
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK CESKÝCH IN2ENVRO

V únoru 1942 bylo dokončeno obecné vyrovnam
první části českomoravské základní trigonometrické
sítě, jež kryje celé území Čech, většinu Sudetenland
a západní část Moravy (viz obr. 1). Tvoří ji 58 trigo-
nometrických bodů základní trigonometrické sítě, z to-
ho je 34 vnitřních a 24 leží na obvodě této části sítě.
Obsahuje 90 trojúhelníků o průměrné délce stran
22-57 km. Západní část má větší trojúhelníky, Čes-
komoravská vysočina poměrně malé; tyto okolnosti
jsou dány terénem, při snaze vytvořiti co nejmenší
počet trojúhelníků. Ideálním tvarem je rovnostranný
trojúhelník, méně vhodné trojúhelníky s tupým
úhlem vznikly jen v nepříznivém terénu, nebo méně
šťastnou úpravou styku se sousední sítí.
Vyrovnání sítě provedla triangulační kancelář mi-

nisterstva financí podle metody min. rady Ing. Jo-
sefa Křováka, který veškeré práce sám řídil podle
zkušeností nabytých použitím téže metody při vyrov-
návání jednotné trigonometrické sítě v roce 1927.
Vyrovnání bylo provedeno e x a k t n ě podle meto-
dy nejmenších čtverců, o b e c n ě, s m ě r o v ě a
jako vyrovnání pozorování závislých. Pro lepší po-
rozumění uvedeme přehledně jednotlivé stupně vy-
rovnání:
1. Rovnice závislosti:

fr (x" x2 ••••• xn) = O
Jejich počet je r, po~et neznámých n je počtem vy-
rovnávaných směrů v síti.
2. Rovnice úchylkové:

/r(o)'oc .. · .. o,)=U,

jež vzníkly dosazením naměřených hodnot do rovnic
závislosti.
3. Přetvořené rovnice závislosti:

a,v, + a2v2 + + aj'Vl/ + U, =0
b,v, + b2v2 + +- bfiVn +- U2 = O

atd. (celkem r rovnic),

kde koeficienty: an = ~1lJ b 1/= d f2 ••• " atd.o OnO On

Všechny směry v síti mají stejnou váhu, proto mají
normální rovnice tvar:

4.
[aa]K, +- [ab]K2 + +- [ar]Kr +- U, = O
[ab]K, +- [bb]K2 +- +- [br]K, +- U2 = O

adt. atd.
Počet normálních rovnic, počet korelát i počet rovnic
závislosti je stejný. Normální rovnice jsou sousta-
vou lineárních rovnic, kde koreláty jsou neznámé a

úchylky U absolutními členy. Naším řešením vyjád-
říme koreláty o b e c n ě úchylkami U, aniž bychom
během výpočtu se starali o jejich hodnoty:

5. K,=A,U,+-A2U2+- +-A,Ur
}(2 = B,U1 +- B2U2 +- +- B,Ur

atd. atd.

Řešením normálních rovnic metodou K:ř'ovákovou
(podobně řeší rovnice i Boltz) vyjádříme každou
korelátu jakožto funkci lineární všech úchylek U
(řadami 5). Řešením hledají se koeficienty A, B, ...
atd. pro tyto řady. Hodnoty těchto koeficientů zá-
visí jen a jen na konfiguraci sítě, řešení normálních
rovnic se dá často provésti dříve, než jsou známy
výsledky měření a tedy velikost úchylek U. Mimo to
lze použíti vyřešených řad kdykoliv v budoucnu pro
případné nové, přesnější měření, pro připojení dal-
ších podmínek (na př. základnových, azimutových a
j.) i pro připojování sousedních trigonometrických
sítí.
Číselnou hodnotu korelát obdržíme dosazením čí-

selných hodnot úchylek U do řad, opravy - vlastní
cíl vyrovnání - pak z rovnic:

6. vn = a"K, +- bj,K2 +- c"K3 +- .....
Il. Rovnice závislosti.

Protože síť je vyrovnávána směrově (každý úhel
je vytvořen rozdílem dvou směrů), odpadají závěro-
vé rovnice na každém bodě a jako podmínky při-
chází jen 90 rovnic trojúhelníkových (shodné s po-
čtem trojúhelníků) a 34 rovnice stranové (shodné
s počtem vnitřních bodů), celkem tedy 124 rovnice
závislosti. Bylo tedy řešeno 124 normálních rovnic
pro určení 124 korelát, ze kterých bude určeno 293
oprav pro 293 směry za podmínky [vv] = min.
Všechny směry v síti jsou oboustranně měřeny a

nikde se nevyskytují úhlopříčny. Rovnice závislosti
jsou proto jednoduché. Trojúhelníková rovnice klade
podmínku, aby součet všech tří úhlú (vytvořených
zde rozdíly ze šesti směrů) se rovnal 1800 zvětšeným
o sferoidický exces (vyrovnání se děje na elipsoidu).
Každý vnitřní bod se stal pólem pro sestavení s'xa-
nové rovnice. Tím se vytvoří ly okolo nich pěti až
sedmiúhelníky s podmínkou, aby součin úhlu stejno-
směrných se rovnal součinu úhiú protisměrných:

log sin x, -log sin x2 + log sin x3 -log sin x4 +-
+ .....=0

o log sin ° M o d
a ---<'--- = ---,-,-cotg ° (aby opravy v byly

u ° (!
vyjádřeny ve vteřinách). Za koeficienty stranových
rovnic byly zvoleny cotangenty úhlů, logaritmické
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diference by nedávaly potřebný počet desetinných
míst. Dále byly cotangenty vyhledávány k úhlům vy-
tvořeným z azimutů příslušných směrů a nikoliv ze
směrů naměřených v poli. Důvod byl dvojí: jednak
nejsou dosud známy výsledky polních měření, jednak
by tyto vytvořily neuzavřené stranové rovnice (po-
díl obou součinů sinů by se lišil od 1), což není žá-
doucí pro obecné řešení rovnic. Většinou se body zá-
kladní sítě shodují s body sítě jednotné, takže azi-
muty byly již známy, bylo-li měření vykonáno jinde
(nl). př. na zděných věžích), budou výsledky centro-
vány na kameny jednotné sítě, jež jsou většinou
opodál věží; vyrovnané směry budou pak zpět cen-
trovány na kameny uvnitř věže.

Tabulka všech koeficientů přetvořených rovnic zá-
vislosti, ze které by se sestavily pak koeficienty ko-
relát v normálních rovnicích, nebyla sestavována.
Obsahovala by 124 řádků a 124 sloupců, ztratila by
přehlednost a vedla by i k omylům. Proto byla síť
vykreslena ve větším měřítku a do všech úhlů okolo
vnitřních bodů vepsány jejich cotangenty. Koeficien-
ty pro trojúhelníkové rovnice byly čteny přímo z ná-
kresu sítě, koeficientv stranových rovnic pak vytvo-
řeny podle ní na zvláštním tiskopise. Písmena abe-
cedy by nestačila a byly proto rovníce očíslovány
(viz obr. 1) v pořadí, jak přicházely do vyrovnání.
Čísla trojúhelníkových rovnic se psala do středu
trojúhelníků, čísla stranových rovnic k jejich pólům.
První číslo znamená skupinu (vyrovnání se dělo spo-
jováním větších skupin rovnic), na př. 108 znamená
osmou rovnici první skupiny, 603 třetí rovnici šesté
skupiny, 1803 třetí rovnici společnou 1. a 8. skupině
atd.

Každá normální rovnice obsahuje příslušnou
úchylku U, kvadratický člen ([aa], [bb], atd.),
který ji charakterisuje (u trojúhelníkové rovnice je
roven + 6, u stranové je to zlomkové číslo ze sou-
činů cotangent), a pak další členy vytvořené společ-
nými směry s okolními rovnicemi. Obsahuje-li nor-
mální rovnice všechny teoreticky možné členy, na-
zývá se ú p In o u. Takové rovnice jsou uvnitř sítě,
kdežto blízko jejího obvodu schází pak jeden nebo
více členů a rovnice jsou neúplné. Pro ujasnění věci
vyšetříme obě úplné rovnice, trojúhelníkovou i stra-
novou.

1. Ú p In á t roj ú h e In í k o v á r o v nic e.

Trojúhelníková rovnice č. 4 jest úplnou, protože
má společné směry s třemi trojúhelníkovými rovni-
cemi č. 1-3 a šesti stranovými rovnicemi č. I-VI,
jejichž póly leží na vrcholech trojúhelníku i proti
všem jeho stranám. Pro všechny stranové rovnice
v síti si stanovíme zásadu, že cotangenty úhlů stej-
nosměrných (vpravo od směrů vycházejících z pólu)
jsou kladné (pokud nepřestoupí 90°) a cotangenty
úhlů proti směrných (vlevo od směrů z pólu vede-
ných) jsou v mezích 0-900 záporné. Přestoupí-li
v řídkých př'ípadech hodnota úhlu 900, mění se
ovšem znaménko cotangenty. Vybereme po jedné
z každé skupiny rovnic, jež mají s naší rovnicí č. 4
společné směry a napíšeme jejich přetvořené rov-

nice závislosti spolu s rovmCI č. 4: pro jednodušší
psaní označíme si cotangenty cotg a = a, cotg tJ = b,
cotg y=c:
rovnice č. 1 . • VI2-Vg + V2 -v9 + vID-Vn +

+UI=O
V,-V2+Vg-V4 + VS-v6 +
+ U4=0

rovnice Č. I ... -b2(VI2-V,) + c2(Vg-V4) -_

-ag(v5-v6) + as'(v6-v7) +
+ ....+ U/=O

rovnice Č. IV ... + b2 (V,2 - Vg) - al (v2 - v9) +
+ ....+ UlV=O

Koeficienty oprav VI až v6' t. j. oprav všech směrů,
jež se vyskytují v rovnici Č. 4, sestavíme do tabulky
tak, jak se vyskytují v jednotlivých rovnicích:

I

I
I I

I I
I i

'VI V Va
I

V. I V5 V., I
I I

rovnice Č. 1 +1 I, -1i

rovnice Č. 4 +1 -1 I +1 -1 +1 -1
I +c, + a'a

rovnice č. I

-a I
+b, -c, -aa + aa

rovnice č. IV I -b,
I

1 I
I

Z těchto koeficientů utvoříme soucmy společných
členů a jejich sečtením dostaneme koeficienty nor-
mální rovnice pro příslušné koreláty. Koeficienty
ostatních korelát se určí cyklickou záměnou z rovnic
Č. 2, 3, II, III, V, VI. Úplná normální trojúhelníková
rovnice Č. 4 bude míti tento tvar:

-2KI-2K2-2Kg + 6K4 +
+ (2c2 + b2 -2ag -as') Kr +
+ (2ag + bg - 2bI - al) Ku +
+ (2bl + b/-2c2-c/) K'!T+
+ (a,-b2)KlV+ (c/-bg)Kv+
+ (as'-b/) Kvr+ U4=0.

Úplná trojúhelníková rovnice má tedy - nepočítaje
absolutní člen U - nejvýše deset členů. Je-li některý
pól stranových rovnic typu IV položen současně proti
dvěma stranám trojúhelníku, odpadá jedna stranová
rovnice společná rovnici Č. 4 a úplná rovnice by měla
9 členů. U obvodu sítě pak vznikají neúplné rovnice
s ještě menším počtem členů.

Trojúhelníkové rovnice se sestavovaly přímo z po-
hledu na síť podle pravidla sestaveného podle uve-
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dené úplné rovnice. Početní kontrolu dává součet
všech členů rovnice. Je-li rovnice úplná, rovná se
nule. Při neúplné rovnici to neplatí, ale můžeme si
obrazec doplniti na úplnou rovnici myšlenými úhly
45° velikými a použíti pak téže početní kontroly.

2. Ú p 1nás t ran o v á r o v nic e.

Zvolili jsme stranovou rovnici s pólem uprostřed
pětiúhelníku. Na prvý pohled je zřejmé, že přetvo-
řená rovnice závislosti Č. XI obsahuje 5 X 3 = 15
oprav směrů Č. 6-20. Společné směry s ní mají:

1. 5 trojúhelníkových rovnic uvnitř obrazce Č. 1-5,
2. 5 trojúhelníkových rovnic kol obvodu obrazce, Č.

6-10,
3. 5 stranových rovnic s póly na vrcholech pětiúhel-

níku, Č. I-V,
4. 5 stranových rovnic s póly proti jeho obvodovým

stranám, Č. VI-X.

S kvadratickým členem může míti tato úplná stra-
nová rovnice nejvýše 1 + 5 X 4 = 21 členů. Tvoří-li
obrazec šestiúhelník, tedy 25 členů, pro sedmiúhelník
29 členů atd. I při úplné stranové rovnici může býti
počet členů menší, leží-li pól některé stranové rov-
nice současně proti dvěma obvodovým stranám
obrazce. Blízko obvodu sítě se stává přirozeně rov-
nice neúplnou s menším počtem členů.

Podobně jako u předešlé trojúhelníkové rovnice
můžeme si vypsati přetvořené rovnice závislosti
v každé skupině rovnic, sestaviti si tabulku koefi-
cientů společných směrů a sečísti jejich součiny.
Uvedeme hned výsledky, již uspořádané, kde pro
jednodušší psaní si označíme cotg u = a, cotg u' =
=a', cotg {J = b, cotg (J' = b',

An = 2an + an' + bn-l ,

Bn=2bn + bn' + aU+l'

Koeficienty společné s ostatními rovnicemi budou
míti tyto hodnoty:

a) s trojúhelníkovými rovnicemi:

Č. 1 2al + b5 - 2bl - a2

č.2 2a2 + bl-2b2-aa
č.3 2aa + b2-2ba-a4

č.4 2a4 + ba-2b4 -a5

Č. 5 2a5 + b4 -2b5 -al

Sl = [a] - [b]

Č. 6
Č. 7
Č. 8
Č. 9
č. 10

b, -al

b2 -a2

ba -aa
b4 - a4

b,,-a5

b) se
Č.

Č.

č.
č.
č.

stranovými rovnicemi:

I . -A5a5-Blbl

II . - A,a, - B2b2

ID -A2a2-Baba
IV . -Aaaa-B4b4

V • - A4a4 - B5bs __

Sa = - ([2a2] + [2b2] + [aa'] +
+ [bb'] + 2[anbn-l]),

a,a/ + blb/
a2az' + b2bz'
aaaa' + baba'
a4a4' + b4b4'

a"a/ + bob/
S4 = [aa'] + [bb']

c) kvadratický člen má hodnotu:

XI . 2[a2] + 2[b2] + 2 [anbn-l]
Pro šestiúhelníky, sedmiúhelníky atd. platí zcela

obdobné vztahy (n = 6, 7 .... ). Porovnání součtů
jednotlivých skupin dává nám potřebné početní kon-
troly:
1. Součet všech společných členů s okolními troj-

úhelníkovými rovnicemi dává nulu.
2. Součet všech společných členů s okolními strano-

vými rovnicemi rovná se kvadratickému členu
s opačným znaménkem.

3. Součet všech členů úplné stranové rovnice rovná
se nule.

Pro sestavení stranových rovnic byly zhotoveny tis-
kopisy, kde se sestavování provádí mechanicky
i s početními kontrolami. Neúplné rovnice se zásad·
ně doplňují na úplné ideálními scházejícími úhly po
45° (cotg = 1), aby se početní kontroly uplatnily.
Úhly vytvořené rozdíly azimutů se kontrolovaly
sferoidickým excesem.

č. VI
č. VII
č. VIII
Č. IX
č. X

3. Pře h led nor m á 1n í c hro v nic.

Koeficienty sestavovaných normálních rovnic se
zapisovaly do jejich přehledu pro všech 124 rovnic
v pásech obsahujících vždy 124 řádků a po 10 sloup-
cích až do sloupce Č. 124. Kromě všech dřívějších
kontrol byla nakonec pronikavou kontrolou nutná
symetričnost těchto členů podle osy, dané kvadra-
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tiekými členy. Na př. člen určité trojúhelníkové rov-
nice společný s určitou stranovou rovnicí a naopak
jsou stejné, podle schematu: -

(l1)Kl + (12)K2 + (13)K3 + (14)K4 + .
(12)Kl + (22)K2 + (23)K3 + (24)K4 + .
(13)Kl + (23)K2 + (33)K3 + (34)K4 + .
(14)Kl + (24)K2 + (34)K3 + (44)K4 + .

IV. Řešení normálních rovnic.

:Rešiti 124 rovnic klasickým eliminačním způso-
bem bylo by nad lidské síly. Byly proto rovnice řeše-
ny metodou min. rady Ing. Křováka, který ji nazval
,,:Rešením normálních rovnic připojováním neb spo-
jováním" a uveřejnil ji ve "Zprávách veřejné služby
technické", ročník 1923. Pojednává o ní i prof. Dr.
F. Fiala ve svém "Geodetickém počtářství III. běh".
Zdůrazňujeme, že tímto způsobem lze řešiti jakou-
koliv soustavu normálních rovnic (na př. i z nivelač-
ních sítí, z pozorování zprostředkujících, atd.), ba
jakoukoliv soustavu lineárních rovnic vůbec s libo-
volným počtem neznámých. Normální rovnice ovšem
poskytuje jisté ulehčení symetričností svých daných
i výsledných koeficientů.
Uvedeme stručně obecný postup řešení. K vyřeše-

né soustavě čtyř rovnic máme připojiti pátou nor-
mální rovnici:

A]Kj + A2K2 + A3K; + A4K4 + Ul I+ A5K5 = O

A2K1 + B2K2 + B3K3 + B4K4 + U2 + B5K5 = O

A3Kl + B3K2 + C3K3 + C4K4 + Ua + C5K5 = O

A4Kl + B4K2 + C4K3 + D4K4 + U4 .+D"K5 = O
A5K] + B5K2 + C5K3 + D5K4 + U5 + E5K5= O

(1)
Soustava prvních čtyř rovnic byla již před připojo-
váním vyřešena a koreláty byly vyjádřeny obecně
řadami U:

K,' = a]U] + a2U2 + a,U3 + a4U4

K/ = a2Ul + b2U2 + b3Ua + b4U4

Ks' = a3U] + b3U2 + C3U3 + C4U4

K/ = a4Ul + b4U2 + c"U3 + e4U4 (2)
Tyto koreláty vypočtené ze čtyř rovnic jsme označili
čárkami, protože pro soustavu pěti rovnic jsou jen
přibližnými a připojením páté rovnice se koeficienty
všech řad změní. Tyto hodnoty by platily jen za
předpokladu, že Ko' = O,t. j. položíme-li hodnotu po-
slední koreláty rovnou nule.
Položíme-li poslední korelátu rovnou jedničce, tedy

K,," = + 1, obdržíme řešením rovnic (1) nové řady:

K/' =a](Ul +A5) + a2(U2 +B5) + a3(U3+C5) +

+ a4(U4+D5)

K,,/' = a2(Ul +A5) + b2(U2 +B5) + b3(U3 +C5) +
+ b4(U4+D5) (3)

atd.

Utvořme rozdíly obou takto určených korelát:

dL=K/' -Kľ =a1A5 + a2B5 + a3C5 + a4D"

d2= K/' - K/ = a2A5 + b2Bs + b3C5 + b4D5

dg= K/' - Ka' = a3A5 + baB5 + C3C5 + c4D"

d4 = K/' - K.' = a4A5 + b4B5 + c4C" + e4D"
ds =K/' -Ks'= + 1 (4)

Rozdíly d = K" - K' se rovnoměrně zvětšují, zvět-
šujeme-li hodnotu K/'. Položíme-li místo jedné
K5 = x, pak platí: K," - Kľ = x. dl' atd. Zvolí-
me-li tudíž za K/' = K5, t. j. opravdovou korelátu,
jaká přísluší soustavě pěti rovnic, platí:

K] - Kľ = K5d] . čili: K1= Kľ + K"d]
K2-K/=K"d2 ..... K>2=K/+K,d2 (5)

atd.

Dosadíme-li tyto hodnoty do poslední (páté) rovnice
soustavy (1) obdržíme: pro poslední korelátu K,:

AsKľ + BsK/ + CsKa' + DsK.' + U.K. =__ ._ . __ - 0=
o A"dl + B5d2 + C5d3 + Dsd4 +E5

= - ~ (A5Kľ + B5K/ + C)í.a' + DoK.' + Es) (6)

Kdybychom počítali koreláty číselně, určili bychom
z rovnice (6) poslední korelátu, pomocí ní pak z rov-
nic (5) všechny ostatní a řešení by bylo skončeno.
My však chceme nové koreláty vyjádřiti zase obecně
řadami U. Dosadíme do rovnic (5) hodnoty ze (6.)
rovnice a za přibližné koreláty dosadíme hodnoty
z rovnic (2). Uspořádáme podle absolutních členů a

d ' v" d"l dn R V"zave eme nove oznacem za po 1 y - T = n. y-

sledkem budou řady:

Kl = (al + d1R1)Ul,+ (a2 + d2R])U2 +
+ (a3 + dsRl)U3 + (a4 + d4Rj)U4 +R]U"

K2 =(a2 + djR2)U] + (b2 + d2R2)U2 +
+ (b.~+ d3R2)U3 + (b4 + d4R2)U4 +Rp"

K" = (a3 + d]R3)Ul + (ba + d2R3)U2 +
+ (c3 + d3Ra)U3 + (c.+ d.R3)U4 + Rp"

K4 = (a. + djR,)U1 + (b4 + d2R.)U2 +
+ (c4 + d3R4)U3 + (e4 + d.R4)U4 + R4U"

Ks = R1Ul + R2U2 + R3U3 + R4U4 + R"U". (7)

Tím jsme obdrželi nové výsledné řady pro soustavu
všech pěti rovnic, jako by byly řešeny najednou.
Nové koeficienty jsou opět symetrické. Postupem
jsme dostali připojením jedné rovnice k (n) vyřeše-
ným rovnicím vyřešené řady pro (n + 1) rovnic. Ve
své podstatě jsou rozdíly dn stejné s neurčitými sou-
činiteli, k jakým jinou cestou v současné době do-
spěl i Boltz. Způsob řešení Ing. Křováka jest však
neobyčejně šťastný' svou přehlednou úpravou pro
obecná řešení rovnic, což ukážeme později na čísel-
ném příkladě.

2. S poj o v á n í r o v nic.

Kdybychom řešili soustavu dvaceti rovnic postup-
ným připojováním jedné po druhé (obraz 4a), vyře-
šíme je rychleji, než eliminačním řešením všech na-
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jednou. Mnohem rychleji však dojdeme k cíli, když
seskupíme rovnice do skupin (na př. 10 a 8 rovnic),
každou skupinu vyřešíme zvlášť a obě skupiny pak
spojíme, připojíme-li zbývající rovnice postupně so~-
časně k oběma skupinám (obraz 4b). Obdržíme opet
stejný výsledek, jako bychom řešili všech dvacet
rovnic najednou. Podmínkou však při tom je, že
žádná rovnice skupiny I nesmí obsahovati člen spo-
lečný s některou rovnicí skupiny II (v trigonometric-
ké síti: nesmí míti společný směr). Spojující rovnice
(č. 19 a 20) musí míti členy společné se skupinou I
i členy společné se skupinou II (rovnice ~usí obě
spojované skupiny prostupovati). Ve spojování sku-
pin leží právě největší výhoda metody. Vynikne to,
až ukážeme výpočetní postup pro celou síť a číselný
příklad. Pro případ, že bychom chtěli z vyřešené sou-
stavy rovnic vyj m o u t i z pět chybnou normální

rOVnICI,UCInIme tak opět jejím novým připojením
s opačnými znaménky určitých koeficientů.

3. Tab u l k o v á ú p r a vař e š e n í r o v nic.

Při tak velkém díle s nesmírným počtem počet-
ních úkonů, jakým je řešení velkého počtu rovnic,
přímo rozhoduje úprava výpočtů, jež musí je zme-
chanisovati na největší míru a poskytovati dosta-
tečné množství kontrol. Ukážeme. tabulkovou úpravu
výpočtu na číselném příkladě:
Máme vytvořiti řady pro řetězec sedmi trojúhel-

níků. Rychle dospějeme k cíli, když vytvoříme řady
pro tři trojúhelníky, t. j. pro č. 1-3 a 5-7 a tyto
dvě skupiny trojúhelníků spojíme trojúhelníkem č. 4.
Předpokládáme· řady pro tři trojúhelníky již za
známé.

42K,=-8U, -3U2- U3

42K2=-3U,-9U2-3U3

43K3=- U,-3U2-8U3

Tyto známé koeficienty zapíšeme do tabulky a pn-
pojíme spojující rovnici, jež obě skupiny zřejmě pro-
stupuje. Koeficienty této nové normální rovnice jsou
označeny písmeny T, ostatní symboly jsou nám již
známy (viz tabulku 1).

45
[d] - + 21

S
(Součty řádků)

I 1 \ 3! 8 I
d = + 21 + 21 + 21. I------1----'

Rovnice IIi 2 3 1

12
- 42

ln
-42

12- 42

12
- 42

15
-' 42

-:21
I

I
I

3
- 42

9
- 42

3
- 42

1 I
-42 !

I
3 I

- 42

8 I
- 42

I,
-

i, .
I -
!

i -,

I
I

3--
42

1
- 42

12
-41

8+ --21 I +itl +~I +lJ~]~-t
I' 6 ,7 r'4: Rf4

I
i

I
I

!

R 3 I
42 - 42 I
:i 9 !

42 - 42 i

1 3 I
42 -- 42 I

\

1
- 94

3
.- 94

8
-94

8
- 94

3
- 94
1

'-94

21
-94

1
- 42

3
-42

8- 42
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12 45
- 42-1974 1

15 135
-42-1974 2

12 360
-42-1974 3

12 360
-42-1974 5

15 135
- 42 -1974 6

12 45
- 42-1974 7

945
~ 1974 4

8 1 3 3 1 8 \ 8 3 1 21
-42-1974 -42-1974 -42-1974, -1974 -1974 -T974-1974

3 3 9 9 3 24 24 9 3 63
- 42-1974 - 42 - 1974- 42-1974 - 1974 - 1974 - 1974 1974

1 8 3 24 8 64 64 24 8 168

- 42-19;4
1

- 42- ~:4 - 42-1::4 8 - 1::4

1

3 -19;4 1 - 19
8
74-~96784

-19741 -1974 - 1974- 42-1974 - 42-1974 - 42-1974 1974

_3_ ~ I ~~ ~ ~~ ~ _9_ ~ _~_J>~
- 1974 - 1974 - 1974- 42-1974 - 42-1974 - 42-1974 1974

1 3 8 1 8 3 3 8 1 21
- 1974 -1974 - 1974- 42-1974 - 42- 1974 - 42 - 1974 1974

21 63 I 168 168 63 21 441
-1974 - 19741 -1974 - 1974 - T974 -1974 - 1974

V prvním sloupci utvoříme součty 8 po řádcích.
Pak do sloupce r / .. zapíšeme koeficienty připojova-
né trojúhelníkové rovnice č. 4 do příslušných řádku:
- 2K3 + 6K4 - 2Ks +.U4 =O. Součinitelé d se vy-
tvoří ze součinu členu sloupce r se členy příslušných
sloupcu rovnic. Početní kontrola: [d] -1 = [8r].

v dn [Pak vypocteme hodnotu Rn = - -Tf' T= rd] =
16 16+' +94 v •--21-21 6= 2i·Pocetmkontrola: [R]=

Cd]
---1'-
Nyní přikročíme již k redukci součinitelu. Napřed

redukujeme součty řádku 8n + Cd] Rn, pak redu-
kujeme jednotlivé součinitele jednotlivých rovnic
podle vzorcu (7) na př. ve sloupci rovnice 1.
o + d1Rn, ve sloupci rovnice 2. o + d2Rn atd. vý-
sledky hned zapisujeme do příští tabulky a početní
kontrolou je nutný souhlas redukovaných součtu 8
se součty řádku nových koeficientu (viz tabulku 2).
Tím je výpočet ukončen a v nové tabulce jsou jed-

nak koeficienty vyřešených řad pro celý řetězec,
jednak je vše připraveno pro případné připojení dal-
ší podmínkové rovnice. Úmyslně jsme použili při vý-
počtu zlomku, neboť tím lépe ukazujeme jednotlivé
výpočty, jednak je přehledně viděti i různý vIiv
připojované rovnice na změnu koeficientu ostatních
rovnic (bližší trojúhelníky jsou zasaženy citelněji
než vzdálenější, a to symetricky podle polohy k troj-
úhelníku č. 4). Téměř 50% redukcí jsme si mohli
ušetřiti pro symetričnost koeficientu řad - tak se
i děje při větším počtu rovnic.

Jak je zřejmé z předešlých úvah, není teorie ře-
šení nijak nesnadná - jde přece jen o řešení lineár-
ních rovnic - a číselné příklady s malým počtem
rovnic jsou snadno vyřešeny. Jakmile se však počet
rovnic silně zvětšil, tu i při stejném postupu stala
se nesmírně duležitou organisace práce. Nastalé vý-

početní práce múžeme přiléhavě přirovnati k chodu
stroje s množstvím do sebe zapadajících koleček: za-
sekne-Ii se jedno z nich, zastaví se celý stroj, Tak
tomu bylo i při řešení normálních rovnic. Zpoždění
ve výpočtu, nahromadění chyb v jedné tabulce a pod.
vedly vždy k poruchám. Seskupení a rozdělení vý-
počtu, jejich kontroly a revise atd. staly se nejdule-
žitějšími otázkami. Nemužeme zde uváděti všechny
podrobnosti a popíšeme chod práce jen přehledně.
Pro součinitele normálních rovnic i řad bylo zvo-

leno 8 desetinných míst. Celou řadou výpočtu, jaký-
mi tytéž koeficienty postupovaly z jednoho kola vždy
do dalšího, ztrácela se přesnost po jednotkách 9.
místa, až na konec po řadě proměn zustalo spolehli-
vým teprve 5. des. místo.
výpočty byly pak rozděleny takto: v tabulkách A

se napsaly jen řádky postižené novou připojovanou
rovnicí. Zde se vypočetly součinitelé d jejich sbírá-
ním po sloupcích. Byla-li na př. připojována 61. rov-
nice, bylo nutno určiti 60 hodnot d ze 60. sloupcu.
Každá tabulka měla jen tři sloupce se součiniteli řad
a čtvrtý sloupec s jejich sumami 8 vytvořenými po
řádcích. Bylo tedy v našem případě již v provozu 20
tabulek A. Zavedení sloupce se sumami po řádcích,
se kterými se konaly tytéž úkony jako s ostatními
koeficienty, zvětšilo rázem práci o 33%, přesto byla
tato úprava nutná, mělo-li se vúbec dílo podařiti.
Všechny početní chyby musely býti ihned odstraně-
ny, než se mohlo vúbec postoupiti k dalším výpoč-
tům, či jíti do dalšího kola. Pro každé další kolo
byly napřed vypočteny sumy 8 a chybný výpočet ně-
kterého součinitele byl ihned objeven a mohl býti
odstraněn. Zkušenosti ukázaly, že větší počet sloup-
cu v tabulce by práci neurychlil ; početní chyby byly
na denním pořádku, v tom případě se musel vždy
znovu počítati celý řádek. Větší počet sloupcu by
zmenšil sice počet sum 8, ale znesnadňoval by opět
nalezení chyby. Každý počtář měl přiděleny 1-2
tabulky, dále byli sdruženi ve skupiny asi po deseti
tabulkách. Vedoucím byl skupinář, sbíral sumy 8
z jednotlivých tabulek do skupinového sumáře, kdé
obdržel opět "sumy sum" pro celou skupinu a na-
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před je vypočítával a tím konal revisi výpočtů sku.
piny. Mimo to sbíral hodnoty d k výpočtu hodnot T
a R. S rostoucím počtem rovnic rostl i počet skupin,
nad kterými pak bděl vrchní skupinář se svým su-
mářem všech skupinových sum a který občas provedl
revisi všech výpočtů v určité jejich fázi tím, že ab-
solutním členům U dal fiktivní hodnoty po + 1,
z řad určil koreláty a dosadil je do normálních rov-
nic, jež měly dávati vždy O. Hodnoty R byly počí-
tány zvlášť. Protože v četných tabulkách pak byly
sloupce s týmiž hodnotami R, byly sloupce rozmno-
žovány fotograficky a do tabulek lepeny. Jimi se re-
dukovaly koeficienty pro příští kolo (připojení další
rovnice), do tabulek A se totiž vypsaly řádky posti-
žené vždy celou skupinou asi čtyř až pěti příštích
připojovaných rovnic.

Redukce součinitelů všech řad se pak prováděla
v tabulkách B najednou po etapách čtyř až pěti rov-
nic; ušetřilo se tím psaní hodnot po jednotlivých
rovnicích. Více rovnic najednou se nedalo sdružovati
pro větší pravděpodobnost chyby a pracnější pak
její vyhledávání. Současně s koeficienty řad se redu-
kovaly i jejich sumy po řádcích provedené a jimi
se kontrolovaly nové redukované členy. Skupinář a
vrchní skupinář současně tak vedli i své skupinové
sumy.

V. Výpočetní plán sítě.

V odstavci o spojování skupin jsme ukázali, jak
mnohem rychleji vyřešíme síť, když ji rozdělíme na
skupiny, jež vyrovnáme samy pro sebe (tyto skupiny
navzájem nesmí míti společného směru) a pak je
spojíme zbývajícími rovnicemi, jež současně dvě sku-
piny prostupují. Jedině vhodným rozdělením sítě na
skupiny můžeme si práci co nejvíce urychliti. Zhruba
platí zásada, aby bylo co nejméně připojovaných rov-
nic, aby "švy" byly co nejkratší a v místech s vel-
kými trojúhelníky.

Ale ani prViíf základní skupiny nebyly vytvořeny
postupným připojováním či spojováním rovnic č. 1
počínaje, nýbrž cestou mnohem kratší. Pro lepší po-
chopení si uveďme tyto příklady:

1. Trojúhelník má normální rovnici:

6K1 + U1=O,

6K1=-U1

2. Řetězec skládající se ze dvou trojúhelníků má
normální rovnice:

6Kl-2K2 + U1=0

-2K1 +6K2+ U2 =0,

16K1=-3U1- U2

16K2=- Ul-3U2

3. Řady pro řetězec tří trojúhelníků jsme již uved-
li a řady pro řetězec 7 trojúhelníků sami vypočetli.
Všude jsou koreláty funkcemi absolutních členů U.
Pro řetězce trojúhelníků i jiné seskupení trojúhelní-
ků můžeme - ovšem s vynecháním stranových rov-
nic - koeficienty jejich řad tabulkovati pro každé
jejich pozdější upotřebení. Tabulky platí vždy pro to
které určité seskupení, bez ohledu na velikost a tvar

jednotlivých trojhelníků. Nalezneme je v díle BoIt-
zově i jiných, hojně jich sestavil Ing. Křovák. Ta-
kové vyřešené a tabulkované řady pro různé tvary
řetězců i uzavřených obrazců i celých menších sítí
jsou stavebními kostkami, ze kterých skládáme sítě
velké, jak nyní ukážeme právě na českomoravské síti.

Síť byla rozdělena na osm skupin, jež jsou na
obraze ohraničeny silnými čarami. Trojúhelníky spo-
jující jednotlivé skupiny jsou vyšrafovány. Každá
byla samostatně vyřešena:

Skupina I: Pro řetězec 101-107 se vyjmuly koefi-
cienty z tabulek, připojila se trojúhelníková rov-
nice 108 a dále stranové rovnice 109 a 110.

Skupina II: Koeficienty pro řetězec 201-208 z ta-
bulek, pak připojena trojúhelníková rovnice 209 a
stranové rovnice 210 a 211.

Skupina III: Tvoří ji osamělý trojúhelník 301.
Skupina IV: Tvoří ji řetězec tří trojúhelníků 401 až

403 (z tabulek).
Skupina V: K řetězci 501-512 připojením trojúhel-

níků 513 a 514 byl vytvořen uzavřený obrazec 14
trojúhelníků. K němu pak byly připojeny stranové
rovnice 515, 516, 517.

Skupina VI: Uzavřený obrazec 601--606 a řetězec
607--609 se spojily trojúhelníkem 610. Stejně by-
chom dospěli k cíli připojením 601 k řetězci 602
až 610. Připojena pak stranová rovnice 611.

Skupina VII: Tvoří tutéž figuru jako skupina VI.
Koeficienty byly prostě přepsány (ze stadia před
připojením stranových rovnic) a připojeny na ko-
nec stranové rovnice 715, 716, 717.

Skupina VIII: Tabulková figura 801-810 a trojúhel-
ník 812 se spojily trojúhelníkem 811. Pak připo-
jen trojúhelník 813 a stranové rovnice 814 a 815.

Vytvoření těchto skupin šlo rychle vpřed, každá se
řešila samostatně na malém počtu tabulek. Vyřešilo
se jimi snadno 85 rovnic, jež pak byly podle určitého
plánu spojeny zbývajícími 39 rovnicemi. Připojo-
vání těchto rovnic si vyžádalo již mnohem větší
práce než vytvoření skupin v pdměru, jak rostla
plocha tabulek. Postup byl takový:

1. Skupiny I, II a III byly spojeny navzájem troj-
úhelníkovou rovnicí 1301 a pak k výsledné skupině
připojena skupina IV, trojúhelníkovými rovnicemi
1401 a 1402 a stranovými rovnicemi 1403, 14M, 1405.

2. Skupiny VI a VII byly spojeny rovnicemi 6701
až 6706 a k výsledné skupině připojena skupina VIII
rovnicemi 6801--6807.

Spojením těchto skupin ve větší celky nabyly ta-
bulky značné již plochy a každé připojení další rov-
nice si vyžádalo téměř celého dne práce třiceti počtá-
řů. Aby poslední nejobtížnější to fáze byla prove-
dena s co nejmenším počtem připojovaných rovnic,
bylo jako nejvýhodnější provedeno:

3. Spojení skupiny V se svazkem VI-VIII rovni-
cemi 5801-5808,

4. a jako závěrečnou fázi řešení rovnic spojením
svazku I-IV se všemi ostatními postupným připoje-
ním celkem jedenácti rovnic č. 1801-1811. Kdyby-
chom spojili napřed skupinu V se svazkem I-IV,
připojovalo by se v závěrečné fázi celkem 16 rovnic.
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VI. Výsledky řešení rovnic.

V posledním kole v tabulkách B redukované a řád-
ně zrevidované koeficienty o počtu 124 X 124 =
..~ 15376 dávají výsledné řady pro vyjádření všech
124 korelát:

K, = a,U, + a2UZ + a"U3 +
Kz = dJ2U, + bzUz + b3U3 +
K3 = a3U, + b3U2 + C3U3 +

atd.

Pro každou korelátu byla sestavena tabulka, kam již
předem se zapíší koeficienty, kdežto úchylky až poz-
ději, až budou známy. Rovněž pro příští opravy smě-
rů byly zhotoveny tiskopisy. Opravy jsou seskupeny
po stanoviskách, sestavení je pěkně přehledné a dává
i početní kontroly.

+ a,Z4U124
+ b124U,24
+ C124U,24

Exaktní obecné vyřešení 124 normálních rovni.c
představuje významné dílo, jež ještě vzroste připoje-
ním moravské sítě, jejíž rozsah ještě není přesně sta-
noven. Vznikne tak významná, exaktně vyřešená tri-
gonometrická síť, schopná přijmouti další základno-
vé a astronomické podmínky i připojení sítí soused-
ních. Může býti základním kamenem pro triangulač-
ní sítě střední Evropy. Poskytne i bohatou látku ke
studiu vlivu připojené rovnice na vzdálenější části
sítě, vlivu chyb, vah směrů atd. Po ukázce metody
řešení můžeme tvrditi, že i obecné vyřešení mnohem
větších sítí není mimo lidské možnosti a že je jen
otázkou vybavení lidmi, počítacími stroji a penězi.
Studium dnes vyřešené sítě dá jistě i potřebnou lát-
ku k vyzkoušení postupu, který by řešení příliš vel-
kých sítí ulehčil, aniž by se exaktnost řešení znatelně
porušila.

V jednom z předchozích čísel Zeměměřičského Ob-
zoru jsem uveřejnil pojednání o složitých obloucích
velikých poloměrů, navazuje při tom na moderní
trasovací způsoby. V číselných příkladech bylo uve-
deno řešení takových oblouků, při kterém se vy-
cházelo od krajních tečen a obě části se vytyčovaly
jako jeden celek. V tom případě je přesnost, s jakou
odpovídá poloha oblouku v terénu poloze zakreslené
ve vytyčovacím plánu, závislá v prvé řadě na jakosti
plánu a od vytýčení krajních tečen. Jen v řídkých
případech (při vytyčovacích plánech velikého mě-
řítka) se obojí shoduje úplně přesně, obyčejně se
však vyskytnou větší nebo menší odchylky. Stačí jen,
přeneseme-li do terénu řadu bodů v plánu zakreslené
přímky a vidíme hned, že se nekryjí, nýbrž jsou
seskupeny kolem určité střední polohy přímky, kte-
rou zjistíme vyrovnáním bodové řady.
Při trasování je často třeba, aby vytyčovaná osa

- přímka nebo oblouk - procházela zcela určitými.
body nebo místy, zjištěnými při průzkumu terénu
nebo určenými geologickými, místními a pod. po-
měry. Pak nutno užíti jiných způsobů, než oněch již
uvedených, jako na př. pokusného vytyčování, me-
tod analytické geometrie, trasování na podkladě
vztažných bodů (místní trigonometrické a polygo-
nální sítě), podle daných podmínek terenních a hlav-
ně časových.
K objasnění těchto metod uvedu v následujícím

vytýčení několika kilometrů osy již zmíněného velko-
průplavu, která z důvodů přírodní estetiky1) sestá-
vá jen z plochých oblouků o poloměrech pokud mož-
no nad 2000 metrů, bez jakýchkoliv mezipřímek.
Tento zajímavý úsek se skládá ze 4 oblouků, jichž
situace jest vidna na obr. 1.
V tomto úseku byla osa předem určena polohou

zdymadla a body M a O, jimiž musela procházeti.

,) V tomto směru upozorňuji P. kolegy na projev Ing.
Dr. Jaroslava Va ně č k a »Inženýr a ochrana přírody«,
přednesený v Českém rozhlasu a otisknutý časopisem
»Výběr«, Zlín, sešit 11/1941, str. 1162.

Grafickým trasováním na plánech 1: 5000 doplně-
ných tachymetricky a plošnou nivelací vrstevnicemi
a údolními profily, zjištěny nejvhodnější poloměry
a polohy oblouků.
Nyní bylo třeba takto zjištěnou osu přenésti co

nejlépe do terénu, při do-
držení daných podmínek.
Při vytyčování bylo použi-
to vesměs číselných metod
a hlavně metod analytické
geometrie, které považuji
za nejvhodnější pro tento
účel, jelikož jsou rychlé
a přesné. Pokusným vyty-
čováním by se snad bylo
došlo k stejnému výsledku,
bez velikého počítání, ale
trvalo by to při nejmenším
stejně dlouho a vyžado-
valo více měřeni v terénu.
A pak: pro inženýra, kte-
rý po mnoho týdnů a mě-
síců jen niveloval a tachy-
metroval nebo měřil profi-
ly, jest nemechanické počí-
tání jistě vítanou změnou.
Měření jest zde omezeno
na nejmenší míru a úkony
počtářské lze provésti ve-
čer či o přestávkách zavi-
něných deštivým počasím,
kterážto příležitost se nám
v létě 1940 naskytla velice
často.
Nejdř:ve přikročenokvy-

týčení oblouku llI, který
musel nejlépe odpovídati poloze, určené na plánu.
K tomu účelu (obr. 2) vytýčeny pečlivě tečny t, a t2
vyhledáním a vyrovnáním 5-6 bodů každé z nich.
Jelikož průsečík tečen byl nepřístupný, musel být
jich úhel zjištěn nepřímo.

Kresba: Ing. Arnošt Třebín.

SIA. Praha.
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:Řešení posunutím teéen či spojením jednoduchou
přeponou (řešení trojúhelníkové) jak vidno z obráz-
ku 3, by bylo bývalo obtížné, proto užito řešení poly-
gonálního ve zvolené soustavě souřadnicové. Připo-
jení na místní trigonometrickou nebo polygonální síť
by bylo jistě mnohem pohodlnější a rychlejší, bohu-
žel nebylo proveditelné a na založení vlastní polygo-
nové sítě podél celé trasy, jež mělo býti jednou
z p r vn í c h pří p r a v n Ý c h p r a c í, nezbylo pro
nedostatek technických sil žádného času.

Obě tečny spojeny jednoduchým polygonem
hlavním Q1 Q2 Q3' obr. 2, a kromě toho druhým Q1
P1 P2 Pa P4 Qa pro kontrolu a zjištění bodu M, průse-
číku osy s mostem přes řeku A (obr. 2). Vrcholy
obou polygonů zajištěny dřevěnými kolíky, strany
změřeny ocelovým pásmem 50 m 2-3krát a úhly
theodolitem )JZeiss Iva ve třech skupinách a řadách,
pro dosažení co největší přesnosti.
Vyrovnání úhlů provedeno tak, že byl vzat arit-

metický střed všech zjištěných hodnot. Vyskytla-li
se v šesti hodnotách jednoho úhlu nejméně třikrát
tatáž hodnota, byla ponechána jako správný výsle-
dek. Při veliké přesnosti theodolitu )JZeiss Iva se
tento případ vyskytl velice často. Při vytyčování ne-
jsou měřítkem pro posouzení přesnosti měření ně-
jaké vzorce pro dovolené odchylky či předepsané
maximální hodnoty odchylek, nýbrž vždy vlastní
úvaha. Je jisto, že při trasování tunelu nebo štoly
nebo dlouhého železničního oblouku jest třeba ne-
poměrně větší přesnosti a pečlivosti, než při vyty-
čování obyčejné silnice.

a ú hly:

W1 = 241,1300g
W2 = 81,7325g

......!!!.3 2~1,8070g

[w] = 164,6695g

Pol. I.: _QIQ2 = 568,55 m
Q2 Q3 - 485,82 "

Pol. II.: _Q l_P 1_= 151,02 m
_P1P2_= 64,54 "
!2P3_= 151,64 "
P3 P4= 160,63 "
P4 Q3= 169,00 "

a1= 240,6340g
a2 = 139,7340g
a3= 226,1025g
a4= 142,5630g

~5 215,6360g

[a] = 164,6695g
Kromě toho ještě aM = 102,9820g

Výpočet obou polygonových pořadů a vytyčova-
cích prvků proveden v souřadnicové soustavě, zvo-
lené tak, že X == t2 a souřadnice bodu Q1 : x= 600,00,
Y = 0,00 (obr. 2). Oba pořady mají společný bod
Q3' jehož použito k vyrovnání souřadnic. Odchylky
rozděleny úměrně rozdílům souřadnicovým:

d Yn= [--{ 1L]_ .ISn . sin On - 1 nis.sm a .
lx

d Xn = - ---. ISn • cos On - l,n 1
[s. cos a]

(Viz prof. Dr. Fiala: Geodetické počtářství II. běhu,
str. 181, Praha 1932.)

Pn
I

yn I~++=-lón,n+t
+ I -

Q, Q, Q3 ZO: I i

Q, 0,00 600,00 : I 241,1300g

Q, 34'2,30 146,04 i 122,8625g

Q3 I 112,52 24,70 164,6695g

ZO i I
I

P,P,P3 p. Q3 zo: I
I

I
P, 0,00 I 44898 I i 240,6340g

I

IP, 38,46 397,16 I 180,3680g

P3 7,55
I
252,09 i

I
I 20G,4705g

p. 8,73 92,!JO I I 149,0335g

Q3

i
112,52

I

24,70 i 164,6695g

ZO ! I

Nyní možno přikročiti k výpočtu prvků oblouku.
Úhel tečen se rovná směrníku tečny t1:

w=164,669M

a= 35,3305g

Ve vytyčovacích tabulkách najdeme pro úhel
poloměr R = 4000 m délku tečny a oblouku:

a
t= R . tg - = 1139,32 m

2
l= R . arc a = 2219,88 m

Poněvadž vytýčení koncových bodů (ZO, KO) lze
prové~t0en od bodů Q3 a Q1 (obr. 4), nutno určiti
délky TQ3 a TQ1' předtím však vypočísti souřadnice
bodu T (== PT, průsečík tečen).
Rovnice přímky (směrnicová) v souřadnicové sou-

stavě zní:
y

Y= k . x + q ..... x = k + P,
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SIA, Praha. Souřadnice středu a v této soustavě jsou dány
rovnicemi:

Yc'= (xc - xs) . cos (Jm + (Yc - Y3) . sin Om

xc'= (xc-x) . sin Om- (Yc-Y3) •cos Om

yc' = + 4126,47 m

xc' = - 24,38 m

Rovnice oblouku zní nyní:
(x' - xc') 2 + (y' -- Yc') 2 = R2 (1)

Jelikož bod M leží na ose Y', platí:

x}l=O, YM'=d,
což dosazeno do rovnice (1) dá

x/2 + (d - yc')2 = R2
(d-yc')2 = (R + xc') . (R-xc')

dI,2 = -+- Ý (R +-xc').-(R =xc') + Yc'

d == d2 = + 126,54 m

Odměřením délky d = 126,54 m od bodu P 3 na
paprsku m obdržíme hledaný bod M, jehož souřad-
nice v původní soustavě jsou:

YM= Y3+ d. sin Om= + 129,79 m
XM=X3 + d. cos Om= + 285,41 m

Pro kontrolu vytýčení části oblouku M - KO po-
staven na bodě K2 vysoký signál (pro hustý porost
na břehu A) a na bodě M změřen úhel M, který zá-
roveň vypočten ze souřadnic bodů M a K2

při čemž k jest směrnice a p úsek přímky na ose X.
V našem případě platí:
Rovnice tečny tI:

XQ, = _JjQ3 + p ••••• p == XT
.> tg w

(viz obr. 4).
Z toho obdržíme:

XT = XQ3 ,- Y~- = + 156,79 m
tg w

YT=' 0,00 m

- YQ XQ -XTTQ = -------"-= 3 = 213,54 m
3 sinw coSw

TQI=XQI -XT 443,21 m

a vytyč ovací prvky:

Q3Z0=t-TQI= 925,78 m
- -

, QI KO = t - TQI= 696,11 m

-Vytýčení oblouku provedeno z obou stran od ZO
k bodu KI a od KO ke K2• Jelikož přes 800 metrů
trasy leží v řece A a od KI není K2 viditelný, byla
kontrola možna jedině přes bod M na mostě, jehož
přesnou polohu bylo třeba znáti ještě z jiných, stej-
ně závažných důvodů.
Za tím účelem vytýčen již při měření úhlu a" na

P3 paprsek m středem mostu a zjištěn jeho směr-
ník:

Om = 032 + aM - 400g (obr. 2)
Om = 83,3500g.

Průsečík paprsku s obloukem jest hledaný bod 2!f.
Dostaneme jej řešením rovnic:

(YM-Ys)2 + (xM-xs)2=R2 .... obl.

Y,lt-Y,,= (xu-x,). tg Om.··· př. m
kde Ys = 4000,00, Xs = 1296,11 jsou souřadnice stře-
du S oblouku v použité soustavě souřadnicové a Y3'
x3 souřadnice P 3'

Jelikož při tomto řešení vycházela mnohamístná
čísla, pro něž nestačil rozsah šestimístných logarit-
mů a počítací stroj nebyl k disposici, byl použit ná-
sledující způsob, řešitelný zmíněnými logaritmy a
při tom značně jednodušší.
Střed oblouku transformován do pomocné sousta-

vy o počátku v bodě P 3 a + Y' == m (obr. 5, bez
měřítka).

YM-YK2
OK2M = arctg ---- ---

XM-XK2

Souřadnice bodů K2 a libovolného bodu oblouku
vypočteme ze středového úhlu cp, příslušejícího délce
oblouku od daného bodu ke KO. Rozdíly souř. jsou
(podle obr. 4):

Lly=R-R.cos cp
Llx=-R.sin cp

Změřením a vypočtením úhlu 11 zjištěna nezá-
vadnost vytýčení části M - KO, jejíž délka jest

\

Y' \
-. ' \$:------------------""- ------ ------ .. ~\

\\.
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1021,74 m. Za příznivých terénnich podmínek bylo
by možno postupovati jednodušším způsobem: podle
plánu bychom určili přibližnou polohu bodu M == M*.
Z pomocné základny Z2 vzdálenost K2 M* = 8. K té-
to délce tětivy středový úhel příslušného oblouku:

S
q;*= arctg 2 R

Pak bychom v bodě K2 vytýčíli přesnou tětivu
K2 M a jeji polohu na mostě a opět pomocí základny
Z2 přesný bod M.
Bod M byl též kontrolnim bodem vytýčení části

oblouku od ZOo Nejdříve vytýčena část ZOE, ==
= 1000 m. Nepřístupný zbytek K:M = 198,14 m,
k němuž přislušná sečna má délku 198,12 m, pře-
zkoušen pomocnou základnou z, -l lf.;M a úhlem o:

z, = 70,00 m, o = 78,3820g

K,M=Z,.tg o =198,15 m

Chyba pouze 0,03 m v délce oblouku (2219,88 m) od-
povidá pečlivosti měřeni všech potřebnvch délek a
úhlů. Též chyba směrová, zjištěná při postavení
stroje nad K" nepřesahovala 0,015g, to jest na vzdá-
lenost 200 m 0,023 m, což jest jistě skvělý výsledek.
Kdyby byl bod M vyšel nepříznivě, to jest ne tak,

jak bylo plánem předvídáno (v urč. mezích), bylo by
nutno celý oblouk stočiti nebo posunouti. Posun nebo
stočení by se vypočetlo z chybné polohy bodu M
vůči žádanému, v dané soustavě souřadnicové. V na-
šem případě to nebylo nutné, neboť M a též celý
oblouk odpovídal poloze dané plánem.
Při požadavku menší přesnosti a disponování dob-

rými vytyčovacími plány velkého měřítka bylo by
možno postupovati následujícím způsobem: Ve vyty-
čovaeím plánu zakreslíme přesně celý oblouk s kraj-
ními tečnami tI' t2 a tečnou tE, procházející bodem
M (obr. 6).
Všechny tyto tečny přeneseme pečlivě do terénu,

při čemž dbáme, aby t, procházela bodem M. Zjistíme
průsečíky t, X tR == PT' a t,X t2 == PT", vrcholové
úhly w', w" a řešíme a vytýčíme obě části oblouku
-------"""" ~
ZO - M' a M" - KO samostatně. Teoreticky by se
body M', M" měly krýti s bodem M, čehož prakticky
přesně nedosáhneme a často ani nemusíme. Jest tře-
ba pouze dbáti toho, aby se oba oblouky nepřekrý-
valy. Vzdálenost M' - M" může dosáhnouti něko-
lika decimetrů, u plochých oblouků po případě ně-
kolika metrů. Pro kontrolu změříme délky tečen
PT' - MaM - PT", při čemž ve vodě ležící, nepří·
stupné části určíme nepřímo.

Při tom musí platit rovnice a nerovnosti
PT'-M ;....PT' - ZO=PT'-M'

M - PT" --- PT" - KO = M" - PT"
Vyjde-li některá nerovnost záporně nebo opět pří-

liš veliká, nutno ten či onen díl oblouku posunouti
podél tečny t3, čímž možno případně dosáhnouti
úplně přesného výsledku.

Tím byla vyresena nejobtížnější část úseku, na-
črtnutého na obr. 1 a přikročeno k vytýčení dalších.
Nejprve oblouku 1. Jeho poloha byla vázána polohou
zdymadla, nacházejícího se v blízkosti, od něhož
v určité vzdálenosti byl dán začátek oblouku. Byl
vytýčen polární metodou až k místu, kde podle plá-
nu přecházel v oblouk 11. Vytýčení nenarazilo na
veliké překážky, až na průchod místem Pl, kde osa
průplavu prochází budovami a parkem plovárny
města B. Pro naprostou nepřehlednost (řeka, bu-
dovy a stromy) značně velkého pozemku bylo třebg,
jej obejíti. Jakým způsobem, jest vidno na obr. 7
(bez měřítka).
Vytyčování přerušeno v bodě 0

"
Na vhodném

místě zvolen bod P, změřena délka 0, P a úhel a.
Z trojúhelníka O, S P ~ Oe P S, ve kterém známo
d == 0, P, R a úhel (a - 100g), vypočteny úhly (P' 13·
V bodě P vytýčen strojem smčr P 00 pod úhlem /3.
Bod O2 leží Op2t v oblouku a tečna v něm svírá se
směrem O2 P úhel a, jak zřejmo z obr. 7. Jest dobře
voliti d pokud možno veliké. Příliš malé d by mohlo
vyvolati stočeni další části oblouku.

Výpočet úhlů f3 a qJ:

[200g-~-1-1 [200- ~-l+~ R-d
tg 2 --- =tg ~--- 2 - . R~t-d

(věta tangentová),
při čemž:

[200g - El--L f!J. = 200g- [u -100g]
2 J I 2

f3 = 161,2140g

q;= 30,4940g
..-...

a délka oblouku O, O2 == 574,80 m
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SIA, Praha. Poněvadž jest zjištěná diference malá a oblouk znač-
ně plochý, bylo použito jednoduššího způsobu, na-
značeného na obr. 8.
Oblouk IV přivedeme do bodu A tím, že zkrátíme

~
oblouk III o délku [/(OJ - KO,již přísluší středový
úhel 1;. Ten zjistíme ze zvrhlého čtyřúhelníka
SllI S, A [Sil] SJ[r, v němž známe:

Obr. 7a.
Pohled se silnice (rnír;ta S) k bodu O2 (pl'ední vút:ljčka
na obr.) a parku plovárnu. Jest 1!iditelnIÍ hustú porost,

fí7nžtrasn p1'oc/uizL

-----
Pro kontrolu výpočtů a vytýčení části 0102 byl

vytýčen soustředný oblouk O,' 0/, jehož poloměr
určen po vyhledání bodů O,', 0/ tak, aby byly vzá-
jemně viditelné:

,---. -----
O,'0/ : 0102 = R' : R

(R =1200 m).

Byla zjištěna nezávadnost měření, načež pokračo-
váno ve vytyčování od bodu O2 přes vysoký silniční
násep až k přechodu v oblouk II.
Oblouk II spojuje jíž vytýčené oblouky I a II!

(obr. 1). Měl být určen pokud možno bez mezipří-
mek, což bylo snadno proveditelné číselným řešením
(takovéto řešení, na jiném místě, bude uvedeno v po-
kračování tohoto článku). Poněvadž má veliký polo-
měr a jest tudíž plochý, a terén v tomto úseku dobře
přehledný, byl proveden pokusným vytyčováním mezi
konci obl. I a III, pří čemž ovšem vznikly krátké
mezipřímky. Nemohu vůbec potvrdit, že by toto ře-
šení bylo rychlejší než numerické, které sice vyža-
duje vice počítání, ale mnohem méně měř'ení a v tom
Ep::6ívá úspora.
Po obloucích I--III přikročeno k vytýčení oblouku

IF, jenž tvoří bezprostřední pol{račování oblouku III
a přimyká se pokud možno k okraji údolí, při do-
držení podmínky minimálního poloměru. Při tom
naraženo opět na překážku, jež musela býti pfeko-
nána číselným řešením. U osady G míjí trasa dúle-
žitý objekt 0, jenž měl zůstat stavbou nedotčen.
Odstup osy od tohoto objektu měl býti 60 m. K jeho
zjištění byl oblouk IV, jehož poloměr zjištěn grafic-
kým trasováním, vytýčen provisorně od konce obl.
III Cf KO], obr. 8), a sice jen část v okolí zmíněného
objektu (pomocnými tečnami). Na to změřena vzdá-
lenost O [AJ objektu od osy:

O [AJ = 54,0 m,
což jest málo a osa musela býti tudíž od O o 6 m
oddálena. Stane se tak valením oblouku IV po III.

SllISW = SJ(r ['S!FJ = Rfrr R1V = 60000')

SfT' A Rn' = 2000,00

[SlVJ A RfT' - d = 1994,00
a úhel cp, to jest středový úhel oblouku

/~

[KOJ [AJ=1540 m
cp = 49,0200g

Z trojúhelnika SllI [SIV J A dostaneme tangentovou
větou úhly a, y a dále sinovou větou stranu SrJ(A:

a 18,7789g

y 132,2011g

Sf{{A =4774,72 m

Nato z trojúhelníka Sr/í Sn'A úhel (3= 18,8703g
I -- -

f3 l/(s-a).(s-c)(ze vzorce tg = I -- ,kde s jest
2 ! s. (s-b)

poloviční obvod trojúhelníka o stranách a, b, c

a = S!II SIJ'

b=SIVA

c=A Sili).

Nyní lze vypočísti

~=(3-a =0,0914g

~
[KOJ -KO=5,74 m.

Po zjištění úhlu ~ zkrácen oblouk III o délku
~
[KOJ - KO a oblouk IV vytýčen znovu z bodu KO.
Novým změřením odstupu A O kontrolována správ-
nost výpočtu a měření.
PH zakřivenějším oblouku a větší diferenci by

bylo nutno užíti jiného řešení, neboť A O by po no-
vém vytýčení nebylo kolmé k ose (viz obr. 8), anebo
bychom museli totéž provésti ještě jednou.
Takových a podobných případů se při vytyčování
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desítek kilometrů osy (a několika alternativ) vy-
vyskytla celá řada, jelikož sestává pouze z oblouků
bez mezípřímek, musí procházeti zcela určitými mís-
ty a jest vázána polohou zdymadel. A pokaždé bylo
s úspěchem použito uvedených číselných metod,
mnohdy za daleko horších podmínek. Průchody osa-
dami, přechody přes vodní toky a močálovité úseky,
skrz lesy a hustý porost a jiné překážky ztěžovaly
tento úkol.
Osa popsaným způsobem pracně vytýčená musela

býti nějak zajištěna. Bylo to provedeno betonovými
sloupky 1 m dlouhými 15 cm v průměru, s křížkem
na horní ploše, zasazených do země po způsobu mez-
níků každých 100 m. Pro viditelnost signalisace osy
postavena za každý sloupek 5metrová tyč, bíle na-
třená, opatřená nahoře dvěma příčnými prkénky,
rovněž bíle natřenými. S okolních výšin je takto

vyznačená osa krásně viditelná a možno posouditi
estetiku plochých oblouků oproti jednotvárným přím-
kám. Důležité body, jako koncové body oblouků, ki-
lometrové body, obrysy komorových plavidel atd.
zajištěny ještě postranními značkami.
Jiné měřické skupiny provedly podélnou nivelaci.

příčné profily a všechna potřebná měření pro po-
drobné vypracování projektu a rozvrh zemních prací,
obnášejících desítky milionů kubických metrů.
Zamýšlí se zkrátit jeden silně zakřivený úsek tu-

nelem asi 2,5 km dlouhým. Prozatím byly provedeny
jen nejhrubší měřické práce (ztachymetrováno úze-
mí v okolí vchodů do tunelu a barometrickv llr~p,l'J.Y

výšky podélného řezu terénu nad tunelem a hloubky
hlubinných vrtů). Snad se mi naskytne ještě příleži-
tost, nastíniti čtenářům Z. O. postup i ostatních mě-
řických prací, s tím souvisejících.

Starosti a výhledy.
Řekli jsme, že se v italském katastru pěstuje živá

odborná diskuse. Ale i neodborné veřejnosti dostává
se pravidelně velmi cenných informací o stavu ka-
tastrálních prací. Generální ředitelství italského ka-
tastru uveřejňuje totiž každoročně zprávu, dolože-
nou číslicemi, mapkami a působivými grafikony
o postupu prací na obnově katastru a vykazuje ve-
řejně nedodělky ve svém resortu. Stará se v první
řadě, aby byly obnoveny novým měřením operáty
oněch území, v nichž, z důvodů úspornosti, využívá
katastrů starých. Jde dohromady o plochu asi
11/2 mil. ha. Celková výměra území, která dosud
vůbec pro účel katastru mapována nebyla, činí 43/1,
milionů ha.
Messedagliův předpoklad, že Italie obnoví svůj

katastr pozemkový ve dvaceti letech, a že tudíž
kolem roku 1907 bude v celém státě fungovati mo-
derní katastrální operát, se tedy neuskutečnil. Dílo
nemohlo býti v určitém, nepříliš rozsáhlém dobovém
úseku dokončeno, jeho zrod se protahoval na časy
budoucí s jinou hospodářskou strukturou než se
předpokládalo. Jeho skladebnost trpěla vlivem veli-
kých politických událostí, jež nastaly (války v Afri-
ce), zemětřesení v Kalabrii, válka světová, atd.Lv0
roce 1907.
Tím bylo znemožněno zveřejniti katastr v celých

provinciích najednou, nýbrž dálo se tak postupně
v jednotlivých katastrálních územích. Práce pouze
v jediné provincii - z nichž některé, jako na pří-
klad Turin, má celkovou výměru přes milion ha -
trvají celá desítiletí. Pozemkový katastr v nich "se
stárne" dřív než nabude právní moci. Odtud v Italii
ironické žehrání na věčné obnovování katastru.
Zdlouhavé vyřizování námitek držitelú, způsobené
vlivem občanských kruhú zastupujících místní a
zvláštní krajové zájmy, a konečně některé snahy,
ovlivňující celkový pracovnf program pokud šlo
o výběr zaměřovaných území, tvořily další řetízek

potíží, s nimiž úporně z~pasila správa italského ka-
tastru. Jeho vrchní vedení nebylo vybaveno dosta-
tečnou mocí, aby včas mohlo zlomiti vlivy, jež ply-
nuly ze spolupráce s daňovým úsekem státní správy.
Práce zeměměřičů byla na tomto úseku mnohdy
zbytečně brzděna juristickým uplatňováním věcné
příslušnosti a jednostranným zdůrazňováním práva
formálního. Politické a hospodářské otřesy odrážely
se v rozpočtových číslicích italské katastrální služby
a omezovaly její výdajové možnosti. Proces vrcholil
pak během světové války.
Fašistický režim přinesl ostřejší tempo také do

italského katastru. Zatím co v letech 1920/21 ob-
nášel celkový náklad na obnovení a zveřejnění ka-
tastru 26 milionú italských lir, vyžádalo si totéž dílo
v rozpočtovém roce 1925/26 obnosu 48% milionů.
Rekordní výšky dosáhla rozpočtová položka v roce
1929/30 obnosem 60 milionů italských lir.
Štědrost rozpočtového výboru odrážela se v celko-

vých výkazech o vykonané práci pro obnovu ka-
tastru asi takto:

1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934

hektary: 421.699
549.905
676.509
784.576
809.184
638.663
744.397
675.683
595.262

parcely: 541.025
727.116
841.270

1,078.855
1,194.953
1,090.429
1,247.197
1,157.199
1,131.483

Do konce roku 1934 byly pořízeny mapy s celko-
vou výměrou 23,800.000 ha a s 35,600.000 parcelami
a dokončeno vtřídění výměry 22,250.000 hektarů
s 32,500.000 parcelami.
Italský katastr prodělal a prodělává zajisté potí-

že, jež nemají v našich poměrech obdoby a které
mají přirozeně i svůj vliv na kvalitu operátu ka-
tastrálního, kterou rovněž nemůžeme, na příklad pod
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zorným úhlem vedení pozemkového katastru, snad
přímo porovnávati s operátem u nás.

Ale italský katastr má svůj pevný program
a jasný výhled do budoucnosti. Sleduje s jedné stra-
ny svůj cíl státi se katastrem průkazným, tedy naší
knihou pozemkovou, v níž zápisy a záznamy mají
formální a zákonné náležitosti a kterou Italie až
na bývalé rakouské provincie nemá. Chce zvýšiti
technickou úroveň mapy katastrální, zaručující zá-
vazně rozměry a výměry pozemků pevně omezníko-
','aných a přesně zaměřených.

S druhé strany snaží si kata str vybudovati svoji
posici ve své civilisační a hospodářské funkci, kterou
moderní doba na mapu katastrální a na dílo pozem-
kového katastru klade právě tak v Italii, jako u nás
a všude v měřítku stále větším. Ať běží o organisaci
úvěru na nemovitosti, trh s nimi, vyvlastňování, či
ať jde o studium a likvidaci veřejných prací, prů-
myslových podniků a možnosti podnikání, o obor
meliorací, elektrifikaci, o assanace anebo o dodání
mapového materiálu pro práce vojenského 7.emě-
pisného ústavu, ,je vždy a všude především sháňka
po dobré katastrální mapě. V civilní správě státní,
u železnic, dálnic, ve správě lesů a statků, v pláno-
vání regionálním i urbanistickém je, jako v bibli,
na začátku mapa a zeměměřičský inženýr.
'- Funkci zeměměřiče v plánování měst vyjádřil
heslovitě sám Mussolini asi takto: "V městech do
10.000 obyvatel neobtěžujte plánovací radu. Tam ci-
vilní geometr obstará vše sám." Novy italská mapa
katastrální obsahuje ovšem i údaje výškopisné.
Otázka jaké měřítko je pro plánování výhodrější,
účelnější, hospodárnější atd., není tam ve své pod-
statě otázkou organisační a stavovskou jako u nás,
nýbrž otázkou konfekce plánů, které se dají tisknou-
ti, jako se tisknou noviny na rotačce.

Italský katastr očekává také své poslání k studiu
a provedení povinného scelování pozemků, které není
v Italii dosud uzákoněno. Scelování se tam omezeně
zkouší pouze z titulu velkých úprav držby (zúrod-
ňování celých krajin atd.). Na jiném místě jsme se
zmínili o rozdrobenosti držby v ltaliL Uvedeme ještě
v této souvislosti, že v provincii Aosta je průměrná
výměra parcely 7-8 arů a v provincii Sondrio do-
konce polovičnÍ. Informativní článek kolegy Ing. O.
Krčmáře o scelování pozemků u nás, uveřejněný
svého času v Rivistě del Catasto, byl její redakcí
vpjmi vítán.

Konečně není důvodu nedoceniti funkci pozem-
kového katastru jako pomůcky pro spravedlivé zda··
nění daní pozemkovou. V ltalii představuje daň po-
zemková u poplatníka citelnou hospodářskou polož-
ku. Diskuse o tom, zda katastrální výtěžek má tvořiti
základ zdanění nebo má-li jej tvořiti kontrolované
přiznání (fasse) poplatníka, či má-li se znova prová-
děti odhad pro účel zdanění nebo má-li se tvořiti
t. zv. katastr statkový, je v ltalii dávno a defini-
tivně rozhodnuta ve prospěch parcelního katastru
s výtěžkem katastrálním.

Velké úkoly a jasné výhledy vytváří v italském
katastru ovzduší optimismu. Někdy pronášené oba-
vy, že v důsledku využití fotogrametrie octne se
časem novoměřičský personál bez zaměstnání, vy-
vrací správa katastru poukazem na zvýšenou pra-
covní příležitost, přijímá nové úředníky a rozhoj-
ňuje osobní stavy.

A tento optimismus bychom měli Italům záviděti
právě tak, jako bychom si měli uvědomiti kladné
hodnoty našeho katastru pozemkového, srovnávati
jej s jinými typy katastru a vážiti si tak svého
měrou zvýšenou.

Posudky.
Dr. L o t ha r S chru t k a: Leitfaden der Interpola-

tion, Wien 1941; vydalo Springerovo nakladatelství,
str. 80, rozměr 15X23 cm, cena brož. výtisku 48 K.

Kniha wiener. profesora Schrutky, který před ča-
sem působil na něm. technice v Brně, nepřináší celkemnic
podstatně nového; přesto však je užitečná a lze ji dopo-
ručiti, poněvadž dobře vede čtenáře, který hledá poučení
o tomto numerickémodvětví.Její obsah pojednává o inter-
polování mnohočlenů,o parabolické interpolaci a kvadra-
tuře, dále o interpolaci se stálým krokem argumentu a
konečně o změně kroku. Štv.

Dr. Vá c I a v P 1e s k o t: Spojnicovénomogramy. Vy-
šlo jako 12. svazek sbírky »Cesta k vědění«. Jednota čes-
kých matematiků a fysiků, Praha 1941. K 25,60.

Pleskotova knížka je vhodnou pomůckou pro každého,
kdo se chce seznámiti s nomogramy, jejich výpočtem,
konstrukcí a používáním. Předpokládá matematické vě-
domosti vyšších tříd škol středních; čeho potřebuje nad
to, odvozuje srozumitelně autor sám v textu a dodatku
(na př. determinanty). Podává stručnou teorii i prak-
tické návody. Dr. P.

Odborná pojednání v časopisech.
Ing. Ji ř í Br o u s e k: Zemědělsko-technickéúpravy

pozemkovédržby a úprava vesnic. - Věstník České Aka-
demie zemědělské, roč. 18, čís. 3, str. 130-136.

Na rozdíl od dosavadního postupu, kdy úpravy zasta-
věných částí obcí se dály úplně odděleněod úprav země-
dělských pozemků, obyčejně scelováním, dovozuje autor
nutnost jednotné, celkové vesnice úpravy jako sidelní a
pozemků jako výrobní oblasti obce, tak aby zároveň
s upravovacím plánem obce byla vyřešena síť komuni-
kací a vodních toků v celémkatastrálním území co kostra
budoucího nového rozvržení pozemkové držby. Při tom
třeba uplatniti zvlášť spolupráci vysokoškolsky vzděla-
ných agronomů.

Předpokladem zemědělsko-technickýchúprav je doko-
nalý průzkum půdy s výsledným půdoznaleckým plánem,
který umožní nejen odhad půdy podle bonity, nýbrž i vy-
hotovení návrhů pro všemožná zařízení vodohospodářská,
vyhledání ložisek užitečných hmot, dokonalé využití
schopností půdy i potřebné rekultivace. V této souvislosti
pot í rán á z o r, že p ozem k ov é ú p r a vyj e t ř e-
ba ch á pat i j a k o m e li o r a ci půd y, podmíněnou
funkcemi vodních režimů a považuje za nesprávné, aby
úpravy držby scelováním byly prováděny současně s vo-
dohospodářskou meliorací drenáží, poněvadž je potřebí
nechati vodohospodářskéúpravy působiti několik let, aby
se ukázala jejich účinnost,

Pokud jde o zastavěnou část obce, zjednoduší se upra-
vovací akce v rámci pozemkovýchúprav podstatně dis-
posiční volností při rozvrhu scelených pozemků pro jed-
notlivce i obec co účastníka. Jinak v místní trati samé
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nedoporučuje radikálních zásahů regulačních, hlavně z dů-
vodů finančních, nýbrž spíše opatrné, nepřehnané splnění
potřeb obce co do nového osídlení a všeužitečných zaří-
zení zdravotních, bezpečnostních a chovatelských.
V ohledu estetiky vesnic zavrhuje šablonovité napodo-

bování staveb městských a upozon'í.uje na harmonické
původní uspořádání osad s jednoduchým situačním i pros-
torovÝm řešením, jednoduch§mi materiálovými a kon-
strukčními prostředky, avšak vždy se zřetelem na hlavní
podmínku nedílnosti oblasti sídelní a výrobní. Bylo by
nevhodné chápati vesnici jen jako výtvarnický či kraji-
nářský prvek, naopak však je žádoucí, aby při úpravách
místních tratí bylo dbáno vzhlel'lu obce, vytvoření čistých

ft Ů

a úpravných statků, hygienických a okrašlovacích zarI-
zení. Vhodné by bylo podnítiti k takovým akcím organi-
sace venkovské mládeže; při realisování takových úprav
zároveň s úpravami pozemkové držby vyváží zisky na
plodné půdě a provoz ovacích nákladech výdaje na úpravy
místních tratí.
Studie Ing. Brouska je velmi aktuelní vzhledem k ne-

dávnému rozšíření platnosti zákonitých podkladů pro
úpravy pozemkové držby také na zemi Českou a pro roz-
víjející se akce s upravovacímí plány obcí a prostorů. Je
vážným hlasem pro nepřekotné, opatrné a správně od-
hadnuté možností v tomto směru bez škodlivých vý-
střelků. J(1"čmář.

Prof. Dr. phil. Otto v. Gruber zemřel. Odešel dne 3.
května t. r. po krátké těžké nemoci ve věku 58 let. Na-
šim pracovníkům z oboru geodesie a fotogrametrie byl
velmi dobře známý, a to nejen z různých mezinárodních
kongresů a četných speciálních kursů, pořádaných firmou
Zeiss nebo společností Zeiss-Aerotopograph, ale také ze
své přednáškové čínnosti u nás. V Praze byl za svého
život", několikráte. Posledně. když začátkem letošního
roku v pražském zeměpisném ústavu montoval nový ste-
reoplanigraf, navštívil i prof. Dr. J. Ryšavého, o jehož
nedávno vyšlou »Praktickou geometrií« se živě zajímal.
Prof. Gruber byl všeobecně znám svou milou a ušlech-

tilou povahou a byl proto všude, doma i v cizině. vždy
velmi ctěn a vážen. Obdivuhodným způsobem slučoval
v jedné osobě všechny přednosti dokonalého vysokoškol-
ského profesora-pedagoga a výtečného praktíka. Firm~l
C. Zeiss a Zeiss-Aerotopograph, jimž po řadu let dával
všechny své bohaté teoretické i praktické vědomosti a
výsledky svého bádání. ztrácejí v něm zajísté nenahra-
ditelného spolupracovníka v oboru optického měření dé-
lek a fotogrametrie, zvláště letecké, na jejímž úžasně
rychlém vývoji v posledních deshiletích má prof.
O. v. Gruber nesmrtelné zásluhy. Klobouček.

Nové uspořádání studia zeměměřičství a kulturního
inženýrstvÍ na vysol,é škole technické v Curychu. Ve švý-
carském zeměměřičském časopise »Zeitschrift mr Ver-
messungswesen und Kulturtechnik« referuje prof. Dr. C.
F. Baeschlin o nové úpravě vzdělání na oddělení pro ze-
měměřičství a kult. inženýrství curyšské techniky.
K úpravě projevila souhlas švÝcarská školní rada na

podzim roku 1941 po kladném vyjádření komise pověřené
školní radou v září r. 1940 k vypracování nového studij-
ní110 D. zY:ll~ebního řádu. Komisi. He .•.é předsed'1l rektor
prof. Dr. Saxer tvořili tito členové: Prof. Dr. Baeschlin
zástUPce zeměměřičství. prof. Dr. Howald zástupce pří-
rodních a zemědělských věd, prof. Dr. Meyer-Peter zá-
stupce stavebních oborů a dipl. Ing'. Ramser. adjnnkt
ŠvÝc. melioračního úřadu jako zástupce kulturního inže-
nýrství.
Pro 'wůj úkol měla komise po ruce odnnvědi došlé z 0::1-

bnrn:\'ch kruhů úředních i civilních na oběžník presidenta
š..,-Ýcarské škol. rady z 26. III. 1940, kterým byli všichni
zá.iemci dožádáni, abv odpověděli na 6 otázek. První
otázka se ptala, zdali uspokojuje nynější rozsah studia
(5 semestrů pro knihovní geometry a 7 až 8 pro kulturní
inŽenýry). Další dvě otázkv. jež předpokládají zápornou
odpo"eď ot:í7-kv první. se táží, jak má býti upraven vzá-
jemnÝ poměr studijní doby obou směn'í.. Otázka čtvrtá
a pátá se dotazuje. zda-li má býti vzděláván na E. T. H.
(Eidg. Techn. Hochschule) jen jeden odborník. a to kul-
turní inženýr-geometr. jenž by se vzděláním stotožňoval
s těmi kult. inženýry, kteří získali oprávnění knihovního
geometra (Grundbuchgeometr), anebo má-li býti ještě
vedlp. kult. inženÝ"''1-geometra vzděláván na VVS, škole
měřičský technik, Šestá otázka uzavírá oběžník žádostí
o volné návrhy na úpravu studia.

Převážná část došlých odpovědí se vyslovila pro sjed-
nocení vzdělání lmlturních inženýrů a knihovních geo-
metrů. ale s podmínkou, aby studium nepřesahovalo
7 semestrů. Zřízení studia pro měřičské techniky bylo na-
prosto odmítnuto. Z této dotazníkové akce bylo jasno, že
úřady i praxe si přejí jednotného vzdělání kult. inženýrů
a knih. geometrů, což bylo již v r. 1933 navrženo švýc.
svazem geometrů před studijní reformou, jíž bylo upra-
veno vzdělání pro zeměměřičské inženýry (srov. Schweiz.
Zeitschrift fiir Vermessung-swesen und Kulturtechnik;
roč. 1933 Č. 9: Prof. Dr. Baeschlin - Die Neuordnungo
der Ausbildung der Grundbuchg-eometr in der ~chweiz,
illsbesondere die Reorg-anisation der Abteilung fiir Kul-
turjngenieur_ und Vermessungswesen an der E. T. H. in
Zlirich).
Podle výsledků akce z r. 1940 provedla komise revisi

studijního plánu jmenovaného oddělení vys. škole tech-
nické a sestavila v pododdělení A jednotný studijní roz-
vrh pro kulturní inženýry a knih. geometry. V pododdě-
1ení B zůstává program pro studium zeměměřičských
i21ŽenÝrů. který v zásadě nebvl pozměněn, nýbrž toliko
přizpůsoben programu pododdělení A. Při srovnání s pro-
gramem zeměměřičského inženýrství našich vys. škol se-
znáváme, že mnoho disciplin teoretických i praktických
není u nás přednášeno. Na př.: mechanika, petrog»afie,
botallika, hydraulika, hydrometrie, stavba silníc s prakt.
cvičením, makroskopické určování hornin a pod. S',udijní
doba obou směrů je nyní 7 semestrů.
Z tohoto nového uspořádání je důležitá pro nás skuteč-

nost, že i v malém Švýcarsku vedly zkušenosti k prohlou-
bení studia zeměměřičského, které tím bylo postaveno
na roveň ostatním oborům technickým a že krátké stu-
dium knih. geometrů bylo jako nevyhovující zrušeno.

Ing. Ladislav Klika.

Z redakce. Redakce Z. O. žádá pány autory, aby při
psaní příspěvků pro časopis věnovali plnou pozornost ja-
zykové stránce svých článků, odbornému názvosloví a uží-
vání normalisovaných matematických značek.
Péče o jazykovou stránku mateřského jazyka je samo"

zřejmou povinností každého literárně činného příslušníka
národa. Přispívá k hodnocení kulturního poslání techni-
ky. věnují-li inženýři zvýšenou pozornost jazykové čistotě
každého svého písemného projevu. Užívání jednotného
názvosloví a normalisovaných matematických značek od-
straňuje nejistotu a přispívá k rychlejší orientaci čtenáře.
Redakce doporučuje proto PP. autorům, aby v pochyb-

ných případech získali si jasno v těchto příručkách:
1. Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem

slov a tvarů. Školní nakladatelství, Praha. Cena K 15.-.
2. Matematické značky. Norma NČS Č. 1295.
3. V. A. Jarolímek: Od rukopisu k rotačce. Hokrovo

nakladatelství Praha. Cena K 4.- (s pokyny o úpravě
rukopisu pro tisk a pod.).
Redakce dále doporučuje, aby kresby pro tisk byly rý-

sovány vždy na kladívkovém papíře, nejméně ve dvojná-
sobném zvětšení a pokud možno tak, aby bylo možno vo-
liti stejnoměrné zmenšení všech kreseb do celého článku.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knihtiskárnv .•Typus< v Praze XVI. Telefon 410-62.
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