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Soudobý rozvoj prací v přesné polygonometrii
Prof. V. V. Dan

i lov,

v SSSR.

Moskva.

~a VII. konferenci Baltické geodetické komise, konané v Moskvě v září 19361), podal jsem podrobný referát o pracích v oboru přesné polygonometrie
v SSSR do r. 1934.
Do toho času byla vyzkoušena v základních r:--"sechmetoda paralaktické polygonometrie,
které se s úspěchem použilo v řadě praktických
případů při vybudování základních sítí
II. ř. (doplňovací sítě) a III. ř. Výsledky těchto prací jsou nyní uveřejněny 2). Dále byla
zpracována metoda traversovací
s přímým měřením délek a ve dvou případech pracovalo
se na měření travers II. ř., sloužících za 'základní pořad pro triangulaci II. ř. Tak prof.
Danilov v roce 1932/33 provedl měření v délce 181'5 km podél murmanské železnice, jižně
od Leningradu (délky se měřily 24 m invarovými pásmy, pokládanými na hlavu kolejnice
americkým způsobem) a prof. V. V. Popov zaměřil v Bělorusku v roce 1932 110'0 km
(délky se měřily 48 m invarovými dráty - soupravou Jiiderinovou. Měřené pořady probíhaly po cestách a průsecích.) Zprávy o těchto pracích js~u nyní též uveřejněny 3). V témže
období byla metoda paralaktické
polygonometrie v hojné míře využita při větších technických pracích na průplavu Moskvy, Velké Volze atd. jakož i při leteckém vyměřování (polygonometrie III. ř.) v málo přehledných (Střední Asie) a nepřehledných krajích.
Podle výsledku všech těchto prací byla sepsána a nyní uveřejněna
instrukce pro
přesnou polYg'onometrii II. a III. ř., schválená jako všeobecně potřebná příručka pro práce
podobného druhu .). Instrukce je zcela postačující praktickou pomůckou při polních pracích a obsahuje jako přílohu velký počet příkladů pro vedení zápisníků, pro zpracování
materiálu 7.ískaného v poli a též pomocné tabulky.
Z toho je zřejmo, že přesná polYg'onometrie v SSSR razí si cestu dvěma směry, a
to: 1. v přímém měření délek - traversování - a 2. v nepřímém měření délek - paralaktická polygonometrie.
Promluvme si o každém z těchto směrů zvlášť.
Praxe posledních dvou neb tří let ukázala, že traversy
amerického typu (použití
železnic, při čemž se délky měří pásmem pokládaným na hlavy kolejnic) sotva se u nás
uplatní pro nedostatek železničních tratí v krajích, kde není ještě trigonometrických
sítí.
Kdežto traversy vedené cestami a průseky, s měřením délek pásmem anebo dráty mezi
stativy nebo kol~T. nachá7.í v praxi stále vět~í upotřebení. zejména tam. kde se použijí
místo trig'onometriekých
sítí 1. a II. ř. V roce HJ34 byla zaměřena traversa
I. ř. v úseku
Kazaň-Agryz.
měřící asi 200 km, která uzaYÍrala polvgon triangulace I. ř. Agryz-Černuška-Čišma-Uljanovsk-Kazaň.
V roce 1936 zakládá se traversa 1. ř. na východ od
Moskvy v úseku Šatura-Murom.
měřící asi 200 km a prozkoumává se pobřeží Kaspického
moře v úseku Machač-Kala-Baku
v délce asi 350 km pro traversu I. ř., která má spojiti
na východě triangulaci I. ř. Severního Kavkazu a Zakavkazí.
Prof. V. V. Popov předložil následující zajímavý návrh:
za příznivých podmínek místo měření základny a vytyčení základ nové sítě I. a II. ř.
vykonati· měření výchozích stran metodou traversovací.
Podle tohoto návrhu zamýšlí se
v roce 1936 zaměřiti tři výchozí strany I. a II. ř. severně od Moskvy. Pro práce traversovací sepsal prof. V. V. Popov zvláštní instrukci, kterou prozatím ještě neuveřejnil. V po1) Prof. V. V. Danilov: Methode der Prazisionspolygonometrie
im System der geodatischen Grundarbeiten.
Verhandlungen
der siebenten Tagung der B. G. K. II. Teil, Helsinki 1935, s. 207-223.
2) Prof. V. V. Danilov: Zpráva o zkušenostech
s metodou přesné polygonometrie
v r. 1931. "Práce CNIIGAiK", sv. 13, Moskva 1936. - A. S. Jurkěvič. P.aralaktická polyg'onometrie. Moskva 1935.
3) Prof. Danilov V. V. Traversy II. ř., Moskva 1935. Prof. V. V. Pop ov. Traversa
II. ř. Izvěstija Všesojuznoho Tresta osnovnych geodezičeskich i gravimetričeskich
rabot.
Sv. II. Moskva 1936.
') Instrukcija
po točnoj polygonometriji
II. i ITL klassov. Moskva 1935. Sestavil
V. V. Danilov, V. V. Popov, A. S. Jurkěvič i I. Ju. Pranis-Praněvič.
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sledních 2-3 letech provádí se vytyčení základních sítí III. ř. pro pozemní i letecká měření v nepřehledných
a málo přehledných krajích výhradně pomocí paralaktické
polygonometríe. Zvláštní pozornosti zasluhuje ka.rtograficko-geodetické
znázornění severních krajů
evropského
SSSR. (bývalá Archangelská
gubernie) v měřítku 1: 200.000 na základě leteckého měření, které od r. 1934 provádí Vědecký a výzkumný ústav geodesie a kartografie
v čele s docentem A. S. Filoněnkem. Rozsáhlé, velmi lesnaté a bažinaté severni kraje nejsoll. vhodné pro zhuštění základní sítě způsobem triangulačním.
Proto, aby se umožnilo·
letecké měření, zakládají se podél velkých říčních toků pořady paralaktické
polygonometrie, jichž lomové body se volí střídavě po obou březích řeky ve vzdálenosti asi 1'3 km
(0'3 km-3'3 km). Pro značnou výšku břehů prochází záměrná přímka 7-S m nad hladinou
vody. Hlavní lomové body, na nichž se měři azimut, volí se ve vzdálenosti
průměrně
3'9 km (1'4 km-S'4 km) jeden od druhého. Polygonálni
strany se měří paralaktickou
metodou. Pomocné základny (paralaktické),
dlouhé 50-600 m, volí se napříč řeky a slouží
buď současně pro dvě sousední strany Si a S2 (obr. 1.), umístěné ve společném bodu lomu B,
anebo přibližně uprostřed měřené délky. Při tom mají paralaktické
úhly základen
nejméně SO. Zvláštností těchto prací je to, že paralaktické
základny (na př. BC na obr. 1.)
určuji se též ze dvou malých základen zvolených na břehu řeky na jednom konci paralaktické základny asi kolmo k ní (tento úhel přesně se měří), na př. základny CCi a CC•.
Tyto základny se měří invarovými dráty 24 ln aneb 4S m dlouhými pomoci Jltderinova
přístroje. Délky základen se přenášejí na paralaktickou
základnu dle měřených paralaktic-
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kontrolních
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nepřekro-

se měřily velkým

neb malým Wildovým teodolitem. Ve vzdálenosti 30-40 km se měřily astronomickéazimuty. Výškové rozdíly se určovaly geometrickou
nivelací.
Celkem bylo takovým způsobem v r. 1934-1935
zaměřeno
polygonálních
pořadů
v délce asi SOOkm. V r. 1936 se v pracích pokračuje.
Pro zajímavost
poznamenávám,
že
v r. 1934 práce se započaly vybudováním trigonom. sítě III. ř., avšak později bylo od toho
upuštěno a přikročilo se k pracím na základě přesné polygonornetrie. Průměrný denní výkon byl 43/4 km.
Další zhuštění sítě provádí se vložením teodolitových
pořadů IV.-V. ř., při nichž
se délky měří dálkoměry. Můžeme míti za to, že ke geodetickému
ovládnutí rozsáJhlých,
mAla obydlenýoh a těžko přístupných
krajů severního SSSR., zejména pro získání základnich prvků pro foto-topografické
měření v malých měřítkách, bude v hojné míře puužíváno
budování pořadu přesné polygonometrie.
Další vývoj prací v oboru paralaktické
poly!!,"onometrie se zdržel objevenim značnésystematické
chyby hodnoty _--":-. vzniklé u používaných Wildových teodolitu následkem
.
. .
. 30.000
nesnadného
otáčení a1'hidady. Použiti teodolitů
jiných značek není pak tak úsporné
a
účelné.
Soudím, že použitim teodolitů Wildových se zdokonalencj)U vertikální osou budeme
ušetřeni této mrzuté systematické
chyby a docílíme uparalaktícké
metody větší přesnosti.
Za účelem podstatného
zdokonalení metody paralaktické
polygonometrie
zamýšlí
Ústav pro geodesii a kartografii
pokračovati
v r. 1937 ve zkoumání této metody, aby. se
1. snižil na nejmenší míru vliv systematických
chyb při měřeni paralaktických
úhlú.
K praktickým
úkonům by bylo vyzkoušeti velký Wilduv teodolit s n~vou sou~tavou ns,
při čemž by se pozměnil způsob měření úhlů a ke y;koušce by se pouŽilo teodohtu s Repsoldovou soustavou os, na př. 5" teodolitu fy Hildebmnd;
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2. definitivně vyzkoušela paralll,ktická metoda tak, jak jsem navrhoval již v r. 1928
a to: místo proměnlivých základen voliti základny stálé, mezi středy dvou značek upevněných na koncích 24 m anebo 48 m .inv,arovýcb drátů volně zavěšených a stále napnutých
~'adn:hm;
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nazvláštn,ích napínacích stojaQ.ech (zvlášť se .opraví délka o chybu z roztaženi teplem,
o chybu ze sl:>:lo,nu,
o chY,I;mz nes.ouměrnosti drátů a o chybu z převodu na hladinu
moře). Tím se vyloučí chyby spojené s měřenim paralaktické zál:>:ladny,práce se zjednoduší a urychlí.
K těmto pokusům v Institutu nyní se konstf"\lUje speciální souprava znázorně,ná
na obr. 2. a 3. Na obr. 2. jsou zobrazeny stupnice Jad,eriDových dráti!. opatřené specil,\lními
kruhovým,i znaČkil<llli.,Za tlllY střední kroužek zna,čky s,e osvětluje kapesní svítilnou. Na
obr. 3. jest zobrazen stojan zvláštní konstrukce, spojující v sobě konstrukci Carpentierovu a Witramovu. Samočinná kladka je systému Witram. Zvláštní sklopná páčka drží

z.nl,LČ~u
vpatřlčné poloze (z;l.b;r,lltň.uje
jí v J11dápěn,í)
.. Z výsl~~ů, l:>:terése z.l\.u~enostív r.
19~7 získají, z.amýŠlíse ,.stav-ovitimaximální přeElnost,s kterou se tnůže počítati při použití
inetody paralaktické poly~onotnetrie.
.Z teoretiokých pojednání o přesné polygonometrii poslední doby zasluhují pozornosti -tMo:
.
Dílo prof. V. V. Popova 5), vě,llovanépřípus~nému zltlollleJ;lí polygonov;ého ,poř1l.~u
přižáda~é pře~nosti měřen.í lomových úh,lů a Qčekávanému vliv\l ~hlový;ch chyb ,na
dé}~u spoj\l~ící koncoyé Qody poly~o.nu. Ukázalo se, že ,na přesnost dělky spojujicí koncové ;body poly.gonového pořadu nemají vliv ,hodnoty lomových úhlů, nýbrž hod.Il()ty h,
5) N. N. :Popův: O přípustném zalomení

Č. 11-12. -

V. V. Popov: Traversy.

základen a ,travers. ,;Geodezist" 1934,
VTOGi~" ;1936.

n. ,ř. ,,lzvě.atija
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kolmic vztyčených na osu v bodech lomu. Tudíž v jednodušším případě, kdy úhly sevřené
krajními stranami a diag-onálou pořadu nebyly měřeny, máme tento vzorec:

mao= "th21.m~"

sin 1",

man = střední
chyba v délce osy, podmíněná úhlovými chybami,
'm.~" = středni chyba úhlová,
h = kolmice, vztyčená na osu v bodech lomu.
Tato okolnost podstatně zvyšuje pružnost metody přesné polyg-onometrie.
V druhém pojednání prof. V. V. Popova je probrán přesný způsob vyrovnání polygonového pořadu v tom případě, kdy jsou na mezilehlých bodech měřeny pevné azimuty.
Ve svém zkoumání o schematu. paralaktického
obrazce vyzvedl jsem 6) poměrné
přednosti a nedostatky různých paralaktických
obrazců (souměrná a nesouměrná poloha
základny na konci měřené délky a pod.) a zjistil jsem s naprostou jistotou, kdy a za jakých okolností se jich má použíti.
Stojí též za zmínku i fundamentální práce prof. A. A. Čebotarjeva: "Vyrovnávací
počty při polyg-onometrických pracích" M. 1934, v nichž autor probírá růzp.é metody vyrovnání polyg-onálních pořadů. Také v jiných svých statích uveřejněných
v Geodezistu
r. 1935-1936, tentýž autor zabývá se závislostí jakosti polyg-onu na jeho tvaru, pak vyrovnáním poměrně dlouhých polyg-on. pořadů, přibližným a přesným vyrovnáním skupin atd.
Povšechně řečeno, metoda přesné polyg-onometrie v SSSR. je náležitě oceněna a
užívá se jí stále více při rozmanitých pracích. Do r. 1935 bylo touto metodou zaměřeno
5000 km. Různá pojednání v ruském jazyku svědčí o živém zájmu sovětských g-eodetu
o tuto metodu. Z toho všeho předpokládati,
že metoda přesné polyg-onometrie zaujme
v nejbližší době v SSSR. patřičné místo.
.
Z ruského orig-inálu psaného pro Z. V. přeložil Ing. V. Karp.

kde

Résumi: Le développement
contemporain
des travaux
dans la polygonométrie
précise
en U88R. Depui!! l'année 1929 on propage en Russie l'usage de la polygonometrie paralactique,
qui doit aider a. établir plus vite la création des réseaux trigonométriques pour le mesurag-e terrestre et aérien dans les régions immenses ou peu claires. La
méthode de traverses qu'on emploie bp.aucoup en Amérique. n'est pas bien practicable en
Russie a cause d'un réseau de chemin de fer insuffisant. L'auteur et ses collaborateurs Popov,
Jurkjevitsch
et Praniss-Pranjevitsch
ont publié l'essence de la polygonometrie paralactique
dans les traités, mentionnés s. 1. sub 1. 2, 4 et 6 dans notre article. A part de cela on en
a parlé dans ce journal en 1934 et dans le Journal des géom. exp. et topogr. fran<;ais
en 1930 et 1933.
Dans l'article précendent i'autem' présente des résultats obtenus dans les dernieres
années et explique les voies que l'étude de la méthode prendra a l'avenir, afin que les résultats soíent encore plus satísfaisants.

Měření zeměpisných

souřadnic

Dr. E. Buchar,

cirkumzenitálem.

komisař VZÚ.

(pokmč. -

Suite.)

Při stanovení časů jednotlivých dotyků obrazů hvězdy nelze použít sluchového-zrakového způsobu, obvyklého kdysi při meridiánových pozorováních. .Tednak
průchod probíhá přiIiš rychle a potom osobní rovnice by byla velmi značná. Proto
se pozorované časy registrují na chronografu, který je v podstatě telegra:6.cký
přístroj, opatřený dvěma elektromagnety. (Viz obr. 4, zobrazující vnitřek stanu
s přijimačem, chronografem a chronometrem.) S kotvami elektromagnetů jsou spojena dvě pera, píšící na papírovém pásku, který jest unášen odvinovacím mechanismem. Jeden elektromagnet je spojen s kontaktem chronometru. který střídavě
zapíná a vypíná proud a na pásku tak vyznačuje jednotlivé vteřiny, kdežto druhý
elektromagnet je ovládán pozorovatelem od stroje prostřednictvím jednoduchého
tlačítka, zvaného tastr. Značky, které odpovídají signalisovaným časům, odměříme
vzhledem k vteřinov)-m značkám pomocí zvláštní, na skle vyryté škály. Tuto mumme přikládat na chronogra:6.cký pásek tak. aby jeji čáry byly kolmé na směr
pohybu pásku přibližně v místě záznamu. Vlivem čištění per nezůstávají tato
v přesné poloze vedle sebe, takže záznam signalisačního péra je zpravidla o malou
6) V. W. Daniloff: "Zur Frag-e uber ein Schema der paralaktischen
g-enauen POlyr;onometrie", .Mitt. d. R. f. L. 1936, č. 1.
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Glieder bei der

hodnotu chybný. Sešinutí per,
neboli paralaxu, stanovíme tak,
že přepinačem
zapneme paralelně oba elektromagnety,
takže
péra se pohybují potom synchronně. Rozdíl záznamů obou
per dává pak přímo jejich paralaxu, spočívající nejen v jejich
geometrickém
sešinutí, ale též
v eventuálních rozdílných vlastnostech obou elektromagnetů.
O nalezenou hodnotu opravíme
pak střed z pásku vyměřených
časů, odpovídajících
dotykům
obrazů,
Při určování osobní rovnice registruje pozorovatel průchody umělé hvězdy tímže peObr. 4.
rem a za použití téhož tastru
Vnitřek stanu s pi'ijimačem a regi,tračním zaÍ'Ízením.
jako při signalisování
hvězd
skutečných.
Vyloučí se tím vliv ohmického a samoindukčního
odporu vedení
působení tastru.

a

II. Příprava hvězd pro pozorování.,
Hvězdu je v přístroji vidět tenkrát, když dosáhne určité výšky, dané až na
reťrakci úhlem zrcátek cirkumzenitálu.
Proto je nutno pI'ed pozorováním připraviti
seznam hvězd v pořadí, v němž mají procházeti
a stanoviti též příslušející přibližné azimuty. Jen tak se vyvarujeme
toho, že některé důležité hvězdy projdou
nepozorovány,
Úloha je řešena vztahem mezi rovníkovými
a obzorníkovými
souřadnicemi.
Označíme-li zeměpisnou šiřku a délku stanoviska písmenami pa).,
při čemž délka
je počítána na východ od Greollwiche kladně, rektascensi a deklinaci hvězdy a,
dostaneme
pro sférický trojúhelník
zenit - pól - hvězda (viz obr. 6) z Bordovy
ťormule
. y1 (-'" -j-. p - u)
.~.
. ~ t _ sm
sm y1 (-'" - p - u~)
sm-- ---.--'-------.-----.-.--2
cos P cos o

u,

sin A == cos ~ sin
smz
kde V, z = 90° úhel hvězdy. Při
log sin2

~-

t

V, A, t značí vS'šku, zenitovou
hledání

s argumentem,

vzdálenosL, azimut a hodinov)'
lze s výhodou použít tabulek hodnot

hodinového

úhlu

vyjádI'eným

v časové míře. Azimut je počítán od jižního

bodu směrem na západ od 0° do 360°. Hvězdné hodiny, jdoucí
ského času, budou pak v okamžiku průchodu ukazovat čas
TG = a -;- t -),
.
Hvězda

je pozorovatelná

jen tehdy, je-li její deklinace

+

p
z>o
1800-p-z>u>p-z

>p-

z

podle greenwich-

v mczích

<

pro p
V
pro p>V.
kdežto ve druhém

Hodinový úhel je v prvním případě omezen,
případě může dosáhnouti všech hodnot od Oh do 24h•
Dobu průchodu i azimut stačí však znát jen přibližně, proto je zbytečno počítat podle vzorců (1) přesné hodnoty. Stačí, když potřebná data určíme z hvězdné
mapy použitím abaku na průhledném celuloidu, který na mapu náležitým způsobem
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přiložíme. Abak lze sestrojiti velmi jednoduše, když pro uróité hodnoty cp, o, z
vypočteme jim pfislušející t, .A.. Mapa oVŠÉlmInusí být dostatečúě přesná; dost
vhodný k tomu účelu je SchutígfIv hvězdný atlas. Tento grafický způsob ztrácí
však. na své přesnosti v blízkosti poledníku, tedy právě u vzácných hvězd, potřebnýeh pro stanovení zeměpisné šířky. Proto, aby se vyloučila možnost jejich zanedbátú, sestrojil autor k tomu účelu pomůcku, je.ž dává potřebilé hodnoty s dostatečnou přesností 6). Azimut v mezích 340°-20°, 160°-200° a hodinový úhel
jižmch hvězd lze stanoviti pomocí nomogramu, kde:htopro zjištění hodinového úhlu
sMernich hvězd bylo nutno vypočíst tabulky. Roz8ah zeměpisné šířky byl volen
Mk, že pomůcky lze použit na celém území našeho státu.
Výběr hvězd se řídí požadavkem, aby v pozorovacím programu bY,1llostatečný počet šiřkových hvězd, t. j. takových, jež procházejí v blízkosti poledniku.
Co se týká méDě vzácných hvězd časovjch, pO'zorovanýchna východě a na západě,
obsahuje jich pozorovací řada zpravidla dostatečný počet. Jejich azimuty mají být
však pokud možno souměrné k poledniku, t. j. mají se doplňovat na 360°. Při
1'ozvr~ováníprogramu se omezíme jen na hvězdy, které jsou obsaženy v efemeridách.
.
Příprava pozorovaciho programu na stáIem staI)ovísk.u, na př. na hvězdárně,
spočívá ve zjištění pořadu hvězd a jejich azimutů jednou pro vždy. Jinak tomu
je však, měni-li pozorovatel svoje stanovisko, což. nastává při měření zeměpisné
polohy trigonometrických bodů. Potom lze použiti dat,zjištěných na jednom bodu,
i pro stanovisko druhé, použitím tabulek v dalším vypoótených. Vliv změny zeměpisné šířky na čas průchodu hvězdy a na její azimut lze vyjádřiti specialisaci diferenciálního vztahu mezi jednotlivými prvky sférického trojúhelníku. K tomu účelu
potřebné vzorce si připomeněine hněd, jiné si odvodíme podle potřeby až později.
Obzornikové souřadnice hvězdy jsou dány výrazy, plynoucího ze sférického trojúhelníku (viz obr. 5)
sin V =
sin rp sin
cos cp cos cos t
cos V cos .A.= - cos cp sin o
sin ff cos o cos t
cos V sin.A. =
cos tJ sin t
t=:.
T-a,
v nichž T značí místní
hvězdný čas. Diferencujěme-li první rovnici a uvážíme-li ještě, že plati
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cos y cos p = sin cp cos o - cos cp sin o cos t,
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-
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kde p je paralaktický úhel,
dostaneme s ohledem na další
formule (2) nový vzorec,
který vystihuje vzájemný
vztah malých změn veličin
dV, dcp, do, dt:
dV
cos.A.dcp- cos p do
cos cp sin .A.dt == O .
(3)
Tento poslední vzorec jest
základní rovnicí diferenčniho
způsobu zpracování měření,
k němuž se vrátime na příslušném místě. Jeho specialisací dostaneme pro změnu
hodinového úhlu a azimutu

+

Obr. 5. Vztah mezi rovníkovými

a obzorníkovými

souřadnicemi.

+

") E. Buchar; Přibližné určení průchodu hvězd cirklimzenitáletn
roční zpráva Voj. zeměp. ústavu, sv. XJJ., str. 12!l.i
.
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+

v blízkosti metidiánu. (vý-

se zeměpisnou šířkou
dt = -- sec p cotg A dp
dA = - sec p cotg t dp .
Při tom výraz pro clA vznikl diferenciací vzorce (2). Vidíme, že změny jsou tím větší,
(jÍlu blíže k meridiánu hvězda prochází, kdežto v I. vertikálu jsou nulové. Známe-Ii
tedy čas Tz průchodu hvězdy a azimut Az, jak byly pozorovány v místě o souřadnieích pz, ).,z, tu při přechodu na nové stanovisko p, ), jsou nové hodnoty

'".

T c= T. - 2·62 cotg A (p - P.)O - (A A

= Az

).,z)"l

o

--

1'52 cotg t (p -

+ KG -

KG.

p.)o.

Číselné součinitele vznikly dosazením střední hodnoty zeměpisné šířky 490 našeho
státu; KG - KG. značí rozdíl odpovídajících korekcí hodin. Výrazy jsou prakticky
použitelné pokud rozdil p - p. není příliš velký a dokud hvězda není meridiánu
příliš blízko. Výpočet je usnadněn připojenými tabulkami, (viz str. 24) z nichž mMeme
potřebné hodnoty vyjmouti s dostatečnou přesností.
Přípravu pozorování hvězd poledníku velmi blízkých je nutno provésti použitím již dříve zmíněného nomogramll a tabulek.

III. Redukce pozorování.
1. Zpracování

srovnáni

chronometru

s časovými

signály.

Radiotelegrafické časové signály vysílá nyní již celá řada stanic. Na dlouhých
vlnách se používá značné energie, takže je lze zachytiti poměrně snadno. Bylo zavedeno též vysílání na vlnách krátkých s nienší energii v anténě, ale v tomto případě způsob šíření vln je dosud dost záhadný a ve výsledcích jsou rozličné nesrovnalosti.
Při normálních pracech se doporučuje přijímati jen ony signály, jež jsou
zpracovávány v Mezinárodní kanceláři pro čas v Paříži (Bureau International cle
l'Heure). Podkladem zpracování jsou astronomieká měření na 15 hvězdárnách celého světa. Nejdříve jsou odvozeny hodnoty prozatímní, spočívající na měřeni
v Paříži, a teprve asi po půl roce jsou v Bulletin Horaire uveteji'lOvány definitivní
(jasy poslední signálové značky. jež spočívají již na celkovém vyrovnání pozorovacího materiálu. Výsledky jednotlivých hvězdáren se někdy li~í i o desetinu
vtetiny; přesto však konečné výsledky představují asi nejdokonalejší definici času,
jaká je zatím možná.
Jeden způsob srovnání chronometru s časovými signály byl popsán již dříve7).
Při něm byl kontakt zařazen do serie v telefonním okruhu přijimače a pozorovány
koincidence celistvých i půlsekundových tuků chronometru se signály. Tento způsob
vyžadujE:l však znalost délky signálového ťuItu, nemluvě o předpokladu, že doba
zapnutí i vypnutí kontaktu musí být stejná a že pozorování celistvých koincidencí
je nepřesné. Mimo to redukce byla vztahována dříve na první značku. V následujícím je popsán způsob nový, navržený autorem v r. 1933..
Systém rytmických signálů je téměř u všech vysilaček stejný. V době 5 středních minut je vysláno celkem 306 značek, jichž vzájemná časová vzdálenost činí
tedy 0·9836 střed. sek. = 0'9863 hvězdné sekundy; každá minuta je označena
půlvteřinovou čárkou. Abychom stanovili přesný údaj hodin pro okamžik poslední
signálové značky, přiřadíme jejich ťuky bodovým signálům a použijeme noniového
principu. Uvažujme hvězdný chronometr, jehož kontakt se pro první polovinu vteřiny zapíná a pro druhou vypíná. Zapojíme-li chronometr paralelně do telefonního
okruhu přijimače, tu veškerý zvuk; ležící v době zapnutí kontaktu, mizí; protože
telefon je spojen na krátko.
') E. Buchar: Poznámky
ústavu, sv. XL, str. lUH.)

k redukci

měření cirkumzenitálem.
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- 7-0 - 9-3 - 11-6 1230
-3-4 -4'6 - 5'7 13
- 1-6 - 2'12-6 14
-0'9
-1'2 - 1'5 15
- 0-5 - 0'7 - 0'9 16
- 0·2 - 0'3 - ()04 17
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0'0
0'0
0'0 18
+ 0'2 + 0'21 + 0-3 + 0'4 19

Pozorování spočívá pak v tom, že jednak zaznamenáme celistvé vteřiny
koincidencí Ti, na něž padlo znovuobjevení se signálů, jednak že stanovíme dobu
To
't, odpovídající poslední signálové čárce; místo odhadu zlomku 't stačí ostatně
bezpečná znalost celistvé sekundy To, Z úvahy seznáme, že okamžik objevení se
signálu přísluší počátku značky, Za předpokladu, že signály skutečně trvají dobu
Ao = 300-821 hvězd_ vterin, platí pro každou i-tou koincidenci, počítanou odzadu

+
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toj = ia

-j-

(To -

Ti) (a - 1)

Ao

a

=3Ofr'

kde toi značí zlomek vteřiny, který je nutno připojiti na To, aby~hom dostali pozorované koincidenci odpovídající čas posledního signálu.
(Pokraě. _ A 5uivl"e.)

VI. kongres

Mezinárodní Unie geodeticko ..geofysikálních
Sdružení (Associací) v Edinburku.
Prof. Dr. A. Semerád.

Komise.

(Dekou<'-. -

Fin;

Podrobná jednání byla vedena v následujících komisích: K o m i se (2) pro
bibliografii
(pi'edseda Tardi).
Dle nového uspořádání platí: 1. Píše se jen jeden lístek.
Obsah spisu se píše na zvláštní list postranní, jen francouzsky. 2: Kbsifikace je jediná systém decimální.
Komise
(3) pro triangulace
konala 5 schlizí, z nichž podal předseda p. Maury
následující výslednou zprávu: I. Přístroje a metody měření geodetických z ikladen.. Závody
Trougton
& Simms sestrojily pro anglickou geodetickou sluzbu přístroj základnový s invarovými pásmy 100 angl. stop s. apa,raturou obdobnou Carpentierově; jest předpoklad, že pásma
lépe vzdorují variaci délky. A t t w e 11 podává studii o určení opravy vlivem sklonu pásem
v řetězovce. II. Teodolit závodu Cooke 'l'rougton
& Simms
- zvaný 'l'avistock - je
zaveden do anglické služby geodetické. Nejeví vady strhování, konstatované u analogické
konstrukce Wildovy. III. Žádné zdokonalení v úpravě signálu, heliotropí't a azimutálních
svítilen. IV. Užití madridského elipsoidu (mezinárodního). Z ankety u národních komitétu je
patrno, že ze 27 státí'l dosud pouze 7 státil. používá mezinárodního elipsoidu pro výpočty, ježto
by bylo tr'eha transformovati stfivajíeí údaje. Bylo doporučeno studovati transformační vzorce
a tabulkami i abaky zjednodušiti postup - vzorce Letroye.
Bylo žádáno, by údaje geoidu
byly vztaženy ku mezinárodnímu elipsoidu vyjádi'ením buď metodou vrstevkovou nebo dife·
rencemi hladin podél profilťt ze společného centra, nebo orthomorfní projekcí geoidu na onen
elipsoid. V. D&ležitá otázka bodli Laplaceových (podkomise ref. Baeschlin)
vyzněla takto:
Maximálná jich vzdálenost buď od základního bodu neb od sousedních bodů jest stanovena as
15 stranami prvého .i'ádu. Připojení na azimuty Laplaceovy má býti zavedeno do vyrovnání.
Příslušná podmínečná rovnice obsahuje opravy měl'ených hodnot astronomických azimutu a
délek. 'ryto opravy mohou býti anulovány v základním bodě. Opravy budou zavedeny ti vahami plynoucími z měi'enL VI. Komise vyslovuje na žádost USA. p'"ání spojití triangulace
Severní a Jižní Ameriky a dále Aljašky se SSSR přes Behringovu úžinu. Vyslovuje se přání
znovu pracovati v Evropě na stupll0vém měření v rovnoběžníkl1, probíhajícím v 52U sev. šířky a
provésti jeho prodloužení přes ::i8SR a7. do Tichého oceánu, kde bude lze vésti připojeni na sít
Severní Ameriky. VII. Podkomise, zanášející se vyrovnáním sítí, projedná prostředky ke
zjednodušení výpočtlt a rozčleněni prací v souvislé sítí.
P. E g ge rt, přednosta geodetického ústavu v Postupimi, oznámil metodu, kterou ocenil
v Baltické geodetické komiiri a jež by mohla býti rozšíl'eaa na evropskou síť. Tato otázka
byla postoupena komisi
č. 12 pro řešení
evropských
sití, která při přeřazení komisí
jest připojena ke komisi pro trian~ulace. Bylo usneseno, že p. E g g e r t pi'edloží podrobnf'
návrh metody pánům Perríerovi,
Baeschlinovi,
Bonsdorfovi,
Krasowskimu
a
M a u r y m u s pověi'ením, aby tito podali dobrozdání o podrobnostech v údobí jednoho roku
po přijetí návrhu. Zajímavá zpráva byla též podána p. De Graf-Huntel'em
o novém Zptlsobu realisace úhlových měl'ení v síti, tak aby se zajistila jednotná přesnost ve stanovení
vrcholů trojúhelníků. Metoda by záležela v tom, dátí každému měi'el1ému úhlu vlihu proměnlivou s contangentou měí'eného úhlu.
Zdá se, že tato soustava zil.stane v oblasti teorií s ohledem na obtíže spojené s realisací
stupnice vah, jdoucí od 9 do 00 a v praktické nemožnotiti vypustiti měl'eni některých úhlů.
VIII. Otázka astron01uicky určeného azimutu byla diskutována s ohledem na zvláštní
poměry v krajinách s vysokými a nízkými geografickými šířkami a na soustavu připojení
měřených azimutil. na geodetickou síť.
Komise obdržela k tomuto předmětu sdělení ze všeobecné zprávy p. l\Iac Lawa pro
astronomicko-geodetická .měl'ení. P. M a u r y doporučuje metodu měření v meridiánu, používanou pro práce v Belgii p. P a u w e m
S ohledem na dil.ležitost otázky byla utvořena podkomise pro studium stanovení azimuttt
a jich připojení ku geodetické síti. P. Baeschlin
jest jejím předsedou, p. Krasowsk
tajemníkem.
IX. V. G r u ber vyslovuje přání uvažovati o triangulacích v obtížném území polárních
krajli nebo pralesli rovníkových, pro které by bylo lze aplikovati leteckou triángulaci. Jest
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proponována smíšená komise s mezinárodní fotogrametrickou
spoleiiností, jejíž předsedou té
doby jest prof. Cassinis
z Milána, ke studiu tohoto problému.
Veškerá přání komise byla potvrzena valným shromážděním.
Komise
(4) pro projekce
(referent Tardi).
Uvádí zprávy zaslané Německem (o používané projekci ústavem Reichsamt f. Landesauťnahme), Spojenými státy severoamerickými
o ptojekcích Lam.bertova sYiltému a příiiného Mercatorova systému, Mexikem o systémech tam
použitých pro kartografické publikace (polykonická, LaUemandova, Mercatorova), Československem o našich mapách aeronautických.
Referent T ard i žádá sebrati stručné poznl\tky o nejvíce použitých metodách projekiiních Gaussově- Krugerově, Lambertově přesné stereografické
a j. V generelní zprávě by se studovaly transformace souřadnic a úlohy výpoHu deformací.
V plenární schůzi bylo jednáno o následujících přáních: 1. Vymeúti rozS'8'b projekěního
území. 2. Neuspišovati úkol studia map aviatických zapoiiaté p. Roussilhem.
3. OpatHti
tabulky hyperbolických funkcí. 4. Sestaviti disposice vhodných soustav pro typy území. 5. DopOI'uiiiti jednotně definovanou projekiiní soustavu pro celou Afriku na elipsoidu Hayfordově
s 'úvahou decimálního systému.
Nově ustanovený předseda komise p. brig4dník Ma c Leo d předložil Associaci následující přání: 1. Komise pro projekce upozorňuje státy, pověřené pořízením map různých
území Afriky, na zájem všechny projekiiní soustavy tohoto kontinentu připojiti na jedinou
soustavu podle návrhů, kter(\ jim budou sděleny mezinárodním Sdružením pro geodesii; 2. komise pro projekce žádl\, by sekretariát Sdružení vykonal s generelním zpravodajem výpočet
konstant, nutných k jednotné definici projekěních soustav dle pruhů aplikovan)'ch na celý
svrchu uvedený kontinent.
Komise
(5) pro přesné
nivelace
- (předseda a generální -zpravodaj J. Vignal)
projednala ve schůzích řadu otázek, jež byly pak předsedou shrnuty ve tH přání a v resoluce,
týkající se nivelací vysoké přesnosti, přednesené v plenárním zasedání Mezinárodní geodetické
associace dne 24. zoHí 1936, kde byly schváleny beze změny. Pro příští shromáždění ve
'Yasbingtonu
r. 1939 jsou svěřeny následující otázky, projednané v komisi, dále uvedeným
zpravodajum pověřen)"m vypracovati o předmětech vlastní poznámky, jež by sloužily za podklad dalším prohloubeným studiím: 1. Zdokonalení nivelačních metod. Zpravodaj J. Yignal.
Metody nivelační jsou zkoušeny v jednotlivých zemích a kritické poznatky sdělovány v nál.·odních zprlÍvách. Bo w i e l?ověřil výkonné orgány Coast and Geodetic 8urvey studovati
systematické chyby v obsáhlych nivelacích, provedených v minulém údobí [19J3-1935 se nivelovalo 1,162.000 km tl'atí] a výsledky ankety sestavil v připomínky v Geodetic Letters.
2. Zdokonalení strojů nivelačních. Zpravodaj ,v.. Schermerhorn.
Jest tu studovati nejlepší
vztahy zvčtšení dalekohledu a jemnosti dělení latě, délky záměrné a citlivost libely. Nově
jsou upraveny stroje k mech~nickému čtení poddílů na dělené lati a k pozorování nivelačo.í
libely v zorném poli dalekohlerlu. jež ěelí chybám a zrychlují výkon. V obou bodech
jest žádoucí spolupráce národních komitét3. 3. Použití přesné orthometrické korckce. Zpravodaj Th. Niethammer.
Sleduje se zdokonalení
",pusobu počtu orthometrické
opravy
projednávané
ve stěžejních
dílech H e 1mel' t a a L a 11c m a n d a a nověji ve zprávě
o horské nivelaci v Indii [Survey of India. Geodetic Raport 1928/29 Dehra Dan 1930]. Th,
~iethammer
konal šetření vzhledem na velmi hornaté území švýcarské o zdokonalení opravy
výšek zavedením skuteěných, měl-ených hodnot tí'í,e, jež se případně znatelně liší od hodnot
teoretických. [Th. Ni e t h am m e r, Nivellement und Schwere als Mittel ZUl'Berecbnung wahrer
)Ieereshohen. Basel 1932: F. Ba e s c hli n, U ntersuchung-cn uber die Reduktion der PrazisionNivellements. Bern 1925.] 4. Studium vertikálnírh
pohybů půdy pozvolných i prudkých.
Zpravodajové A. M. Wold
a C. Tsuboi.
Toto lze sledovati přesnými novodobými nivelačmmi pomuckami vědecky. V území seismicky ěinném jest zvláště doporučeno sledovati tyto
změny a analysovati získanou látku. Pozvolné změny půdy plisobí nepHjemně při vyrovnání
látky z dlouhodobých měřeni.
Přání předložená a pHjatá jednomyslně Mezinárodní associací jsou tato:
1. Přání, týkající se konání éasto opětovaných nivelací ke studiu variací směru svislice,
jest obnoveně projeveno z minulého kongresu v Lísaboně.
2. Přání, t)'kající se marimetru na pobřežích belgickém a francouzském v Severním moři
a kanálu La Manche, opakuje proposici, přednesenou v Lísaboně.
3. Přání, týkající se souiemného vyrovnáni všech nivelací vysoké přesností v Evropě,
bylo podáno prof. Dr. Semerádem
v následujícím zuění:
Mezinárodní associace geodetická, uvažujíc veliký vědecký význam studia vertikálních
pohybů půdy a variací střední hladiny mořské při pobřežích, pro kterážto studia by soujemné
vyrovnání všech evropských nivelací vysoké přesnosti poskytlo žádanou látku alespoň v základních bodech,
ježto mnohé'z těchto sítí jsou dostatečně vypracované, že lze uvažůvatisoujemné
jich
vyrovnání analogicky, jak toto bylo provedeno posledně ústavem "Coast and Geodetic Sur.ey"
ve Spojených státech severoamerických,
ježto dále jest již vytvořen zmíněnými nivelacemi značný počet uzavřených polr.gonů,
jichž soujemné přesné vyrovnáni, třebas jest uskutečnitelné, může býti nahrazeno vyhodně
zjednodušeným
přibližným vyrovnáním, jež vyhoví uvažované
přesnosti použitých různých
niVelačních metod a hustotě nivelačních tratí,
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vyslovuje následujíd dvoje pi'ání:
1. aby státy, příslušející Mezinárodní Unii geodeticko-geofysikální, doručily generálnímu
zpravodaji pro přesné nivelace, vzhledem ku přípravě soujemné,ho vyrovnáni evropských sítí.
piivodní výsledky jich měření nivelačních sé všemi pot~ebnýmidoplňkovými
údaji, týkajícími
se jejich pl'esnosti,
,
2. aby byly Vf' všech státech, příslušejících Mezinárodní Un~i geodeticko~geofysikální,
konány studie o problému aproximativního, zjednodušeného, l!oujemného vyrovnání souvislých
sítí a aby výsledky těchto studií byly doručeny generálnímu zpravodaji pro přesné nivelace
Dále byla přijata resoluce, pl'ednesená p, Vígnalem a ~novíeí
následující zásady pro
šetření pl'esnosti nivelační metody_ Přesnost nivelace se hodnotí povahou chyb a jich vlivů
v průběhu měření se jevících a zavání se:
, .
ch'yba "tj, projevující se v nivelaci tratě jakékoliv délky, jež není zřejmě opodstatněna
kumulací;
chyba ~, projevuiící se kumulací v trati nebo v polygolll~ značné délkr nad desítky km.
Z jest ona délka nivelační trati, na kterou se ztrácí zřejmě vliv systematicke chyby a nabývá
povahy chyby nahodilé. Toto lze konstatovati ze sestnvénf tratí až do patřičné délk~, nebo
ze sestavení polygom1 a to počtái'ky nebo graficky. V i g n Ii1 udává pro nové fttl.ilCouzské
nivelace Z> moy 50 km.
Pro hodnocení těchto chyb se uvádí následující vztahy. Chyba, odvozenlí z odchylek
mezi posloupn)'mi značkami:
.2.'2
"2 rm
'J -'Pr
-~.
Z
pro vzájemně

stejné váhy tratí stl'ed. délky r;
.,

"tj-

pro váhy, rovnající
kde platí:

1 tr2
~ . Z . rL

= er "2 -

Y2

se délce trati r v km;
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2

it.?=-'-.E L;
r

~I '/1r

Pro ehyby, odvozené z odchylek

1\ celých smyček:
'2=ÉL2-"tj2;
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jest mezná hodnota
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pro L> Z desítky km
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'" 1\2
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•. \2
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pro váhy, rovnající se délce smyčky L v 'km.
Pro chyby, odvozené z u7.ávěri't .f nivelllčníeh polygonů:
'2 = Ep'l- YJ2j
Ep jestmezná
hodnota pro p'pa t"p pro L> Z desltky km a platí:
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váhy, rovnající se délce polygonu P v lm.
Je-Ii dosažena limita Ep, doporučuje se zavésti obvodový polygon
'2
4
1.f2
.
e p ="9' nI'
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e"2p
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a vzorce:
(c,')
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(c,")

pro v>íhy, rovnající se délée polýgotiúv
hlt bez obvodu (pr\'Ý člen v závorce) s obvodem
(druhý člen v závotce).
Definice, nivelace vysoké přesnbsti. . ,(.
.D0vo~ěna odchylka nemá přesahovatI v mm mez' 6 RZ 8 .1 ,X 2'5, kdyz L dosahne
nekohk desltek km (us 80 km).
vL,
, Odchylka ze dvou nivelací nemá přesahovati v mm mez p = ,± 6 až 8 "tj
kde r jest
n velovaná délka h'lIti v km.

ve)

,

v

v

Vr,
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Odchylka ve smyčkách délk7 L (přesahující
vati v mm hodnotu:

několik desítek, as tiO km) nemá. přesaho-

8

S = ± 2 až :J'5' L4, kde L jest menší nežli několik desítek km j
S=
6 až ti, VL, kde L jest větší nežli několik desítek km.
Viz J. Vignal.
Évaluation de la Précision d'une methode de nivel1ement. Bulletin
géodésique No 49-1936.
Ve vzorcich značí:
r délka trati mezi sousedními značkami,
rrn střední délka tratí mezi soused. značkami,
L délka smyčky,
Z minimální mez délky v km.
n,. počet interval& mezi soused. značkami,
nL počet smyček
, np počet polygonů.
p odchylka dvou nivelací tratí,
A odchylka dvou nivelací smyčky.
F chyba v uzávěru polygonu,
P délka polygonu v km.
Smišená
komise
(6) pro zeměp.
šiřky
zvolila za odstupujíciho předsedu prof.
Kimuru novým předsedou p. S pen z e r a .J on e s e a generálním zpravodajem prof. L.
C arIte ru v Neapoli. jemuž byla předána veškerá látka z observatoře v Mizusavě v Japonsku.
Americká geofysikální Unie žádá vyšetřiti vztahy mezi variací zetněp. šířek a hladinami moi'Í.
W. D. Lambert
navrhuje šetření harmonickou analysí variace zeměp. šířek se vztahem-ku
krátkoperiodickým slapovým složkám v Darvinově teorii (souhlasně s komisí slapl'í kůry zemské.)
:::;míšeníÍ komise
(7) pro určení
i\asu se ustaví po vyslání delegátů Associacemí
pro seismologii a meteorologii. bdělení zaslali členové britského ll'írodního komitétu Dr. R e y n e l'
a prof. Ha mp s o n.
Smíšená
komise (8) pro zeměpisné
délky.
Dle zprávy p. A. Lamberta,
z pai'ížské observatoi'e byla druhá mezinárodní služba zeměpisných délek vedena mezi 1. i-íjnem a
koncem prosince 1933 celkem na 75 stanicích. Prací se zúčastnil čs. vojenský zeměpisný ústav
v Praze. Mezin~rodní ústav pro čas sousti'edil látku a provedl rozbor. Sestavení výsledků
ukazuie na přibližování se kontinentů Evropy a Heverní Ameriky asi hodnotou 0'002 sek.
(z údobí 7 roktl); Wegener
připouštěl hodnotu 0'003 sek. ve smyslu oddálení kontinentii.
Výsledky z těchto zatímních údajii nedostačí k potvrzení hypothesy Wegenerovy o putování
kontinentů. Kdyby existovala, byl by posun menší; leč přece lze předpokládati variace zeměpisn)"ch dťlek periodické povahy a značné amplitudy.
Rychlost postupu radioelektrick)'ch vln jest proměnllfl se změnami denními a sezonními
a její studiem je po věren N. S t o.ik o (observatoi' v Pai-íži).
Komise
(9) pro intensitu
tíže na zemi (Soler, Lenox-Canyngham).
Zpráva navazuje na usnesení v Lisaboně 1933 a pi'edklád~, ku projedn~iní v Edinburku tyto
zmp,ny: a) výpočet isostatické redukce, ") revisi starších gravimetrických sití, c) stanoviti, zda pro
určitou míru přesnosti a kterých statíckých pHstrojů gravimetrických lze použíti, a) otázky,
zajímající jiné Associace, jako rozšíření měření na studiulll slapu kůry zemské (Associace
seismologická a vulkanologická) jest projednati ve smíšené komisi.
J. de Graaff
Hunter
předložil proje~t o meúnárodním tížnícovém měi'cnL H. L. P.
J ol1y podal proposici lepší definice o používání mezinárodního clipsoidu a o úpravč nomenklatury gravimetrické . .Americká geofysikálná Unie vyslovila pi'ání rozšil'ení gravimetrických
měření na ostrovy oceanieké a pobřeží, jak daleko lze a stanovení absolutní tíže v různ)~ch
stanicích vzáiemně spojených gravimetricky.
V plenární schi:í.ziza nepřítomného prof. Solcra podal zprávu Sír Lcnox-Canyngham
s násle lujícími resolucemi: 1. Studie tíže v ruzných v)"škách. 2. Dosavadní základní stanice
pi-ipojiti vzájemně se stanicí Postupim. 3. 8tudie metod a programu měi·ení. 4. Rozšíi-iti gravimetrick4 měření na jižní polokouli. 5. Sestaviti a oceniti látku dosavadních měi'ení (Heiskanen).
6. Studium změny tíže na tížnicové odchylky.
Ko m i s e (10) pro in te n si t u tí žen a mo i·i (Ve ni ng- Me i nes z) položila Ilfisledující
otázky: 1. Nové pHstroje pro měi'ení na moH (Haalck,
Norgaard).
2. Aplikace redukce dle
W. B o wi e h o. 3. Lze-li prakticky zříditi mapy světa, udávající isostatickou redukci. 4. Nutnost
zintensivněti měření na jižní polokouli. 5. Problém positivních polí anomalie v hlubokých
basinech a problém prudkého pi'echodu meú normální anomalií na pobřežích a positivní
anomalií na oceánech. 6. Studium hospodářské organisace rychlého šetření isostatických redukcí.
Obě komise pi'edložily společně následující resoltlce a hlavní pi'ání: 1. Jest žádoucno
využíti rfizných přenosn)'ch pHstrojl\ jež jsou nyní již zdokonaleny, k určení tíže na mnohých
oceanických ostrovech a kombinovati toto měi'ení s urěením tlže na moři v přilehlých krajích.
2. Obnovuje se přání přednesené v Lis'lboně, by referenční stanice byly připojeny na Postupim
buď pHmo, nebo neprímo pomocí stanic jíž připojených. 3. Studium výkonů se vzájemným
spojením nirodních referenčních stanic jest velmi důležité; doporučuje se pokračovati v těchto
pracích a p, bol e r jest požádán o přípravu jich publikace. 4. Oceňují se velké služby, které
Coast and Geodetic Survey prokázala zemím provedením isostatických redukcí a jest účelno
vytvoHti k tomu cíli analogickou ústřední stanici v Evropě. Tato stanice má poříditi světovou
mapu, která vyjádří výšky zon. Prof. H e i s k a n e n jest ochoten převzíti i'ízení této stanice.
5. Jest třeba upozórnití na důležitost měření tíže na jižní polokouli.
Komis e (11) pro s lapy k ,I.ry ze m s k é, Vedle generelní zprávy p. W. D. L am b erta
byly položeny otázky: 1. Vztahy mezi variacemi hladiny moří a variacemi zeměp. šířek. 2. Harmonická analyse měřených zeměp. šířek na různých mezinárodních šířkových stanicích. Některé
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otázky se projednají smíšenou komisí s "Gnií geologickou a Associacemi: seismologickou,
oceanografickou a vulkanologickou.
.
Komise
(12) o vyrovnání
evropských
sítí (de Graaff
Hunter)
podala řadu
návrhli. Návrh J. de GraaH
Hunter
uvádí následující oddíly: 1. Povaha sítě. Sítě stáHl
jsou nezávisle určeny: ft) na zvláštních bodech základních, b) na zvlÁštních sféroidech a každá
síť jest samostatně vyrovnána. Tyto sítě jest převésti na generelní sféroid s opravenými osami.
Měřítko základen se změní a údaje bodů transformací se v souřadnicích změní. (Postup početní
viz J. de Graaff
Hunter,
The Earth's Axesand Triangulation, Dehra Dun 1918.) 2. Umístění
základních bodů a volba generelního sféroídu. 3. Problém vyrovnání. 4. Prllktické zjednodušení
úlohy zavedením generalisujících hodnot s redukčním faktorem· sousedních sítí. 5. Rozčlenění
sití v lomené čáry z jednoduch}'ch řetězců. 6. Kostra, znázoriíující síť triangulací. 7. Praktická
metoda vyrovnání. 8. Druhý stav vyrovnání rozděluje každý ze čtyř velkých čtverců členících
ve čtyry malé čtverce. 9. Výsledné vyrovnání oprav interpolací měřítka a směru každé trian·
gulační stJ:any .
.
Xávrh prot Dra O. Eggerta
vybírá trojúhelníkové řetězce, spojující základny s Laplaceovými body. Retězce dále zjednoduší v geodetické čáry z nich vypočtené a spojující
Laplaceovy body. Tyto geodetické čáry se spojí v uzavřené polygony. Vzniká dále síť polygom'l.
Tyto sítě polygonů geodetických čar se vyrovnají v jednotlivých státech a pak se spojí sítě
těchto jednotlivých států v mezistátní síť evropskou a tak se postupuje.
.
Dále byla předložena připomínka prof. No rl u n d a k tomuto předmětu.
Návrh p. K. Wolda vyclu\zí od Bowieho
metody uilité ve vyrovnání sítí Spojených
států severoamerických, jak jest uveřejněna Dr. Adamsem
v publikacích U. S. Coast and
Geodetic Survey a rozvedena od Dr. To b e y v differenciální vyrovnání Canadian geodetic
Survev.
'JednÁní byla uzavřena usnesením. Jest sestaviti nástin triangulačních základních sítí
potažmo řetězců v Evropě se zanesením bodli astronomicky určených (hlavně Laplaceových),
jež se přesností hodí k proponovanému vyrovnáni. Pánové d e G I' a a ff H u n t e r, O. Eggert
a K. Wo Id svoje návrhy aplikují na číselné pHklady do 1. května 1937 a po jich ověření
rozešlou na ěleny komise.
Komise
(15) pro poledníkový
oblouk
od Severního
Ledového
moře ku
Středozemnímu
moi'i (Boškovič)
s prodloužením do Afriky a dále od Ka'ira
do
K ap s k a (17) probrala látku geodetickou a astronomickou, jež je po ruce doprovozena grafickými nástiny sítí a konstatovala: jest požádati Turecko o rozbor přesnosti měřených základen
a úhlů v trigonometrických sítích jím provedených; požádati Egypt o položení sítě v Sinaji
a požádati Anglii o spojení sítě Palestinou. Každá země provede rozboi' přesnosti a vyrovnÁní
příslušné sítě na svém území.
Uvažuje se o spolupráci na rovnoběžníku
kol 580 sev.šířky. Sbírá se látka.
Komise
(16) pro střední
rovnoběžník
v zeměp. šířce kol. 45° (Boškovič)
podala zprávu o stavu látky geodetické a astronomické, dostatecné žádané přesnosti ve státech
Francie, Italie, Jugoslavie a Rumunsko.
Uvažuje se o zřízení komise
(16a) pro rovnoběžník
v 52° severní šíi'ky, prodloužený do Ruska a Asií do spoje se Severní Amerikou.
){ac Caw podal resoluci o měření rovnoběžníku, probíhajíeího sti'ední Afrikou.
Komise
pro geodetické
značky
(Seeligman),
jež mají býti jednotně upraveny
ke zjednodušení studia mezinárodní literatury geodetické. Práce jest rozdělena v oddíly:
a) triangulace, základny, /1) isostasie, c) nivelace, a) geodetická astronomie, f) gravimetrie atd.
~ o v é s e s k u pen í k o m i s i. Aby se zjednodušilo napříště sestavení ěasového rozvrhu
prací komisí a umožnila účast na větším počtu komisí, bylo usneseno, shrnouti komise sobě
příbuzné do skupin a zredukovati jich počet v následujícím uspořádání:
I. skupina: Všeobecné a organisační: Komise Č. 1 pro finance, č. 2 pro značky, č. 3 pro
bibliografii. .
II. skupina: Geodésie: Komise č. 4 pro triangulace. Podkomise: pro body Laplaceovy,
pro vyrovnání. sítí, pro souborné vyrovnání evropských síti.
.
III. skupina: Astronomie: Komise Č. 7 pro zeměp. šíl'ky, č. 8 pro čas, č. 9 pro zeměp.
délky.
IV. skupina: Tíže: Komise č. 10 pro intensitu tíže. Podkomise pro geoid, pro slapy
kůry zemské.
V. skupina: Mezinárodní součtnnost: Komise č. 11 pro spojení triangulací Belgie-Francie,
č. 12 pro spojení triang. Maroka-Spaněl-Francie,
č. 13 pro meridián od Sever. polár. moře
ku Středozem. moři, Č. 14 pro, rovnoběžník ve střední sev. šířce 46°, Č. 15 pro meridián
Kapsko- Kairo- Egypt.

Recense.

Geometarski godišnjak 1937. z redakce Ing. Kostiée, Živkoviée, prof. Sopocky a
Svečnikova, je již čtvrtá ročenka našich jugoslávských přátel, v níž si vždy rádi počteme,
poněvadž nás lépe než kterékoliv jiné publikace informují o práci, snahách a touhách pilných
kolegů na jihu. Letošní obsah je zase doplňkem ročenek předešlých; je v něm kroru kalen-
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dářní části obsa.žen na 160 stranách II. díl návodu pro vedení poz. katastru v obcích s novým (původním)
měřením, dále pořadník
všech katastrálnich
zaměstnancu
měřické služby,
pěkný článek o švýcar~kém
katastru
a konečně .matematický
oddíl s analytickými
vzorci.
Kal~Qdář má celkem 272 stran, je pěkně vázán a stojí 30 dinarů. Objednávku
~yřídí
Ing. Ilija Zivkovié, Beograd, Adm. Geprata ul. 68.
Stv.
Katender fíir LaRdmessungswesen und KuIturtechnik. Vydavatel C. JVliiUer, na·
kladatel K. Wittwer, tituttgart,
str. 259. Tato příručka německých zeměměřičů vychází letos
již po šedesáté a obsahuje mnoho praktických
tabulek a dat. Obvyklé kalendarium
s poštovnim a ž.elezničním tarifem, s pokyny pro první pomoc, obsahuje i údaje astronomické
a geografiok.-é. Cást tabulková obsahuje skoro vse, co potřebuje zeměměřič při polní práci: Přirozené
hodnoty g.oniometriekých
funkcí, opravy pro délky měl'ené ve sklonu, kvadráty a odmocniny
čísel, tabulky pro výpočet obvodu a plochy kruhu, logaritmy čísel i goniometrických
funkcí atd.
Nezapomnčlo
se ani na matematické
vzorce, na technické a fysikální konsta.nty, jak.ož i na
některé poučky z hydrauliky.
Na konci je zajímavý stručný přehled dopustných
l1lěřických
odchylek, jak je stanoví pl',edpisy jednotlivých německých zemí, pf'edpisy rakouské a švýcarské
a neméně zajímavý přehled měřické služby v Německu, z něhož je patrna ruznorodost organisace této služby v jednotl.iyých
německých zemích. Kalendář
uzavírá článek o poplatcích
a článek Dra Dohrmanna
"Ukoly zeměmei'ičství v novém Německu",vv němž se snaZí autor
ukázati, jaké úkoly čekají německé zeměměřiČ<e při výstavbě Třetí Ríše.
F-r.
Vyšlé knihy.

Ing. Václav H Ia v s a: Org;lnlsace k.atastrá,lní služ,by. Zvláštní otisk z V~stn[ku ministerstva financi čís.
8-9 z 1936.Praha 1936.Stran 3::1s iJtílollOU
Ministerstvo financí: B. Návod, Jak vykonávati katastrální měřlcké práce pro vedení pozem\l:ovéh~
katllStru. J)Qdatek I. Pra\Jal\l36
lili. V: Ji II d r a: Technický sl9vník, c;lí1I. česko,němec!rÝ,díl II. německo-český. Na.kladatel E. Weinfltrter, Praha. Cena dílu I. pOluku2. Ke 2:10'-'-,dílu II. po1okož.Kč ~1O'-.
A.S. Č e bot are v: Cnoco6 HaU:MeHbnIU:XKB.aJlipaTOBc OlJ\lOBaHII TeoplIH BepolITH;9cTejí:,
(Metoda nejmenších čtverc{t se Záldadl' teorie pravděpodubno,ti). Moskva 19:16,třetí přepracovane vydání, vydalo
Naučno-techniCeskoje Izdalělstvo NKTP, stran 475,rozměr knihy 15X2.lcm. cena v lenké plátěne vazbé 8.75 r.
náklad knihy 4'lO0výtisků.
B. B. ITonOB: YBlI3lClLnOllilrOHOB (.vnporu;eHH,bIenpu:eM.bIcTporoil: YB1I3KII.vrJIOB, npJIpam;eHl1Ř KoopJlil1HaTu:npeBblllleHJilŘB C6TRXnOJIl1rOHOB)(V. V. Pop o v: Uvjazka poligonov [uproštennyje ,prlemv strogoj uvjazki uglov, p,rirašeenij koordinat i prevyšenij v setjach polygoaov]). 4 přepracované
vydáni, Oorkl - B. S. S. R., 1936, vydal Kabinet geodesie běl\lruského zemědelskeho ú.stavu, stran 47, cena
nevázaného výtisku \.50r.
Per r i e r - Ta rdi: ~lbliogl'ap.111egéo!lésl.que Int~rn,a.tlon;lle. Cena 70 ir. Vyšlo v Pařiži 193&
(19 rue Auber).
.
R a y m o n d O a n g e r: Orga.nlsatlón et rénumératlon des travaux du géomlltre-expert. Cena 35 fr.
Vydala Llb,rairle I'enseignement tecnniqJle, Paříž 19:16(6:1.~Qulevard ;:,aint·uerml\in).
And r e Ve r a: Urba.n,lsme o{t :Iavle heure.use,. Cenil 15fr. Vyšl\lv Paříži 1936(Corea, 8rue Sainte Beuve).

Zprávy

spolkC)vé.

Zpráva o výborových schůzích Spol'ku čs. inženýrů státní měřioké služby.
MoraysU odoo~a v Brně. Spolek kona.l v r. 1936deset výborovýoh schůzí, což je důkazem na,léhavé potřeby rozvinutí spolkové činnosti v době, kdy se projednávají
a řeší otázky
celého .stavu 'leměměřičských
inžellýrů. Na těchto schůzích jednalo se o otázktích stavovských
i služ0hníeh, které se příw.o dotýkaly zejména členů odhočky na Moravě.
Již v únoru byl podá,n. do návrhu memoranda, .chystaného ústředím Spolku inženýru
stát:ní měřičské služ;~y v Praze, Dá-vrh odbočky na úpravu systemisltceve
službě měřické
v zemi Moravskoslezské
pro 1. i II. stoHei služby pO'lemkového katastru, u ředitelství státJúch
d.rliIh, u agrárníc'h
operací li- zemského úřadu. ~ejména byl v návr.hu zdůrazněn požadavek
zřízení jednoho místa ,ve 2. platové stupnici při zemském finančním ředitelství v Brně a žád,áno zřízení samostatného
,tecbníckého
oddělení a při zemské komisi pro agrární operace
zřízení samostatného
oddělení zeměměřičského
z <iliivodu nlLprostépotřeby
služby.
Velmi intensi.vně ujal se výbor otázky prohlo.ubení a rozšíření zeměměřiéského
studia.
na čtyři roky. Vešel ve styk s přednosty stolic geodetických
disciplin na obou vysokých akolách technic.kých v Brně vYílláním de.putace (kolegov~: Ing. Fe.j1ek, Ing. Hauptmann, Ing. Vilímec, Ing. Janíček)
a jednal o této otázce se zeměměřičskou
sekcí posluchačii české vysoké
ško).y technic.ké v Brně. Po slYŠ6Ilí názoru vysokoškolských
profesoru, rozšíření studia vesměs
nakloněných
a po dohodě s posluchači, vypracoval pak výbor návrh učebné o~novy na č,tyřleté
studium pro ministerstvo školství a národní os.věty, ve kterém zejména zdůrazňoval
rozšířeni
jak nauk teoretických
(geofysika atd.), tak právních a praktických
(trasování, povinné semináře atd.). Návrh byl zaslán ústředí našeho spolku ,do Pra\1y.
Bylo třeba zasáhnouti i do otázky obrany našeho stavu, který byl dotčen v tisku Vysokoškolského svazu příslušníkem
vlastního
stavu. Vý.bor žádal ústředí našeho spolku v Praze
se vším důrazem o zakročení dle § ~5 odst. 2 stanov a aby články uveřejňované
kolegy byly psány
tl/Jl:o-vou .ť<M:mou,.která vyl~čuje ~~ostpouiíti
těchto příslušní!ty jiných stavovsltých llkupin.
A.by seneoplIoko:valy pňíp~y .př~o.žení měř. úřellni~a z ji.ného ze~ého
stat1).su ~o s~t\lSU
IJj(}ravskoslezflkého, byla vysláltll> 4. únor:a ~936 1lE\~\ltllt\lek p.J:.e5Ídent\}vizemsk.ého finančního
ředitelství v Bruě, který ji lljistil, že se podobJ;lé případy ,nebudou: 0p!likovlI-ti.

1937/30

V otázce povyšovaní měl,. úředníků v Jiném statusu n zařaděnÍ jich do statusu země
Mor-avskoslezské, bylo v dubnu 1936 panu ministrovi finapcí předloženo protestní podání, ve
kterém si odbočka stěžovala do postupu při povyšování ke dni 31. prosince 1935.
Po zÍ'Ízení samostatného teehnického oddělení zeměměí"ičského při zemském finančním
ředitelství v Praze začátkem r. 1936 \Isnesl se výbor vyslati k presidentovi zemského finančního řeůítelství v Brně deputaci dne 4. 2. 1936 a žárlati zřízení téhož odrlělcní. Deputaci,
které se zúčastnili kolegové: Ing. Fejlek, Ing. Bárta a Ing. Lys)', bylo pi'islíbeno, že orldělení
v dohledné době zřízeno bude.
Jelikož ve zřízení samostatného technického oddělení nebylo ještě v Hjnn nic podstatného podniknuto, vyslal výbor novou depu·taci k presidentovi zem. finančního i-editelstvÍ,
k:lierá uskutečnění tohoto y,ožadavku znovu žádala. President zemské finanční správy přislíbil.
že na zříze.Qí tohoto oddelení bude pamatováuo v rámci reorganisace finanční Rprávy.
Při p.říležitosti této audience bylo u příslušných funkcionářů zem. finančního ředitelství
vymáháno vy1'ízení žádosti orlbočky o přiznání úhrady cestovného měřičským úřednik1lm v Brně,
tedy rozšíření platnosti příslllšný,ch předpisů, platných také pro úředníky pozemkového katastru v Praze. Deputaci bylo sděleno, že ž:ídost byla postoupeJila miBister8tvu financí v Praze.
Výbor se snažil, aby otázka zi'ízení technického oddělení pi'izem. finaniíním l'editelství
v Brně byla podpofena i z Prahy. Požádal dopisem v říjnu 1936ÍJstředí spolku, aby vyšetřilo,
jak se zmíněné oddělení osvědčilo v Praze a pak intervenovalo napHslušných
místech o zřízení jeho v .Brně.
Zaěátkem r. 1937 vstupujeme do d&ležitého údobí na~í 8polkové činnosti, totiž vyřeše,ní
stě~e.iní otázky stavovskó prohloubením a rozšířením studia zeměměřičského inženýrství na
4 roky. Je připravena v Praze deputace k panu mini8trovi školstvi a národní o8věty, v tis:ku
jest PamětDí SP\S, v němž jsou shrnuty veškeré požadavky všech státních zerně\llěi'ičských
inženýrů. Výbor moravské odbočky vyžádal si opětné přijetí u obou brněnskýéh ,",ysukých
škol technických, jejichž profesorským sborům pl-edloží konkretni svó návrhy na prohloubeni
li rozšíření
studia na 4 roky.
Přáním výboru jest, aby se v~ichni členové odbočky semlmuli v jeden šik a bez výjimky
a bez výhrady pracovali za dosažení vytknutých cílft. Jen tak pIipravíme naší mladé generaci
lepší budoucnost a usnadníme jí její práci, která v našem povolání jest tak namáhav,i
a zodpovědná.

Pf,íští valnáscb.(fze Qdbočky SpQlku

ČS.

igi.eGýrů státní

se koná line 13. Února 1937, bližší I;la pozvánkách.

měNcké služby

Brně
-co
dne 21. ledna 1937.
V

Zpráva o vý.lJorové schůzi spolku čs. zeměměřičů konané
Po zaMjelJí předsedou Ing. Krčmál'em, výbor schválil. :6ápis o poslední výb. schůzi ze dne
10. prosince m. r. Pro případ, bude-li předseda mimo Prahu, jmen0val výbor prof. dr. Ryšavého
členem deputace spolku k ministru školství a nár. osvěty.
Ing. Payer podává zprávu pokladní. dle níž na hotovosti je Kč 2.590'80 na pohledávkách a dlužnýC'h člens:kých příspěvcích Kč 11.725'80. Za nového člena hlásí se a přijat b.rl
Ing. Pavel Koťátko z Brna. Ze spolku vystupují Ing. Věra Klímová, Ing. Fr. Nekvasil,
Ing. Zvěřina a Dr. Ing. Kormunda, c,ož výbor béře s politováním na vědomí. Podle výpočtu
kol. pokladníka byl náklad na jedno číslo Z. Věstníku v minulém roce celkem Kč 27·311. Na
DllNrlajeho usnesl se vý\lor požádati odbočky S.polku inŽ. st. měl'. služhy v Brně a Bratislavě,
aby zasHdy Hvrtletněpředern,
vždy v prvé polovině měsíce každóho čtvrtletí částky za odebíraný časopis, aby nenastávaly platební obtíže pH placení účt& v tiskárně. Kol. p.okladník
zaale vÝ7-vy jmenovaným odbočkám. Výpočet, z:práva i návrhy pokladníkovy hyly schváleny.
Předtie\la pak čte dopis, v němz Dr. ,Ružička oznamuje svoji resignaci na funkci reda.k;tora Z. Věstníku a žádá, aby výbor před valnou hromadou projednal tuto záležitost
a navrhl pak valné schůzi nového redaktora. Předseda a prof. Dr. Fiala jednali už v tOmto
směru ·a výbor jeJich jednání schválil.
Výbor pověřil prof. J. Pťltříka a Ing. Krčmář,e VJ,:pracovati do konce března IIprávu
k doplňku č. 1. Návodu B, jak vykonávati katastrální meřické práce pro vedení pozemkového
katastru.
XXIV. valná schůze Spolku ČsJ.zemčměřičiI stanovcI\a na neděli 7. března t. r. o 1/.9 hod.
do posluchárny Č. XVI. v České technice, Praha II., Karlovo nám.
Výbor opatří pro valnou schůzi vhodnou přednášku.
Poněva\lž jiných volných návrhů nebylo, skončil předseda o 19 hod. schůzi.
Z Jedfl~tyČS. úředně autor. civiJ.J;úch geometrů v Praze. Schůze pracovního
výboru konána byla dne 9. ledna 1937 za přítomnosti 12 ělenů. 3 kolegové omluvili se nemocí.
Poza;bájení schůze kol. předseda Ing. Fiirst přál všem přítomným i celé Jednotě mnoho zdaru
v tomto roce a podal informaci o výsledku jednání v různých záležitostech v Inženýrské komoře, týkajících se našeho oboru.
Za naši Jednotu zúčastnil se kol. Ing. Kural dne 28. listopadu 1936 slavnostní promoce
Illg. Nicoly Tesly na čestného doktol'a věd technických a dne 5. prosince 1936 slav,nostn.í insialace rektora českého vysokého učení technického v Pra.ze prof. Ing. Dra Jaroslava HybIa.
I)á1e zúčastn.il se s kol. Ing. Vlkem přednášky Ing. Josefa Kloboučka ",O součaSl;lém stavu
fotogrametrie ve Svýcarsku a ve Francii".
Dle pořadu jednatele projednány tH stížnosti a usneseno zavésti proti provínivším se
koleg&m čestné řízení.
v
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o výsledku porad volných sdružení civ. geometrů podali zprávu kol. Ing. Stěch za
Plzeií, kol. Ing. Prokeš zn, Brno a kol. Ing. Ročák za Bratislavu. S potěšením vzata na vědomí
účinná jednání a solidarita všech kolel1u bez rozdílu národností v těchto ti'ech městech. Douúíme, že i v Praze budou míti tyto porndy žádoucí výsledek.
Po referátu koJ. Ing. Prokeše a Ing. Ročáka o poměrech na Moravskoslezsku a Slovensku přednesl koJ. Ing. Kural zprá,vu pokladní, jež jednohlasně schválena. Ref. Ing. Vlk.
Sdělení presidia
mezinárodní
fotogrametrické
společnosti.
Předsednictvo urguje
zprávy pro ročenku za 1936 a sděluje, že předběžné shromáždění proponované na r. 1936
odpadlo, a veškeré záležitosti potřebné se projednají písemně. Sestavení komisí zůstává tak,
jak bylo oznámeno v oběžníku č. 6. Komise mají sdělití jména a adresy předsedy, referenta
tajemníka a místopředsedy. Uveřejnění zpráv komisí a národních raportů zůstává referentfim
(Komisí) a národním společnostem (jejich zpráv), jak bylo sděleno v oběžníku č.6.
Dr. Semerád.

Zákony,

nařízení

a měřické

normy.

Nové vydání Instrukce
A a Instrukce
B pro katastrální
měřické práce. Ministerstvo financí sděluje, že zásoby prodejných návrhů "Instrukce A" pro katastrální měřické
práce a "Instrukce B" pro katastrální mčřické práce byly rozprodány. Ústřední archiv pozemkového katastru zastavuje tudíž pl'oz~tím až 00 nového vydání jejich prodej; pokračování
v prodeji bude uveřejněno. Kromě toho sděluje ministerstvo financí. že výnosem ze dne
2. června 1936, č. 28.821/36-IIIj6a, vydalo k výše uvedenému návrhu instrukce B pro katastrální
měřické práce "Dodatek I", obsahující doplňky, úpravy a opravy piivodního návrhu. jak se
ukázaly nutnými v dllsledku jeho dosavadního projednávání s úředními a odbornými kruhy.
Výtisky "Dodatku I" jsou prodejné (cena 25 Kě); má je na skladě ústřední archiv pozemkového
katastru v Praze' III, Josefská 4, u nehož je lze objednati i s nálepkami, resp. vložkami,
umožňující snadné doplnění původního návrhu.

R

ů z n é.

Padesátiletí
italského
sjednoceného
katastru.
V ltalií vzpomínají prvého padesátiletí sjednoceného katastru, který byl zaveden zákonem "Legge suIla Perequazione Fondiaria"
z 1. března 18l'l6. Ve sjednocené !talii bylo 22 systémů katastrálních z různých dob, jednak nejstarší
piemontský - začatý v r. 169l'l- a katastr milánský - začatý v r. 1718 -, některé geometrické,
jiné jen popisné (catasto descrittivo) bez map. Zprávu o stavu italských katastrů pro parlament
vypracovali Angelo Messedaglia a MingheUi y r. 1884, která vj'šla tiskem. Tato zpráva byla teď
znovu vytištěna s titulem Angelo Messedaglia:
II catasto
et la perequazione.
Relazione
parlamentare. Nuova edizione con prefazione di Giuseppe Tassinari. Edit. Licinio Cappeli. Bologna 1936.
Angelo Messedaglia (;nar. 1820, zemřel 1901) byl profesorem nár. hospodářství na universitě
\- Římě, poslanec a senátor. jakož i president Academie dei Lincei.
Nový operát má měřítko 1: 2000, jsou.li větší pozemky 1:4000, pro malé a drobné parcely
sestrojují se mapy příložné v měřítku 1: 1000 neb 1: 500. Listy papíru jsou 1'00 m X 0'65 m, po
kreslená část 0'95 m.X 0'60 ln a orientovány k severu.
Masarykova
letecká
liga - Skupina Brno pořádá za souěinnosti I. stolice geodésie
české tecillliky v Bmě výstavu s heslem: "Letecký
snímek
ve službě
školy, života
a tec hni k y", v době od 13. do 28. února 1937 pod protektorátem pp. zem; pres. J. Černého,
zem. vel. div. gen. Kadlece, starosty Dr. Ing. Spaziel'a a pJ. let. Plase.
Program vf'stavy obsahuje: I. oddíl. Vlast v leteckých obrazech. II. oddíl. Přístroje
fotografické: komory, m·ateriá1. závěs. III. oddíl. Transformace jednoduchého snímku. Vyhodnocení snímku. Letecké plány a mapy. 8nímky stereoskopické. Anaglyfy. Avigace; modely,
diagramy.
Statistické
údaje ze studia
zeměměřického
inženýrství
na československých
technikách: zápisy 1936/37, zkoušky 1936.
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Praha: česká technika
Brno: česká technika
Brno: německá

technika

Zápisy v ročnících
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Počet složených státnic

Během r. 1936
III-:--il
I. vyzn.

47
32
(+1)
8

29
21
(+1)
20

211
82

I
I

Hěhem r. 1935/36
II. vyzn.
I
83+20
32+ 9

49+ 1
52+5

I

52

30+ O
.1

1937/32

26+

I

1

