ZEMĚMĚŘIČSHÝ
(Ke čtyřstaletému

výročí

vĚsTníH
jeho narozenL)

Quido Vetter.

Nejvýznamnějším zjevem mezi representanty české exaktní vědy doby rudolfinské jest Tadeáš Hájek z Hájku. Za rok
jeho naroz-eníse zpra,vidla uvádí rok 1525. V Herbáři z roku 1562
jest obraz jeho jako muže 35 letého, z čehož se soudilo, že se
snad narodil později, avšak Tycho Brahe v dopise z dubna 1600
nazývá jej mužem 76letým, z čehož by se zdálo, že se narodil
dokonce před dubnem 1525.
Jeho otcem byl vážený pražský měšťan a úředník kaple
betlémské, Šimon bakalář, který si zvlá,ště oblíbil staré náboženské knihy. Zdá se, že se zabýval také alchymií. Šimon oženil se
s Kateřinou, dvakráte ovdovělou Kaňhovou, s níž vyženil dům
na Poříčí. Ta však brzo po roce 1528 umřela, a Šimon se odstěhoval s dvěma sirotky, malým Tadeášem a Esterkou, do svého
domu na Betlémském náměstí. kde ztrávi1 své mládí. Jeho studovnu, kde také mladý Tadeáš snil nad svými knihami, vylíčil nám
známý spiritista, matematik a hvězdář John Dee 1). Tadeáš Hájek koupil si totiž v roce 1566 mnohem větší dům na Ovocném
trhu (dnešní č. 12, "U červeného srdce") a proto mohl, když Dee
přišel r. 1584 do Prahy, poskytnouti De,eovi ve starém domě na
Betlémském náměstí pohostinství. Dům ten s,tál vedle rohu do
Liliové ulic-s.Studovna byla malá, ale asi roku 1518 skvostně vypravená kJomnata, obrácená k jihu, na náměstí. Stěny 'tyly
pokryty velmi ozdobně proV'edenýmimalbami ptáků, ryb, květů,
listů a šestí lodí. Na různých místech se často vyskytovalo
zlatýma stříbrným písm'em uvedeno jméno majitelovo, "Símeon
Baccalaureus Pragensis". Nápisy ukazovaly na symbolícký význam těchto maleb. Nade dveřmi skvěl s,e latinský verš :
"Immortale decus par gloríaque illi dehentur,
cuius ab ingenio est discolor hic paries 2).
I) "A True & Faithful Relation etc." cd. Merie. Casaubon, London 1659,
str. 212.
2) Charl. FelI Smith: John Dee (1527--1608), London, 1909, str. 145.
Český překlad zní:
"Věčná čest a věčná sláva buďtež tomu,
jehož umění děkujeme za pestrou tu stěnu."
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Na jižní straně pokojíku byly ve třech řádcích napsány
citáty ze spisovatelů, symbolického, a<strologického a alchymického významu:
"Candída si rubeo mulier nupta sh marito : mox complectuntur, complexa concipiuntur. Per se solvuntur, per se quandoque perficiuntur: Ut duo quae fuerant, unum in corpor.8:fiant:
Sunt duae res primo, Sol cum Luna, tamen in imo, Confice,
videbis, fit ab hiis lapis quoque Rehus.
Lunae po'tentatu, peregit Sol Rebis a,ctu: Sol adit Lunam
per medium, rem facit unam. Sol tendit velum, transit per ecliptica Caelum: Currit ubi Luna recurrit hunc denuo sublima. Ut
:'libi lux detur, in Sole qua,e retinetur, Nec abiit v.:lre, sed vult
ipsi commanere: illustrans c,erte defunctum corpus apem: Si
Rebus. scires, quid iesset tu reperires. Haec a,rs est cara, brevis,
le-vis atque rara. Ars nost·ra est Ludus puero, labor mulierum;
scitote omnes filii artis huius, quod nemo potest colligere fructus
nostri Elixiris, nisi per introitum nostri la,pidis El,ementa,ti, etsi
aliam viam quaerit, viam nunquam intrabit nec attinget. Rubigo
est Opus, quod sit ex solo auro, dum intraverit in suam humiditatem." 3)
Za nedlouho po smrti paní Kateřiny, totiž před rok,em 1530,
se Šimon po druhé oženil, vzav si Dorotu, sestru Jindřicha JaromířBkého z Vlčňovsi, která jej přežila. Šimon zemřel asi 27. října
roku 1551.
To bylo prostředí, v němž vyrůstal Tadeáš Hájek v muže.
Nechci tu líčiti život a povahu Hájkovu, ani jeho vědeckou
činnost 4) a zmíním se jen o jedné jeho práci, která by mohla zajímati české zeměměřiče.
V životopise'ch Hájkových se uvádí, že vyměřoval okolí
pražské a zamýšlel sestrojit,i přesnou mapu království Českého,
ba někteří, na př. Fr. Novotný 5), se domnívají, že 60 let před
Snelliem prováděltriangulaci.
Soudobý pramen jest uveden a
pozdější domněnky rozehrány ve spis~ "MatmiaJien zur alten
und neuen Statistik von Bohmen", k němuž materiál shíral guber3) Český překlad zní:
"Zasnoubí-li se bělostná žena plavému muži, brzy se obejmou, z objetí
vzniká nový život. Navzájem se porušují,
navznjem se někdy vytvářejí, takže
jedním tělem se stane, což dvojici bylo. Jsou dvě věci nejdříve, Slunce a Luna,
přece v hlonbi to proveď a uvidíš, že z toho i kámen vznikne.
Za vlády Luny Slunce dvakrát vykoná to svou působností: Slunce středem
přichází k Lnně, zde koná jedno.
Slunce rozetře závoj, po ekliptice prochází
nebem. Běží, kudy Luna znovu vysoko probíhá, aby se jí dostalo světla. které
v Slunci jest zadržováno. Ani v pravdě neodešla, nýbrž chce s ním pohromadě
zůstati, ukazujíc aspoň zjevně mrtvé své tělo. Kdybys tomu rozuměl, nalezl
bys, co to jest. Toto umění jest drahé, krátké, lehké a vzácné. Umění naše
jest hra chlapci, práce žen. Vězte všichni synové umění toho, že nikdo nemůže
sklízeti plody našeho Elixiru, než vstupem našeho kamene Elementů.
a byt
i jinou cestu hledal, nikdy na pravou cestu nevstoupí ani se jí nedotkne. Rez
jest Dílo, které by bylo z ryzího zlata, jen když vstoupí do své vlhkosti."
(Překlad laskavě prohlédl p. doc. Dr. VI, Groh, jemuž tímto rlťkuji.)
v
4) Učinil jsem tak v článku "Tadeáš Hájek z Hájku" v "Ríši hvězd",

VI, 169-185.
5) "Die Prager

Elle",
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f. Vermess.,
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XV., 36-39, 52-61.

niální rada Rieggler. Pro zajímavost uvedu tu doslovný překlad
dotčeného místa z prvního sešitu, který vyšel roku 1787, na str.
197 a 198:
»Tadeáš Hájek z Hájku, který byl kolem roku 1555 a llll.
profesorem matematiky v Praze, měl šťastnou myšlénku zhotoviti dokonalej<šímapu Čech. Ukázku toho předložil císaři Ferdinandovi a jeho synu Ma.xmilianovi. Než nedostal podpory. Zdá
se tudíž, že se tehdy spokojili se špatnou mapou Mtinsterovou,
která vyšla roku 1554 v Praz,e v Čieskémpřekladě jeho kosmografie, poněvadž se asi nechápalo, že by mohla býti lepší, nebo
spíše, poněvadž si nepřáli lepší. Matěj Kollinus nám zachoval
zprávu o chvalitebném podniku Hájkově v dopise Jiřímu Fabriciovi z roku 1563 6). "Situm nostrae Pragae", praví, "adumbrarunt utcunque in forma quasi tabulae, duo non mali quidem
artifices, alter in pictoria, alter in sculptoria facultate, sed ambo
ageometretoi. Unde sit, ut nec plena, nec debitis intervallis omnia
et singula sint express,a; mitto tamen tibi, ut voluisti, tria eius
exempla uno Vallense empta." Může-li se souditi podle ceny, nemohlo toto vyobraz,ení Prahy býti špatným. "Boiemiae nostrae
descriptionem", čímž rozumí mapu, "iam olim habere potuissemus,
nisi artificibus sumptus, ad peragrationem totius orae necessarii
et Magna-tum subsidia defuiss.ent. Nuper quoque", tedy před
rokem 1563, "vir clarissimus et Mathematicus insignis Doctor
Thaddaeus Ha.yecius specimen eÍus d1escriptioniseditum" (asi jen
nákres, či by byla skutečně i vyryta a vytištěna ?), "offerebat
nostris Monarchis: verum nervis destituitur ad a.bsolvendum et
quasi v.egetandum totum illud corpus, et nobiles nostri malunt
in canes et equos, ut caetera ta.ceam, sumptus facere" (to se
ovšem nyní většinou změnilo) "quam eiusmodi litteraria patriae
ornamenta 7)." Tato krátká zpráva byla vylíčena příliš krásně
ve prospěch doktora Hájka v 3. díle Abbildungen bohmischer
Gelehrten. "Hájek procestoval některé kraje, jsa provázen několika svými bývalými žáky v geometrii, změřil výšku pólu na
nejvýznamnějších místech" (nestalo se ještě v roce 1787)
"změřil vzdálenosti jednotlivých místa načrtl vše na papíře jako
matematik, hvězdář a zeměměřič s úmyslem, stejně nakresliti
i ostatní kraj a dáti je pak vyrýti." Škoda, že jen veJmi málo
z toho bylo vykonáno. Proč nesdělil k všeobecnému dobru obsah
svých nákresů Janu Krigingerovi, jehož mám za jednoho z artiti) Dopis ten jest v Bohusl. Hllssenseinii lucubrat. orator., Pragae 1563.
1) éeský překlad zní:
"Polohu naší Prahy jakž takž nastínili téměř na způsob mapy dva jistě
nikoli špatní umělci, jeden v maHřství, druhý v sochařství, leč oba neznali
geometrie. Tím se stalo, že celek i jednotlivosti nejsou vyjádřeny ani úplně,
ani v patřičných vzdálenostech j přece však Ti posilám, jak jsi si přál, tři
exempláře, koupené za jeden tolar. Mohli jsme již kdysi míti popis našich Cech,
kdyby se nebylo nedostávalo potřebných prostředků a podpory magnátů na
procestování celého kraje. I nedávno přeslavný muž a vynikající matematik,
Doktor Tadeáš Hájek, vydav ukázku tohoto popisu, llllbídl ji. našim mocnářům:
avšak neměl prostředků, .aby dokončil a jakoby životem naplnil celé toto dHo,
a naše šlechtot raději vynaložila peníze na psy a koně, abych o ostatním pomlčel,
než na podobné literární ozdoby vlasti."
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ficum non malorom? Jak mohl bez. nevole přihlíž<eti,že tento
vydal roku 1568 mapu tak plnou chyb? Mapě Krigingerově,
ačkoli jest tak špatnou, přece se, dostalo té cti, že byla pojata
do atlasů velkých geografů.«
To jest R~eg@erovakritika, Pelzelova vylíčení Hájkova. pokusu o mapu království českého, které se ótal0 podkladem
pozdějších zpráv, že Tadeáš Hájek dokonce měřil trigonometricky roku 1563. Kritika ta jest tím záva,žnějši, :z,e vyšla jen
10 let po knize Pelzelově a že v tehdejších malých poměrech,
kdy se všichni autoři vlasteneckých děl jistě osobně znali, Rieggel' pravděpodobně znal i prameny Pelzelovy. Kritika Rieggerova
zůstává na tak dlouho platnou, dokud se nepodaří nalézti autentický archivní materiál, který by opravňoval k jejímu vyvráceni.
Leč naděje na to jest velmi malá. Požádal jsem ředitele archivu
min. vnitra, pana min. radu Klicmanna, který mi s nevšední
ochotou vyšel vstříc, aby bylo pátráno v materiálu z Vídně po
r. 1918 přiViezenémpo zprávách o Tadeáši Hájkovi. Než veškeré
pátrání bylo dosud marné. A přece by ve dvomím archivu mělo
býti Hájkovo podání, v němž císaři Ferdinandovi a arcivévodovi
Maximiliánovi odevzdal svůj náčrt v naději na podporo. Tím
ovšem není ř-ečeno, že by celá zpráva byla pouhou legendou.
Byla totiž, na počátku 19. století na neštěstí velká část archivu
české dvorní kanceláře zničena. SmLdtomuto vandalismu padly
za oběť i akta o Hájkovi a, o jeho mapě.
Resumé:
Le célebre astronome,
mathématicien
et médecin des
empereurs
Maximilien
II
et
Rodolphe
II,
Thaddaeus
Hagecius
ab Hagek (1525-1600) était le plus remarquable
personnage parmi les
représentants
des sciences tcheques sous Rodolphe II. Son pere Simon,
bachelier de Prague, prenait son plaisir des vieux Uvres et de l'alchimie.
Le spiritiste, mathématicien
et astronome anglais, John Dee a donné
une description de la décoration splendide de sa salle d'études. Thaddaeus
Hagecius, a aussi une importance dans ľhistoire de géodésie et de c\artographie tcheques. Pour construire une carte précise de Bohéme il commen(la
mésurer la Bohéme. II dut quitter son oeuvre n'ayant pas assez
de fortune. II adressa aux empereurs Maximilien et Rodolphe une pétition
demandant des subtides et il y ajouta l'esquisse d'une partie de la carte
projetée. Mais sa demande ne fut pas accordée.
L'article de haut donne la description de la salle d'études par
John Dee, le rapport de Mathaeus Collinus de Choterina sur l'essai cartographique
de Hagecius
et la critique des mentions qui en étaient
faites plus tard.

a

(Pokračováni.

-

Sníte.)

Ing. Jos. R ů 'Ž i ě k a.

Třeba jen v přírodě (viz obr. 1 a) stanoviti vhodnou základnu
0102, na jejichž koncích poHdí se fotografie, odměřiti úhly
optické osy 0181, 0282 se základnou (orientační úhly w1 a Ců2)
a v kanceláři pomocí vhodných přístrojů (koordinatometro) na
plotnáich LaP
odměříti snimkové souřaďnice Xl, Y1, X2, Y2
příslušné oběma obrazum prostorového bodu M. Z toho snadno
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určí se horizontální úhly a a vertikální úhly (i prostorových
paprsků OlM a 02M dle vzorců:
tg

a1 =

I)
Xl

tg

f.I
1'1

=

TY1 . cos a1.'

Při grafické konstrukci plánu situačního (viz obr. 1 b) nanesením délky X na stopu plotny L do bodu ml a spojením ml
S'E> s.tanovisroem01 udán je horizontální průmět prostorového
paprsku 0lml. Průsekem paprsku Olml s podobně konstruova.ným
směrem 02m2, určí se správná situace bodu M v plánu (v kresbě
vyznačen m).
Aby usnadnil obtížné jinak identifikování
obou obrazů
ml' m odpovídajících bodu M, připadl Gautier na myšlenku,
vyzrračiti v přírodě veškeré hranice vlastnické před fotografováním tyčovými stojánky, na které připevnil tabulky, udávající
J

2,

m

čí~lo bodu, sekci a pod. Tím bezpečně za,ručil zjištění obou
obrazn ve snímcích.
Plány, které vyhotovil v měřítku 1: 1000, prozkoumala
odborná komise, kde zasedali geodeti zvučných jmen, jako Lal1emand a Sanguet. Lallemand na plánu ze Saint-Cyr-l'École zjistil,
že pravděpodobná chyba v poloze jednotlivých bodů činila, po
srovnání Ga,utierova plánu S' ;vý.:dedkypřímého měření, + 0'06 m.
Diference, v délkách nalezené, byly až 0"35 m. Sanguert:.srovnal
26 délek, měřených přesně twchymetricky, a seznal, že diference
obnášely 1 až 3 dm, krom hrubých chyb.
.
Gautier ve svém podání pro komisi sestavil seznam výloh:
Zamě,ření a vykreslení originálu na papíře pro plochu 1 ha přišlo
na. 6'8 fr. Gautier prokazoval, že při zacvičeném personálu stála
by tatáž práce 5 fr. (s nivelací 7"1 fr.), bez triangulace, která
stála 7'1 fr. pro 1 ha. Celkem by činily výlohy při planimetrickém měření pro 1 ha 12'1 fr. Vypra.cování v kancelá.řistálo
,4:4 fr. pro 1 ha.
Metoda, pře,s své dobré výsledky, nedošla rozšířenÍ. Příčiny toho jsou v zásadních vadách fotogrametrie protínací,
hla.vně v obtížné identifik:aci obou obrazů, v omezenosti její na
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terén holý a hodně kopcovitý, kde je dosti zvýšených stanovisek, a v potřebě d'Okonalésignalisace všech bodů.
Těmito řádky bylo snad dos,t,atečně poukázáno na Gau-·
tierovu metodu, kterou pozemní stereofotogramet,rie učinila již
historickou.
b j Pl>zemní stereofotogrametrie,

která! schopna jest vyhotoviti plány takřka libovolně velkého
měřítka, dosud nepodala určitých zku:šeností v měření fotokatastrálním. Jest věru překvapujícím, že za 30 let jejího prak-

Comm unict!J.iion

N:

2

51

La

Ga elfe

tického užití nebyly podniknuty podobné práce, jako Gautier je
kona\ metodou stolovou, ač stereometoda~ využívajic efektu
stereoskopického, provádí identifikaci korespondujících bodú
na snímcích bezpečně a proto ve výkonnosti své velkou měrou
ji předčí, jak po stránce přesnosti, tak rychlosti i láce. V poslední době studuje se její upotřebitelnost ve Francii, kde P r e dh u m e a u pomocí st e r e o top o'm e t r u pracuje pro Studijní
úřad pro no'Vé měření nebo revisi katastru při lnínis,terstvu
financí plány, jichž částečnou ukázku zde podáváme: (viz obr. 2.).
Nejbližší doba sruLd věnuje pracem pozen:ině-stereofotogrametrickým větší pozornost, a mělo by tomu i býti u nás na Slovensku, jehož horský karakter umožňuje výhodná stanoviska
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k fotografováIÚ protilehlých svahů a získáIÚ obrazů přehledných
a dobře upotřebitelných pro vypracování plánů držebnostIÚch,
ovšem za předpokladu, že hraniční linie byly vhodně značkovány před prováděním snímání.
Letecká metoda fotokatastrá1ní (Roussilheova).
Badatelé francouzští byli však též jedni z prvIÚch, kdož
se obírali zkoumáním vhodnosti 1e tec k é h o snímku co podkladu pro sestrojení plánu a mapy, jak o tom svědčí práce
rodáka z Charité sur Loire, loni v Kanadě zesnulého E. Devillea,
a průkopIÚcká činnost mužů jako Sacconeye, Wenze a následovníků. Ovoce přípravných prací jejich dozrálo v t. zv. "a pp 1i c ation de la photographie
aéri'enne,"
neúnavnou pílí
Roussilheovou. Podstatu této metody, již právem lze zváti Roussilheovou, pokusíme se IÚže v hrubých rysech naskizzovati, a. to
na základě jeho spisů vlastních, referátů jiných autorů o této
metodě (uvMěných pod čarou) a krom toho dle vlastního názoru
pisatelova, nabytého za studijní cesty v Paříži r. 1925. Zmíníme se
také o výsledcích, kterré za řízeIÚ Roussilheova byly docíleny
v departementech za války zpustošených, a též' o činnosti, kt<Jrou
vyvíjí úřad jím no'vě řízený v ministerstvu financí, nazvaný
Service d'Étude,s pour la réfection ou la mise ft jour du Cadastre.
Vš e o ib ·ec n é 'P o zná

ID

k Y z o rb '0 r u let e c k é f·o t o g r a

ID

e t r i e.

Považujeme za místné předeslati několik všeobecných poznámek z oboru letecké fotogrametrie, jež přirozeně jsou společné důležitosti i Roussilheově metodě zužitkování vzdušné
fotografie.
Pouhý pohled na letecký sIÚmek působí na každého
dojmem více méně dobrého náčrtu plánu neb mapy; představa
jím vyvolaná o zobrazeném předmětu, je <tMekozřetelnější, než
snímkem pozemním, který bývá brán panoramaticky, s místa,
které výškově neIÚ moc odlišné od střední výšky předmětu fotografovaného. Vysoko položené vzdušné stanovisko
dociluje snímku, kde předmět je vyznačen skoro půdorysně,
takže může vzbuditi představu situačního plánu v přibližně
orthogonální projekci. Dobře je to patrno z obr. Č. 3. (partie
z přístavu Calais) a ještě působivěji v obr. č. 4. (ro2kouskovaná
držba zelinářské půdy v obci Montreuil), kde. sIÚmek, zhotovený
v měřítku 1 : 3000, přímo vnucuje zeměměřiči myšlenku, zužitkovati jej v přesný plán katastrální 1), náležitou únra~ou.
Obraz předmětu, braný ze vzduchu, po·skytuje vždy daleko dokonalejší jeho znázornění, protože snímek jej zachycuje en face,
čili podobně, jako fotograf prová,dí snímání portretní a také
1) Snímky v čalsopíse'ch reprodukované ne,doS3!hují nikdy dokonaloElti, jakou vykazuje originál, a tuto okolnoSlt čtená'ř musí si v'Ždy připamatovat, když je oceňuje. Obr. 4. a 5. otiskujeme z bohatých zásob
aerofotog'I"a!lIletrické firmy ,Marcel Chrétien., PllJříž, 15 Rue d16Buci, kte-rá
patří k nejvýJznačně~i,šímVle :F\-.ancii a. dodala mnoho materiálu fotografÍICkérll'O
Ikatastrálu'Ímu úřadu v miui's'terstvu 'pIDO ol!N'obozené kraje.
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proto, že partie vzdálenější, zvlášť při svislém snímku, nejsou
zakrývány bližšími předměty.
_
. Leteckéfotok.OO1Ol"Y 2). K vytvOiření. snímku v,w.ulšnooosloruŽí foto.
g-ra;fiCikák;OIIllOfalete'ckáJ, kterou -možno_řídítí:volno1;l
ruk'ou "pře,s :paJuhu"
neh v,řimont,ovllJtí k rámIU ve dně letlMllanad
pHshl'šnýtrnotvorem.
'I1al"to
přiJpevlIlěná komora ·ovládána je aiUltomatick,y ta 'zprovídlaop-atřena
větši
zá,s>obou ploten.'" SnahOlll fotográ~etn1
jest konstruovati
komoru
tllJk,
aby ,za je~den let z:lJ,ská,nbYl co největší pQčet 's>nimků., M.ooe:rILikomory
,pro fotoografóváni -vzdUJŠmé jsouorpatřooyzáisobnicemí
a.ž pro 120 ;p}oten;
jích exvosice' í výmělna děje ,se awtQllIlJaticky.
,',
-Ježto&nímky
1U1lSiÍ býti <brálllY v určítémsystému,
je nezhytno,
aohy ,le'tadlobylo
bézlú3č:něřiditeil.rié a 'pJl03ektovalllÝ smě'r letuiachován.
Proto·. při ..1lJormálllÍiII1 letec.ké:m fotovyměřováil1Í je .použití ,draků, rbalonů
'Volných i úpoutal!lý·ch, 'vyloučen(). ' Lertkldilo'nemá -d'OISud vykazovatí' větší
rychlost než. 120 km za hodinu (33 m za vteiřinu).
Tato rychlost je
kr:j,jnime'ú,
meboť jinak:by
lnepylo mož,lj.o 'zLskati minimum času '1'1'0
s>třídáini plútén a exposici. .
. .
'
...
. -Poměvadž obra,z je fotogr>a~ován ze' zll!a,čné výšé a le'ží ;,v ne-koneěnu", je fotokomora
masivnÍ.
Plotna. je, prwkticky v~aJto, vestá-lé
vroa,lenos:tLod:ohjektivu
,čili v olmisk,orvédálce
f. Velikost f koUsá od
1'2 -m.do 1H ma
je odvÍisiláod potřeblllého měřítkasnimku,
od výšky
letu, od. -dokonalosti v· nutném ipmkreslelllií ob-vazu, veiliJwsti plotny a ,pod.
Pro účely katastrální
hodí
se f od 30 do· 50 cm. Objektiv
je
opatřen . žlutým
filtrem, . aby
odstraněn
.byl .rt!-šivý
vliv'
ultrafialových 'paprsků (,;V1zduš:ná pe,vspekrtíva").
Jinak je-s·t t,o oočka prostá
v.ooml(}žnýehvad;PO'Žadialyek,
álhyohjelWv
Jlookre,sJo.vliJ úhlově,:a; délkově,je
"Velmi d't'de,ž1tým.PřípUJ8rtné'zkr-esJení
pro pře!sné 'Pll"áJcejest asi
0'05 mm má okraji plotny (t. j: p,ři smimku 1: 1000 ho-dinota 5 cm). Užíváni ,filmů jeo(mezeno
jen na .prrá-ce tOlpografické.
·'Exposice.
Lete,cké !snimánÍ -děje se za pomě,rů hodně 'odlišných od
pOlzemn-~ho, kde -komořa je iEipojena i ve p.ři,s,troj úhloměrný
- f o t 0t e o dol i t. Pro trvalý 'l)lolhYlb
le,ta!dla - úmY'sJný i náhodný - odpadá připojenípřesných
zařizení
úhloměrných.
Pouze ,pro hrubou
registraci
8kJonu a ·otočení plotmy y. ,ok:am-ži-kul8'ní.mání lP'ří:mo-ntováJ1a-hýva.jí k ní
ústroj:íkyvadélko.vá
neib použito
zkušenosti
s funikcÍ s.po3ítýeh nádob
(niveau 8aconneyovo),
případně, úhlových segmentů na stupně dělených.
Pevná . polÚlh~ fototeodolitu
na zemi příIJ'()uští dlouhé eX1posice
i při 'Poměrně ma,lé .8Ivětelnosti
!pň'edroětů na zemi. poZ{)lrovaných 3).
,Kraj. vid!ěIný, z l€ltad'!Ja, je ,&UlIleOISv
ětMmý a snímek 'žádá proto exposice
krá,tké při eventuellllě menšÍs:větelúos>ti,
ob3,ektívu. Podobně l' oh y b liv '0 st aeroplánu -:nutí ke kratičké ex:pOls,ici. Př,i dlouhém 0151větlení plotny
vpohyJbujicim
'se letadle mů~e se nepřÍimělřem.ě dJouhou(lxposicí
ZPŮS()l-biti .roiLma:záil1Í ,sn'íanku,čili
neur-čitolst. linii .'P'ředmě,t definujících.
Proto
je především třeha znáti d'osah vlivu !pohybů, jimž je letllJdlo vystaveno
(voo():/Iorvný;8víslý a-nepravidelný
:při silném náfla:zu větru; otře,sem IDptoru
apod.).
N ejvýzn\Wlillějši jest vlirv ve vod 'Ú l' o V 111 é m· 'směru;
Z [lmxe' yí:me\ že rozezmime čáru 'silnou 0'05 mrt'f ,a. tudíž
tato
šíi\k'a, ,stačí i -ku pfo1kres,leni oIbJrazů Jlla. sn'imku. Tedyv,laťí
i obráceně,
že při pohyhu letadla nesmí se vytv'O,řítiko!i1tury
ki'€lShy příliš ŠiTOikb,
neboli, že Bxposice za letu musí býti dostatečně krátká.
(Analogii skýtaií snímky.prudee
jedoucího auta o dlouhodobé exposici.) Zkoumejme na
príkladě:
Výška V .letu budiž 2000 m, použitý. objekt. mějž f = 50 cm,
a re~d~,o ljTchl-osti 33 _mza vt. Dle. toho :pň'í ,slvi,slé'll).snímá-ni řmde. foto2) ZdaJřilý p-ov,j,g{,otoikO!illorobsahuje tpQjedná:ní Ing. Pa..V'la·Potužá:ka :
VÝ'V03 lerteciké fotografie
ve FrWllldi. T,riumf teGhniky, sltr. 62~76, ročnik -1926. Viz té2 Ing. Jan Rosík :0
leteckém ma:piováini; (Te(lhn. obzor ,1923.):
. ',:t) "TQlPooeE>ky",· íkte<ré,ku pří.kIa.du ,pro ·zkUJŠební účelyb,rány
byly
fotogrlimetri~'k,ýIm.odidělooím·
Voj .• i~ěp.
ústa,vu na ·Těšínsku, jehož se
aut8lI'z,úěastnil,
ďorvo'lují p-ři !pozdním .OJdp,ole,dlllimslllJ'lci letním exposici
kolOO vtelřn·
.
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50 cm
graďie v měiíi,t,ku: 2000m

=

1 : 4000.

Délka

33m

odpovídá

tudíž

-

měřeno na snímku - hodnotě 4000 kráte menší = 8'25 mm. Jinak řečeno:
kontura určitá byla by v pohybujícím se letadle za jednovteřinové exposice
vyznačena čárou 8'25 mm širokou na snímku. Chceme-li tudíž zachovati
š~řku linie pouze 0'05 mm, zikrátímeexiPo,slci z jedné vte1'iny dlepomě'ru
0'05
1
1
8'25 = 0'006 vt., což ,odiporvídáasi hodlnotě 150 až 200 vte,řinové exposici.
ROUlsilheovy úvahy vyzněly pro práce fotokata,stráJní pro eX'P0ski ještě
kratší (2~0 - 3~0 vt.).
Pokud se tý,če ,vlivu kle s á n í a sto u pán í letadia, je tenw
menší, než ,vliv ,pohybu horiZ!Ontálního i v ,tl3.kový'ch přípOO,ech extrémních, kdy v)1Škový pohvb obruíšel hy 33 m ,za vt. Vyjádříme-li poměr
33 : 2O<l0 hodnotou 16'5: 1000, znamená to, ,že změna obra,zu výškovým
pohyhem dosáhla 1'65%. PTo ,plotnu 18 X 24, jejíž užItečný mzměr je
9'5 cm X 9'5 cm,vykorulJ. by bod, na okraji plotny 'ležící, za vteřinové exposice dráhu rovnou 1'65 % z délky 9'5 cm, čili 0'16 cm. Při exposici 1 : 200 vt.
odpovídá t·o s,oÍiva 0'01 mm, takže je paJ1:mo,'že i výminečný pohyb výškový nemá prakticky vlivu na wzmazámí krelsby snímku.
Ostatní !pohyhy leta,dla mají vliv p'odŤaidlnějlši.
Závěry fotokomor. Z uvedených důvodů musí 'zařízení ~otolw.mory
věnována býti velká pozornost, která pn zhotovení plánů velkého měřítka
se tím více zvy;šuje. Proto fotogrametři ínteTesovaJi !se ,intensivněo lwns,trukci 'pře,sně fungujícího 'závěru. Běž n é I(l e nt r á 1ní závěry, umísťované často ,před o'bjektivem, podléhají vliJvům 'teploty, ne'bať jejich
kov·ový me'c,hanÍlsmus způso,buje změnu [ycM-os,ti v uzavírání za současné
změny tempemtury. Ve chladu zavírá se pomaleji ne,ž ·za tepla a úchylky
tak ,"zniklé, ,dos.á,hnouti mohou hooooty dvojná,solbného trváJní exposice.
P,ří běžném centrálním uzáN'ěru osvětlení plotny není za e,x'posice s:tejnoměrné: při ot.81vření a ll'z3IVÍ:rámije. malé, za plného ·otevřeni největší:
Stě r Jhi n v Ý U'závěr ·OsV1ět.lujle
stejně 'V malÝ'ch inte,rvaleoo celé pásy
na ,snímku a, pmto.byl-li
pohyhště!I'biny ipřed ,p,loltn'ou<1Q1sfÍiatečně
rychlý,
dooí:li1o by se le.pškh výsledků než při nedú's,ti dokonalÝ'ch uzávěrech
centrální.ch. Jeho konstrukce je je<fuodušší, 8.elhánÍ ,řidiší a proto užiti
při lete'ckých .komoráoh dost <Výhodné, pokud nejedná se o ,plány velkého
měřítka" kdy tot.i,ž je třebraos'Vě1JliticeIou pl,otnu najednou. Pro přesné
fot'ovyměř:ování ,doporučuje ,se vša,k užitíobje;ktivového
uzávěrn s y sté m
G u i 11 em e t s kotoučovým osrvětlovačelllJ., který d[e zkušenosti Roussilheových dohře se osvědčil 4).
Způsob braní snímků. Dle toho, jak se snímky vzd.UJŠné:pořizují,
rozeznáváme:
a) snímky šikmé, vzlaté 'Plotnou při poloze ,ooc,hýlené od
roviny horizontá,!'ní
úhel fl = skIon (no'rmálně do 30°), čili iJlH poloze
optic,ké osyfot.okomory
oochýlenéod
vertikály o I.l; b) snimky svislé,
vyhotOlvené plotnou v poloze horizontální.
Teoretický tento případ je
v praxi náhodným a j,en. d'okon.ra'lé zařrzení gymsko:pické p1'0 upevnění
komory v letadle, učinilo by jej častěji možným. V pr,axi hrubé nazýváme ,svislým onen snímek, 'Při jehož pořizování nebyla :plotna ,skloněn'a víc než 5°. Vo,lba ,co možná velkého formátu rplotrrw (llIŽ 24 X 30)
je nejvhodnější.
Snímky mohou hýti hrány jednotlivě
či 'Ve ,skupiná.ch
pří za,chování lP,řibližněste}né
výlšky (řadové snímky na plotnách '"
řadové sním,ky filmové). Oba,cně považují .se snímky co možno sv~slé za
výhodněj,ší, neboť oblfWz p,ředmětu ,vystupuje 'z,řetelJněji než lJ!a šikmém,
kde deformace kresby vlivem perspektivy jsou značné a zakrývání důležitých detailů nežadoucí. Není třeba zvlášť dokládati. že plotny po stránce
fotografické musí býti bezvadny. (Při leteckém snímání pro katastrálni
plány užívá, se ve Francii specielních výrobků, ku př. firmy E. Crumiere
et Cíe, Paříž.)
.
Uvedené poznámky slJ!ad ,dolstatečně přesvědčily ·0 tom, ,že Ipwblém
letecko-fotogrametrického
měření nelze řešiti pouze geode,ticky: sipolu-

°

°

.
4!) Bli'ž,ší,popis viz H. Rous,silhe : EmpJoi dle 1a photographie
aux levé\S cadalstmux et aux levé;; géogr.l'Phíques,Parj,s
1921.
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aé'rienne

prá.ee fot,ografa teoretika i praktika,
zkušenosti letcovY', 'zvládnuti otá.zek
konstru~tivnich
a už,ití pOlzna,tků zrůznÝ'ch
oborů \Vědních Ite,prve vedlo
k ~ealLsaei tužby., vypra,coV'a'ti z leteckého snÍlIIlku IpřeMlý pl:1n Ineb mapu.
Využití snímků. VY'P'racováIJlí plánů a map z území ro v i n lliý 'c h
(konkretní
přÍ/pad :naše Haná), resp. mírně zvln.ěnýeh, neposkytuje
při
opravdu
svisJéIm snímku veLkých obtíži, je-Ji po ruoo' Qost3ltek bodů
fixních a brány-li jsou snímky s překrytem.
ffiavní úlohou při snímku
šikmém
jest lIlajiti cestu, kteTá p'e~S1pekrtivní obraz, jimž je snímek
šikmý, ryohle přetvoří v projellmi orrthogOlllMllÍ. Nej'Vlhodnější zpŮJsob ku
přetiVo~eIlJí této proje,koev
mapu či plán poSlk;ytuje ipř e f o t o g r a f o v á n i$), 'zpŮJsob to, na ,ktetrélm Is'esJUlšným ,zda,rem pracoval již rrukou8lký
88JtníkScheilIIllpflug G). Mnoiba ,kolegům je z válečné činnosti znám t. 'Z·v.
Ie3l-apa>rát, kterým výzvědl!lý let>8lcký 81IlJÍ1IIlek
,byl !piře.fotografován v mwpu
neznámého měřítk3J, mnohidy 'bez z<řetele na to, 'ž,e Ú'zetmí z:obr3Jzené bylo
,krajem horským.
Podohný<CJh pi'Ístrodů existuje dnes celá ř3Jda a jich
kvalita je různá dle toho, jaký byl teoretický
základ konstrukce
(ku př.
8c,heimpflugů'V universáJlllí transformátor,
fotokartograf
FinsternvalderŮiv,
převádiěc.í
kO!lUom Zeis1sova,
Jage'r-Liesganigova
1'), Aschenbrennerův
tTams,formátOll' fy Luftbi~SteTeografi:k
8), .aparát Lutra fy Heyde, Olercův amplificateur-redresseur-automatique
n,) a j. (Pokračování - A snivre.)

Zp~ávy tite~á~ní.
Recense.
Ing. Eduard Máslo: Vzájemné vztahy mezi kanalisací
a úpravou
měst. Knihovna
Ústavu
pro stavbu
měst při Masarykově
Akademii
Práce. Svazek 5. Nákladem
M. A. P. v Praze I., čp. 606, v komisi Fr.
:ftivnáče, Praha
Spisek Ing. Ed. Máslo vyzdvihuje požadavky,
jímž mají vyhovovati
řádné plány upravovací
v ohledu kanalisačním
a možno ty nejzákladnější
zhustiti do prvých tří zásadních pravidel prof. dra Ing. J. Brixe.
1. Kanalisace
jest základní
podmínkou,
aby se území mohlo
osídliti.
2. Vzorná a místním poměrům přizpůsobená
kanalisace
má pod$tatný vlív na uspořádání
sítě uličnÍ.
3. Výškové
poměry území nových měst a osídlení mohou býti
technicky správně a hospodárně
stanoveny
jen společným vypracováním
plánu upravovacího
i kanalisačního.
V prvé částí spisku probírá se vliv kanalisace
na lidské zdraví,
pak podány jsou hlavní kanalisační
zásady a nezbytnost
společného
i;ešení kanalisace
i regulace. V dalším jsou vyloženy vztahy kanalisace
k základnímu
i podrobnému
plánu upravovacímu.
Přílohou spisku. jenž má 48 stran a stojí 10 Kč, jsou dva diagramy
a sedm výkresů a jako dodatek
jest přiklad řešení kanalisace
malého
města (:ftíěan).
Dr. techn. Vladimír Zákrejs:
Metodické řešení plánů upravovacích.
Knihovna
Ústavu pro stavbu měst při Masarykově
Akademii
Práce.
Publikace Dr. techn. Vlad. Zákrejse, známého a velmi činného odborníka ve výstavbě měst, na'lllačuje
cestu k rychlé a jasné metodě při
řešení regulačních
plánů. zejména malých měst, při současném poukázání
na dosud se vyskytující
vady.
5') s,rovne'Í článek prof. A. Euchholrt:ze: Aewfotogrametrická
revi-.;e
malp a ;plánů. Zeměměřičs1ký Věs<tník Čí,s. 10z r. 1925.
li) Ing. Kammerer:
T. S,cheimpflug-s Lan:de s'V'8rmessung a,UJs de'f
Luft. lnlt. Arohiv f. P:hotogramm~trie
1912.
'') D~. O. v. Gruber:
Die ipeorlSp,ektiven und optischen Ve'rhaltnisse
bei ,der Entzerrung
Vion FliegeTbiJ.dern.
Ze,its'ohrift f. Insrtrumentenkunde 1922.
8') Ing. Olaus AJslclhenbrenner: 'Obe·r eín neues halhautonm,tisches
Entzerrungsgerat
fiir den topogr3JP'hischen
GehraUJch. Zeirtschrlft
fUr
I'DJstmmOOlte>nil.m11de
1925.
!J') J. P. Ole~c: Appí1icatioIlJS de la photographie
.aérienne. Pařiž 1920.
Svazek 6. Nákladem M. A. P. v Praze 1., čp. 606, a v komisi Fr. :Řivnáce.
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V prvé části knížky naznačeny jsou předpoklady stavebního vývoje československé republiky a teorie stavby měst. V druhé části snesen
jest zde bohatý materiál zcela nových příkladů, autorem po převratu
provedených: Rožmitál, Libochovice, Hluboká, Říčany, Polička, Hlinsko,
Lysá, Poděbrady, Terezín, Domažlice, Něm. Brod a Kolín. Spisek má
60 stran a 8 obrázků v textu. Cena 6 Kč.
Arch. VI. Zákrejs: Plány upravovací, II. vydání, vyšlé nákladem
ústavu pro stavbu měst při M. A. P. Prvé vydáni vyšlo v prvé polovici
r. 1923, což nejlépe přispívá, k posouzení hodnoty spisu. Oživnuti staveb.
ruchu, doposud pouze uměle udržovaného státní podporou, možno zvláště
na venkovských městech a městečkách očekávati přece v době několika
příštich let. V zájmu pak všech měst a obcí jest, aby do té doby si
pořídily řádné plány upravovací, nemají-li jich doposud. Spisek tento
poskytne jasného a stručného poučeni - zvláště při stanovení podmínek
pro vypsání a zadá,vání upravovacích plánů, jejichž neodborné sestia,vení
způsobuje často našim samosprávným korporacím značné finanční škody.
Kní'žky, vydané Ú. S. M., značí obohacení n:a.ší dosud chudičké
odborné literatury v oboru výstavby měst a každý zeměměřič, zvláště
civilní, nalezne v ní mnoho námětů a poznatků pro svoji praxi nepostradatelných,
chce-li vlÍJžně v oboru plánů upravovacích prakticky IJů,
sobiti. Na konci obou knížek připojen jest anglický a francouzský
výtah.
-€-

Nové knihy.
Fr. Z á v i š k a: Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační.
Vydala Jednota čs. matematiků a fy,siků. Praha 1925. Cena 16 Kč.
Dr. J. S t·o c k ý: Teorie rovnováhy v moderním bádání národohospodářském. Vyda,la Masarykova akad,emie PráJcle. Cena !l Kč. V komisi
F. Řivnáče. Praha II.
československá pozemkiová reforma v číslicích a diagramech. Cena
6 Kč. Praha 1925.
H. Blumenberg:
Deutseher Landmesser·Kalender
fllr das Jahr
1926. Cena 6'50 M. K tomu .ieště Beilag-e (seznam spolků zeměměřičských
v Německu i cizině s adresářem). Cena 6 M. Vydal R. Reiss, Liebenwerdll..
Paul L é vy:
Le oalcul des probabilités. V)1dai Gauthier-Vilar,s,
Paříž 1925.
Dr. H. L či s c hne r vydal nákla,dem C. Winikera v Bmě Formuláře
pro měření úhlů, tachymetrii, měření délek a nivelaci. 12 X 20 cm.
Dr. W. G e i s sl e r: Has Bildnis der Erde. Vydal EdJgaro Thamm,
Ha1le a.S. 1925. StJran 261.
C. Mli 11 e r: Kalender fUr Landmessungswesen
und Kulturtechnik
1926. Nakladatel Komad Wittwer, Stuttgart. Cena 7 M.
Ing. A. P a vel:
Les bases et les effets de la réforme fonciere en
Tchéc06lovaquie. Na,kladateJ,st;ví "Orbils", Praha 1925.
M. Lez in a s: La compensation
des erreurs des levés topopraphiques par la méthode des moindres carrés. U GautohieT-Vilarse v Pa·
i'iži 1925.
V "Librairie centrale des Beaux-Arts" vyšel fr,anclOuzský překlad
R. U n w i n a (Étude pratique des plans de villes). Upozorňujeme, IpTotože
německý překlad v nyněj,ší době je pří:liš ,drahý a ,oeský ještě ne<vyšel.
"Erd- und Luftphotogrllilllll1etrie in Technik, Wirtschaft und Forschung." VydaIokons.orc.ium
"Luft.bHd, G. m. b. H.", Mni0hO'V 1925,
63 .stran, 43 vyobrazení; eena 3'50 M.
Odborná pojednáni v časopisech.
Věstník inženýrské komory. Čís.. 1, roč. 1926: Dr. A. St e h 1í k :
Příspěvek k inženýrs.kému studiu.
Časopis čs. inženýrů. Čís. 23 (Technický obzor): Ing. J. K r a čm e r: Zásobování vodou průplavu Praha-Brno-Bratislava.
(Pokrač.) V různých zprávách přimlouvá se prof. Semerád za zřízení zkušebny pro
geodetické přístroje.
Zprávy veřejné služby technické 1925. Čís. 22: Ing. St. Š pač e k:
Přehled činnosti čs. techn. attaché v U. S. A. (dokončení v čis. 23).
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Čís. 23: V ruzných zprávách je uvereJneno následujíCí upozornem
pod titulem:
For m u 1á ř e n o v Ý c h z á p i sní k u pro
pře s n o u
n i vel a ci: Ministel1stvo velř. prací pi'epracovalo vz,or niveL zá,pisndku
tak, aby lépe vyhovoval i měřením se strojem Zeissovým, kterého možno
použíti i pro jiné stroje a latě. Jednotlivé aršíky prodává nyní jeden kus
za 9 hal. firma "Melantrich",
akc. spol. pro graf. prumysl, Praha II.,
Václavské nám. 42.
Věstník pro vodní hospodářství
1925. Čís. 11-12:
Prof. Dr. Jar.
Č e r n ý: Vodní knihy.
Zprávy železničních inženýrů 1925. Čís. 8: Ing. J. P á 1 e n í č e k :
Předání kOtIllunika.cí a, úprava hranic železničního po,zeanku při 'stavbě drah.
Časopis čs. inženýrů 1925. Čís. 23 (Techn. obzor) : Ing. J. K r a čZ řadystatí
vyjímáme: Dr. J. Ko u n o v IS k ý: Profesm Bedřkh Prochá:zkla sedmdesátníkem.
Dr. K. Č up r: Parse.ťalova identita. a, jeji
užití v teorii o funlkcích nekonečných.
Dr. J. K 1í IDa: O cornoidě.
O. V e t t e r: Poznámky o poloze reálný,ch nos,ičti hodu, v nicM kuželo"
sečka Ipr'ot.íná dvě looruželllé Imaginární ip!římky.
Z !přílohy Čas'opisu ,po p. m. a f. "R!ozhledY matematicko-přírooo.
vědecké"
uvádíme články:
Oís. 1: Fr. G ra n á t: Některé zvláštní
konstrukce
elipsy u hyperboly a dusledky z nich plynoucí. ,Dr. Mar.
Ha ,a s : Jedno užití trojúhelníkových souřadnic. Čís. 2 : Dr. VI. R y š a v Ý :
Základy počtu integrálního.
J. Š r u t e k: Úhloměrné kružítko. Dr. A.
Dit t r i c h: Babylonská, astronomie.
Říše hvězd, ,sešit 4.-5.: Dr. Fr. N ac h t i k a 1: Nová měření
o účinku Ipohybu zemského na š1ření ,světla.
,
Pozemková reforma: Č1s. 9, 10: Dr. Fr. F i a1 a: ,OrgamíslaCe knihovního provedení přídělu. - Ing. Ant. P a vel:
XII; MezÍlllárodní konc
gres zemědělský ve' VarlŠavě a p,ozemiIwvá re~orIDa.
Przegl~d mierniczy. 1925. Čís. 10: Ing A. Lutowskí:
Základna
varšavská. In!!. W. Ko lanow sk i: Znakytriangulační.
W. K l'zyszkowski:
Zákon o civilních zemčmě!·ičích. V "dzi"lu uJ'Zedowem" ,ie zákon celý otištěn.
Článkem
9. mají
civ. geomet1ři
p,oloští 'za,jištěno
výlučnép r á v o p r 00 vád ě ,t měř i c k é IIr á ce
(i ne 1. par cel a c e' a
komasaee).
,
Čís. 11: Ing. S. Lat i n i k: Sloučení poz. k'atastru.
Ing. J. P i ot r o w s k i: Měření Varšavy. Stará, a nová polygonisace.
Ing. J. G ór a 1s k i: Upotřebení
polyg. měřen-í v katastrální
mapě malopolské.
W. K I' Z Y S z k o w s k i: J'eodolitautomat.
Čís. 12: Ing. T. Ni e d z i e 1s k i: Analysa honorářu prací měřických. Ing. W. K o 1a no w s k i: Znaky triangulační (dokončení). K.: Pozemková daň v Číně. Ing. W. K o 1a n o w s k i: Projekce kartogr'afické
(pokračování).
Mitteilungen des Hauptvereines
der deutschen Ingen:eure in ČSR.
1925. Prof. Dr. L o IS C hne r; Der neue Ze'j,s,s.Theoodolit.
Čís. 11: Prof. - Dr. L o s c hn e 1': Neue Spe'ziaJ.kalrteu der Tsehechoslovakischelll Relpublik.
Mitteilungen
des
Konsortiums
Luftbild~Stereographik
'Vychází
v Iprvém l'očniku. Čí,s. 1. GzMí 1923) [llřineslo článek: Luf1Jhíld·und Stadtebau s' mJl!OIhareprodukcemi.
Čis. 2:
Dr. L ti sc her:
Herstellung
VOlil groBmaBs,tablichen
Schichtenlinienkarten
in hochwertigem,
flacliem GeHinde, unter Heranziehung von Luftbildern.
Joum'lIJI des Géomětres-Experts
Franl;ais, říjen (čís. 60): Oom.
L. H u r a ul t: Bourquoi PArmée a
du décigrrade. ~ J. Beck e r:
L'exploHatj,on ,coopérative du sol en HaJie,. G. O o té:
L'arpentage
dans la provfulCe de Québec. - R. D tan ge 1'; Edoual'd-GastJon Deville.
Čis. 61. M. Ma ifC ,h é; Délimitation et RecoJ1stitution ~OIIlciere.M. M,o t r e u I: Diví.úou de ,surface. - G. M on s ar r at: Les "Espaces
Hhres" dams les },otissemenf!s. - H. A.; CU!bage et estimatíon. - R. D.:
Repe.l'eIs de lP,olygOluratÍ'on.
čís. 6~: R. D.: Féderation internationale.
- E. P révo t: NiveIlements réeiproques ft lougue portée pour le franchissement des estuaires
de fleuves.

vornu

1926/28

Schweizerische
Zeitschrift
fiir Vermessungswesen
und Kulturtechinik. Č]8. 11: F. B 31 es {;hl1lm: "Internatiorna.ler Geometerbund".
(Dokončení v čís. 12.) Čís. 12: Dr. H. F 1u c k: Ein Anbau und DUngversuch auf frisch drainiertem Torfboden. Vermessung, Akkord und Propaganda. - F. Die Abteilung "Grundbuchvermessung
an der schw. Ausstellung fUr Landwirtschaft
und Gartenbau." - Extrait du rapport du
Consell federal SUf 131 gestion en 1924 concernant le registre foncier et la
mensuration cadastrale. - F i s c hli:
Vermessung, Akkord und Propaganda. - La révision du cadastre en France.
Mernicibas un Kulturtechnikas
Věstnesis. (Ča,s,opis lotyšských zeměměřiČŮ.) Cfs. 7/8.: J. Za r i~š: Některé návrhy o pwvádění prací měřkkých práVIDÍhocmrak'teru. V.Ducmani,s:
P'l'OstřOOky,proti uepánidre'l1áže.
J. V i t i ~ š: Vyšetřováni pMy v kultu'l1ně-tech'l1ických pra<CÍch. O drenážních trubkách a jejich úpravě. Čís. 9: Ing. D. Van a g s : Ing. Peters
Pormals t,nekrolog.
J. Z a r i ~ š: Druhy kultur a jejich zaměření.
Čís. 10 : Prof. A. B uch hol t z : Měření délek. (Pokračování v čís. 11.) Ing. D. Van a g s: Otázka vzděláni zeměmě,řičů. .J. Bi k i s u. A.
U pit s : Vyšetřování Zeissovy precisní nivelační latě. Čís. 11 : V. D u cm a TI is: Mertoda Prof. Funke",s'e o určení '"zdMe'l1osti dr8linů v terénu
mi'nerálovém. - J. Z a r i n ,š: Ne>úepěch slpolku zeměměřičs<kého v záležitosti zlepšení poměrů měřických úředníků.
AUl(emeine Vermessungs-Nachrichten.
Čfs 29: K. Ke t t e r: Zur
Systematik de,r Geodalsie. -. F. S c h e Hen ,s: Die Justierung der Brismen. ~ Dr. Ing. EWl3,lď: Luftbild u. Lulitbildmeslsunga,uf der Verkehrsausstellung in MUnchen. Čís. 30: K. H u m ber t: Die allgemeinen Vorschriften des bUrgerlichen Gesetzbuches uber Rechte an Grundstucken.
Čís. 31 : Moll e n h o ff: Ober den Kapitalwert von Obstbaumen. Čís. 32 :
S. Boe 1c ke: RUckblick auf des Kriegsvermessungswesen.
Čís. 33:
K. L ude m a n n:
Kleinste
Theodolite
mit Schraubenmikroskopen.
Čís. 34 : H. W u n der w a 1 d : VorschUige zur Teilung von Feinnivellier)
J.\l,tten. - L. Z i m m e r m a n n : Pokračování článku: Neue Rechenformen
fUr Grenzverlegungen
unter Berucksichtigung
der Bodengute.
Čís. 35:
H. W u n der w e 1t: Eine nomographische Tachymetertafel.
- Dr. F. J.
M u 11 e r : Direkte (exakte) Losung des einfachen Ruckwartseinschneidens
im Raume. (Dokončení.) Čís. 36 : Nekrolog Prof. Hammra. - S c h i e r e r :
Das Luftbild und seine Verwertung. - Der topographische Vermessungsdienst in Niederlandisch-Indien
1874-1924.
Ze:tschrift fiir Vermessungswesen.
ČÍJs. 17 a 18: O. K oer n e r :
Luftbildverwe[}idung. ---' Dr. Ing. R o ,s,ch: Die Hohenmessung in Bayern.
- W. W a g ne r: Unsere Siedlungsformen.
Čis. 1~20:
Dan i e 1sen:
Die Wiederherstellung
von Polygonpunkten.
- Dr. Ing. Cla u s s: Das
neue Zeissche Nivellier-Tachymeter.
- G a w e h n; Verstaatlichung
des
Vermessungswesens.
Čís. 21-22: K. Fr i e d r i c h: Vektorielle Ausgleichung. (Pokračování k sešitu 1. a 2. b. r.) - K r i t z ing e r: Genauigkeit einer autographisch
hergestellten Karte. - F. W. Br e i t h a u p t :
Universal-Tachymeter
und Kippregel.
Sestavil V.

Sinusometr (úhlomět"né kružítko~. Ve "ZpráiVáJch veřejné služby
měrné krnžírtko a jeho ,použití v technické ,praJksi." Kružítko bylo patel~továno v ČeskolS,lovensku a v Německu. Vyrábí jej firma Josef Dušek,
výrobce rysorvadel v Praze ta ,stojí 55 Kč.
Myšlooka poulŽiti kružítka k měření úhlů: není nová. V díle "Lehrbuch der ,plfak1tisiC,hellGeometrie," Vídeň 1857, jež narp,SiaJlDr. Ig-náJc
Lem o c h, rodilý Čech, profesor matematiky na universitě ve Lvově a
s,ollJčasně profeE>olf'Praktícké geometrie na ta.mější ,technické aka,demii,
nacházíme ve 2. vydání str. 303 stať, jednající o "zroodlovém kružítku" ve
dvou typech. Starší konstrukce jest od mechanika Hoschela z Augšpurku,
dTUhá ,od vídeňského mechanika Sadtlera, známého také tím, že konstruoV::Jilprvní p,řistroj k měřeni 'základen pro vyměřování rakouské a
kOll'strwkcizáměméhlo pravítka ,pr,o mě'řický stůl (viz str. 136 téhož díla).
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Jetudiž
kružítko úhlomělI1né ;ptřis,tl"ojpře'B 100 le,t zná.mý lil dJí,vno
za<pOlmenutý.
Hanák.
KatalStrálnf měření na Slovensku. V Jetním období 1925 ,zam~řovaly
kaŮ31strální -ínsrpektoráty ohce:
1. L u'Č e li e ,c, metooou
polygooální;
prováděl illi&pektorát trellČÍllJský, 2. Tu r z ,ov k u u Č ad'c,e, me,todou
kombírrovallOO (B<tUlměřLcký a bUlls.ola); prováděl ÍllIBpelktoráit vrenčÍllský, bratiJSlJavský a kOŠi-Dký Bpoleěně, 3. T r e n čín,
zajp{)čato bylo
s ooohůzkou a popisem obecmiDh hronic, pl"ováděl inspektorát trenčin,ský.
Zmín,íme se ZlatÍm o Turzov,ce. Rozloha obce je aBi 11.120 ha a 40
až 50 tisíc ipar~el. S mě,řenim zlljpočali Maďl3Jřiv roce 1913 a 1914.
Teprve ,po vál1ce v roce 1923 pokl"a,čo'váno v měření našimi úředníky. CeJé úz,emí hude 'z,obrazeno na 52 listech v měřítku 1: 2880. Do
k'OIllce roku 1925 bylu definitivně Izaměcr'enoa ,zrelllimbulováno 31 listů ve
výměře wsi 6490 ha. Zibývál je,ště reaillllbulovat.i čáJSt zaměřenou v roce 1914
ve výměře 3100 ha ad,oměcr'iti zbytek v rozloze 1530 ha.
Obe,c le~í na ,sty;ku morovlské a ISle~ské hranice a terén její je pro
mělření nepřímivý.
JB'OU to většÍITou le'SIllaté hmy, ip'okryté po celém
území wz!troušooým-Í uBOOlolBtmi,t. zv. "kOlp~mi,cemi". Zam,M,ování rpotrvá
je~tě asp,oň jeden rok při nejméně ,osmi silách měřkkých
V ČálS,ti,zaměřené Maďary, není, kromě tří až čtyř bodů v Bekci, žádná. hranke
omeznílwvána,
tJaJde reambu1ace bude značně ztížena. ČáJsti,zaměřené
po ,pře'Vratu, mají vM,šinubodu mě>řických stahilisolVánu a hledělo se zejména ~aké k tomu, aby majitelé B1vépozemky 'OIIlleznik'ovali.
Ačkoliv v r. 1913 a 1914 musily býti pro nové zaměření majetkové
hranice v přírodě označeny a zeměměHčům ukázány; málokterý majitel
ooels při reambrula,ci s·vé hranice !pozemku zná, prot1me nebyly nikterak
stabilisovány. Na: J'o'zl8áhlý,chpaBtv.ináJch seo hranice pře'ce jen dohodnoru
za přispění geometra, av~
v les,fch, ,kde jde hlavni; o ,stromy, docháJzí
k 'velmi čaBtým splOiTŮm,jelž urovnávají ,ohy;čedně t. 'zv. ,baženici"
Jsou
to členové ohe,cního zws,tuv,itel,stva zv,lá,šť k tomu Izvol~m
aBi
čtY'ři B ...rychtářem" v čele, kteří za jiBtý stanovený hon-málř vyjdou se
stmt"Ou obecní maip'ou z let šedesáJtých, vYlhotovenou >dle "honu", každý
hon na zvláiŠtním liJStě, a určují hranice. O nějakém spráJvném rozměření
pozemku nemůže hýti v takovém příplílJděvůhe1c řeči, protože za, 'poBledních
60 let změnily ,B,emajetkové pomm-y půV'odmch !pwrcel neuls,tálým dělením
vždy mezi vlš,echny členy rodiny, tak~e je těžk,o i odhorniku vyzOOJti se
v oněch obeenkh ma1pách, zvláBtě v lelS!ích.Podobu}'lIll způsobem vyřizuji
se nalIIDoze i spOTy v území,k!teTé je !IlJově'zaměřemo nebo reamhulolVáno,
jak uká:zal ve svém článku k'ol. Chům "ReambullliČní ,práce na Slovensku"
(Z. V. 1925, str. 102).

Zp~ávy spolkové.
Valné shromaždenie odbočky Spolku rnerníckych úradníkov štátnych a štátnych podnikov pre Slovensko a Podkarpatskú
Rus koná sa
7. felbruára .1926 o 3/.9. hod. v miestnolstiach TeštauráJcie "Tichy" v BratiBla.-ve,Panenská ul. Pro g r a m: 1. Zahájenie vMného B'hroffilwždenia.2. Komasáciea
ol(leňovanie
poz,emk'ov,
ret 'kol. V. Farka
a J. K r i š t o fík. - 3. Čítanie 'záJpisnice minulého vaJného shromaždenia.
- 4. Zp'rávy funkcionárov,
revíz,oTov a ,delegátovo ---' 5. V;oTba nového
výboru, relVÍzorov Ú'čtov a delegártlov. - 6. Volné ná'V'l'hy. ~ollllé návrhy
B odóvodnením ne'ch 'súzaslané najneoš'korš,ej 8 dní pred valným shromwždením p'redsednictvu.
D ň a 6. f e b r. o 4. hod.
od p o 1. zadrží sa výborová schódzka
v mj,el8tThostia,chreiítamáde
"Českobudějovická
Bouda", ZálInOČllí'cka ul.
(Pod Mkhalsk'ou bránou) a o 7. hod. v,ečertamtie'ž
v,riateIslká sc,hódza
kolegov bra~islav8,kých a koleg'ov dio Brrat'slavy :pll'iš1ÝClh.Dovolená pire
účastnikov na 6. a 7. fe,bruára, e'Vent. 8.felbruáJra 1926 (Tlll'eúČ3J8tn:Lk,ov
vzdialených vylše 150 km) bolaodlborom XV. G. f. r. povolená. V Bratislave, dňa 12.rr. 1926.
Pred'Bedníetvo.
Z Jednoty čS. úředně al1torisovaných civilních geometrů. Pra,coV!Ili
výbm Jednoty kona,l svoji řádnou oohůzi v Praze dne 2. ledna, t. r. za
přítomnosti 11 členů. Za 'kol. z Moravy Se vedle kol. Janče dostavil též
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kol. Filkuka.
,Tako host byl přít'omen nově přistoupivší člen JedJnoty
koL Svátek z Vršovic. Omluvil se koL Frits,ch, Taw,š a ŠÍlr.
Kol. Ftirst sdělil, žEl se intervoolce, kted'oU hyl IpolVě'řen IV minuM
pracovní schŮ'zi s koL Krejzou
v min.spra'VedlnolSti,
ohledJně znění
klausule pro kniholVní plány nemohla z ur;čitýich důvodů vYI~onati a že
bude proto podni'knuta během měsíce ledna t. r.
Dále ,sdělil kol. předseda, ž,e íntell"'Veno'valve Státním ,pozemíkovém
úřadě, pokud 'se týče dodržování hOillorářeza měřické poráJoe,svého času
mezi Státnim pozemlmvýim úřadem a InženýrBkou komorou ujednaného.
Bylo mu slíbeno, že se honorálř ten bude při 'zadávání novýioh
pra.cí dodržovati. (Honorář tenohnáší
140 Kč ,od 1 ha ViČe,tněvytyčení,
vyme'zníkování a vy:pracování knihovních pláJnů.)
Na záJkladě přípisu kol. Janče a koL Klubala bylo jednáno o usne",ení Zájmorvé skupiny lesních inženýrů pro Moravu a SleZSKO(při odbOll"u
S. I. A. v Bmě), ve příčině požadavků při úpravě nového zákona o dvilních te-chnicích. Po d'e-Mí debatě, které se zúčaJstnili v,šiehni přítomni,
predsovány
požada,vkycivilních
geometrů k nálvrhu zálkona o civilních
teohniciÍC:!J",prohrány jednotlivé body navrhovaného
zákona a usneseno
znění ,orněchč,ástí náJVl1hu'zákona, týkající,ch se eiv:ilillÍ0h geometrů. Do
k,omise, projednávající
návrh záJkona ocivilníoh
tecihnicich, vysláni za
Jednotu k:ol. Krejza a 'kol. Prokůpek za Ooohy a kol. Janč 'Ul, Moravu.
Nato koL Fi1kuka ,s,dělujeznění odpovědi, kte'rou ,Spolek čs. inženýTů, měřická skupina v Brně, podáiVá Zájmové ,Sikupině lesníchinženýtů
pro Moravu aSle7!sko, k jejich připÍJsu ve věci oprálvnění civiJni0h inženýru Iesn'ích.S
OOipovědí tou projelvnje .prracovní výlbor ÚiPlný souhlas.
Dále bylo jednánloo
reformě studia zeměměřičského.
JeHkož
reforma nllJšeho studia je-s,t příslušnýmí činiteli stále odd!alována, usneseno
podni!kn1outi ve věcí urychlení studijní reformy ,znolVUintervenci v min.
školství v dohě 'co nejkratší.
Dal,ším bodem prog'ramu bylo svolání přiŠItí členské scM'ze. Usneseno, svolati členskou schitzí do Brna, na neděli dne 21. ÚIlJo;ra,t. r. na
9. hod. diopolední. Mí·stnost pro .Elchůzí obstará kol. Janč.
Pozvání ,k této členské sohŮ'zibude uveřejněno jednak v,e Věstníku Inž. komory, dále též v Zeměměř1čskétm VěSitIllÍku a mimo· toho
budou v,šichničlenové
Jednoty p'O!zváni zvláštmími UstkY.
V Ip.ředvečer schů'ze, to jest dne 20. únOira t. r., ,se- bude kooatí
o 8. hod. večerní v Bmě v restaura,cí StopJmvě p'řátelBký ·večírek, ke
kterému zveme ve,škeré členy Jednoty.
Ustanoven 'P'řesný program členSlké is'chůze:, na které mimo jiné
bude též referováno o stadíu náiVrhu zákona o dvil. teehnicich.
V d'aJ.ší:mjednálllí usnes'eno zakročití v fuž. k;omolře proti kol'egům
za nedodržení sazeb 'Při vyměřo;vání Velké Prahy.
Dále jednáno o přípise,ch kolegU ve věcech tarifních, stavovský,clh
a jiný,ch a ke každému pnpísu bude zvláště odpovědiěno, v některý·ch
případech na .plříslušnýc,h místech zabočeno.
Pro velkou rozsáhlost programus,chŮ'ze ,skončena a:ž o půl jedenáJcté hodině noční.
Příští sCihůze p,raeovniho výboru se ikoná v Pra,ze v Oibe,c[límdomě
u Prašné brány dne 6. února t. r., o páté hodině odpo'lednÍ.
V Nym burce, dne 8. ledna 1926.
Ing. Pro K Ů 'IJe k Frant.
Zpráva o výborové schůzi Spolku éeskosl. zeměměřiéů, konané dne
22. ledna 1926 za přítomnosti 9 člen/L Přečten a schválen zápis o minulé
sch8zi výborové. Za člena přijat Ivan Parchomenko. Usneseno, aby valná
hromada se konala 21. března 1926 vzhledem k tomn, že v tutéiř. dobu budou
v Praze vzorkové veletrhy. Pokladník předčítá rozvahu za r.1925 a oznamuje,
že byla již předložena revisorům. Bere se na vědomí. Ing". Kre.iza referuje
o návštěvě zástupc/l. Jednoty civ. geometr/l. u ministra školství. Prof. Petřík
referuje o projednávání hrožury dra O. P. v S. I. A. Ing. Krejza oznamuje,
že v Inž. komoře projednávají se dodatky ku připomínkám k návrhu zákona
o civ. technicích. Jelikož není dalších volných mí,vrhů, končí předseda schlhí.

Různé zp~ávy.
Leták Vysokoškolského svazu, nadJep'saný "Důležitost, vý7.na.m a
zodpo;vědnost vysokoškolských
zaměstnanců",
v něm~ hájí se parita
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",sech vy,&oko,š'kolský'c,h zaměstnanců
stejného
předběžného
vzdělání,
obsa.huje í zmíllJku o pmcech úřednJÍJků měřičskÝ'ch. Doslovně zní takto:
"M ě ř i č t í ú ř e dní ,clÍ. '
Měřič,tí úřed~líci oohraňují a dO<j)llňujíkaitastr. mapy, podklad v'seho
technic·ké!ho podnikáni, ochránce d,ržhy, ~€lpostr3JdateIIlJOU'POIlIlucku pro
potJřeby národohos1podá1řské, 'pro výměru ,daní a d'á-vek, úvěr hypotekární,
knihy pozemkové atd. Kata,str. operát možno odhadnouti na 3 miliardy Kč.
Sta~ehní ruch a zvlá,štězákooy
o pozemkové re,f,ol'mě těžced'Olehly na
soudy a ještě více na měřic'ké úřady.
N e d o s t a č ují 'oí poč e t as 400 ,tohot'o přetě'žovaného
úřednictvru, Iroztrouseného od Che,bu 3JŽ do Raho'Va, jelst zmenšen ještě as
o 15 % ,dobrovolným odchodem neb 'při,dělenim k pracím delimitačním
i j'ÍnÝ'm. Vždy bylo n ut n o p r a c 'o vat i př e s ,čas nyní be'z
odde,ohuod časného rána do pozdního v'e.čelfa. Jen v Če,chálch za.měřeno
v roce 1924 90 tLsic parcel od evidencí a 150 tisk od civilních teCillllikfi,
tedy čtvrt milionu; přírůstek
nový'ch
držiteIů
8-,15% stoupne
někde až o 30 %. K,dyhy mělo být ',pmCJovánojen v normálruich úředních
hodináJch, Ibylo by zapotřebí rozmnožení techniků o 70 %. Připomeneme-li,
že vlrustní p 'o IZ e m k o v á r e'f o r m a '<1odá.e1alborát ze 6000 ,ohcí, uvěříme,
že talmvého zvěMeni rozsahu :prcá1cekatastr. úřady d!osud nezažily".
Na výborOVé schůzi ústředí Spolku ČS. měřických úředníků státních
a státních podniků v Prwze, konané dne. 28. lisitopadu t. T., 'přijat byl mezi
jinými návrh, aby se spolek stal ,činným členem "Technického musea
českolsl>01veIll!Slkého".
Ústav tento propaguje a ve svýc,h. nádherný'ch shírká,ch předvádí isoubor veške,ré te1chniCJképrá.ce v re1publice, j6jí h1s,torii
i dnešní stav. Po p'atnáct, let těž,ce p[,<lJCuje'a zá,pas<í,s ,če<tm.ýmipotížemi,
z nichž nejneipříjemnější jest d!oElavadní provi,s<orium v n~jatých, již ned'ostaJčujícíe-h iillstnOlSte,oh (Praha IV, Hrad!Č!ainsk'é'náme1stí). IShirky čítají
celkem na 9000 čísel ve 32 skupináJeh. Geodetkkéoddělení,
obsahující
Vlzácnou sbírku měřicích strojů, map, plánů,s'pisů
a 'pod., ,čítá na 2400
číseL Tato ;;ku,p,ín"" jedna z ne1j>Čilejšich,zúča,s·tnila -se též výstavy map
pří -sjelldu slolVa'lllský,chkartografů ae~no'grafů
v červnu 1924. Musejní
spole~ má d!nes as 3500 členů, te1dy ~Ú'čet, !kterrý není nijak přiměřený
velk,ému po'čtu techniků v na,šem státě, a právem lze ža.J.ovaM,že, ve,lmi
jestě je i'P'0míjen p,Hs,lušniky technIcké inteHg'ence. Čínný člen 'platí 10 K,č
ro Č n ě (E'P0lečnost, Ispolky 40 Kč), tedy obnos jistě nepatrný.
Olenové
mají stálý VlStup do mu&ejní1chsbirek a dostáv3ljí zdarma "Vě&tník technického musea čs.". Techn!Ciké museum zasluhuje, ahy bylo účinně'podporováno a jepo'Vi:nností kaJždétho stavoVlskycítídho
teclhillika, ll!by na
jeho rpokroku spolupraooval. P.ří&lušnici měřkkého
stavu nemohou býti
lhostejni k ús,tJavu, jelllJžIbohatými ,shirkami, ge,odesie &e týkajiciIill, budí
zájem o zeměměřictvi a přispívá i k !Slpralvedlivému ocenění na,šeho nejstar,šiho, u náJs dosud nedocClIlěného techiIlíc,kého Ipovolání. I tmdičnízájem
geometrů na každé te,chniciko--kultumí práci ulehlČuje prosbu, a'by kolegové hojným 'Při.stupováním za členy museum pod'po<řili.
Gd.

Zprávy osobní.
Prof. Au~. Sedláček, proslulý spisovatel topografický.
dějepisný
a genealog český, zemřel dne 15. ledna 1925 v Písku ve věku 83 let.
Čeští zeměměřiči zachovají spisovateli "Pamětí a dokladů o staročeských
mírách a vahách" trvalou vzpomínku.
'. Geodet dr. Ernst v. Hammer, Iprofelsor na te,chnice ve štutgartě, zemřel v září 1925 ve věku 67 let. Byl učencem svétového jména.
Naps<al řadu SlpilSŮgeodetický,ch. Známa všude je je.ho ohsáJhJá učebnice
trigonometrie rovinné a, sfér',ciké, jež ,s,e d-očka1a několika vydáJní. Dále
jeho učebníce niž,ší !!,eodesie z l'oku 1911, že,!, j.en jedna čá&t; druhá dosud
nehylavydána.
Vyníká Ilpmc'oválllím a m1strnýlm v'odálním 'látky. Přispíval
do ,o(};bornýoh čas,orp'ISŮ,hlalvně do "Zeits,chrilit fUr Instrumentenkunde",
.,Zeits1crhriftfUr Verme,ssung'swesen" a "Osterrr. Zeits·chrift f. Vermes.sungiSwesClll". 8fp,olu IS Fenne,lem konstruoval r. 1005 svérálzný tachymetr, 'známý
"Ramme,r-Fennelů'V"
stl'oj, který
výte'čně 'rozřešil otázku
optkkého
měření vzdáleností i výšek pro technickou praxí.
Hanák.
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