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Ublové v)Trovnánítrojúhelníkových obrazců, měřených směrově.

V ;é1ó,nkuIng. Dr A. Stvána, Zeměměřický Obzor ~ ~5. III. 1947, Č. 3, roč. 8/35 byla nadhozena otázka,
w,a,-li je lepší vyrovnání podle směrů 1tebo podle úhlů? V dalším dok&i, že úhlové vyrovnání trojúhelníkových
obrazců je hodnotnější, než-li vyrovnání podle směrů a to i pro případ, že měření bylo vykonáno směrOvě,
na '[Yř. ve skupinách a řadách.

Měřitelnou jednotkou je toliko úhel a nikoliv pouhý
směr, neboť směr bez úhlové závislosti alespoň na
jednom jiném směru ničeho nepodává. K tomu by
mělo býti přiblíženo také při vyrovnání odchylek na-
měřených hodnot, na které se klade podmínka, aby
součet čtverců oprav z vyrovnání byl mínimální, t. j.
[vv] = min. Je obecným pravidlem, že úhlová měření
se vyrovnávají podle úhlů (nebo se stejným výsled-
kem podle směrů, rozložíme-li úhly na směry) a smě-
rová měření podle směrů. Ale podává vyrovnání po-
dle směrů opravdu [00] = min? Rozhodně nikoliv,
kdyby se vyrovnávalo úhlové měření podle směrů!
Ovšem úhlové měření je nutno vyrovnávati toliko po-
dle úhlů! Ale. naproti tomu vyrovnávati směrová mě-
řenípodle úhlů odvozených ze směrů, .je přípustné,
když uvážíme, že nerozhoduje okolnost, zda měření
nehotových úhlů na stanici podává odchylku v uzá-
věru na horizont, či byla-li tato při měření směrů od'-
straněna na př. aritmetickými průměry naměřených
~měrů, rozhoduje ale počet podmínek. Ostatně toliko
úhlovým vyrovnáváním lze vyrovnávati trigonome-
trické sítě, ve kterých byly měřeny stanice I'Qzdíl-
ným způsobem, ovšem trváme-li na podmínce, aby
[00] = min.
I. Stojíme tudíž před úlohou porovnati mezi sebou

oba způsoby vyrovnávání, jak vyrovnání podle úhlů,
tak podle směrů! Co společné východisko jsem zvolil
směrové měření řetězce 3 trojúhelníků (obr. 1) a oba
způsoby vyrovnání řešil obecně.

Úhlové vyrovnání má 3 podmínky trojúhelníkových
uzávěrů a 5 podmínek uzávěrů na horizont, a směrové
vyrovnání toliko 3 podmínky trojúhelníkových uzá-
věrů.
úhlové vyrovnání podává 8 normálních rovnic, 8 ko-

relátových řad a 14 rovnic úhlových oprav. (Tab. lb,

IIb, IV). Směrové vyrovnání podává 3 normální rov-
nice, 3 korelátové řady a opět 14 úhlových oprav
(Tab. Ia, ITa, Vla.) Pro číselné příklady výpočtu
číselných hodnot korelát stačí zaokrouhlené koreláto-
vé rovnice (řady). "(Tab. IDa, IDb.) •
Dříve než-li přikročíme k vlastnímu porovnání obec-

ného řešení obou způsobů vyrovnání, poukáži na ně-
které vlastnosti úhlového vyrovnání, jež umožňují
přechod ze směrového měření k vyrovnání podle úhlů.
Korelátové rovnice (řady) a rovnice úhlových

oprav platí:
1. jsou-li dány odchylky v uzávěrech trojúhelníků

a v uzávěrech stanic na horizont (původní odchylky),
2. byly-li před vyrovnáním uzavřeny stanice rovno-

měrnými rozdělením odchylek v uzávěru na horizont
pro každoo stanici zvlášť,'
3. byly-li před vyrovnáním uzavřeny trojúhelníky

rovnoměrným rozdělením odchylek v uzávěrech troj-
úhelníků toliko do vrcholových úhlů každého troj-
úhelníka, nebo
4. byl-li některý druh odchylek· upraven rovnoměr-

ným rozdělením do druhého druhu qdchylek tak, aby
zbývající hodnoty odchylek prvého druhu si byly
rovny.
Vlastnosti ad 2 až ad 4 jsou analogií vyrovnávání

ve dvou skupinách. To plyne z vlastností normálních
rovnic, .Že jejich členy příslušné jedné podmínce vy-
r-ovnání se nemění přístupem dalších podmínek.

Tab. Ia.
\

Normální rovnice ze směrového vyrovnání.

hl I h, I h3 I IUl I u, I U3

+6 -2 -1
-2 +6 -2 -1

-2 +6 -1

Tab. lb .
.Normáltní rovnice z úhlového vyrovnání.

~1~1~\~I~I~I~I~I~I-I~I-I~I~I~1 ~
+3 +1 +1 +1 -1

I I+3 +1 +1 +1 -1
+3 +1 +1 ,+1 -1

+1 +1 +3 -1
+1 +1 +3 -1

+1 +2 -1
+1, +2 -1

+1 +1 +1 +4 -1
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Tab. na.
Rovnice koreUit ze směrovéM vyrovnání.

Tah. ma.
Zaokrouhlené rovnice koreUit směrovéM vYrovnání.

k I U, I U, I U3

42 k, -8 -3 -1
42 k, -3 -9 -3
42 k3 -1 -3 -8 I

k I k I u,
1

u, I u3

+2,761904 k, -0,190476 -0,0714291-0,023810
+4,285714 k, -0,071429 -0,2142861-0'071429
+4,095248 k3 -0,023810 -0,071429 -0,090476

ČísAlný příklad I -8
1

-12 I -16

Tab. IIb.
RO'l7nicekorelát z úhlovéM vyrovnání pro neuzavřené trojúhelníky i stanice.

K I u, I
u, I U3 I U. I Us I

u,
I

U7 I Us

20033K, -12098 - 4186 - 2852 + 5428 + 2346 + 6049 + 1426 + 4784
20033K, - 4186 -11960 - 4186 + 5382 + 5382 + 2093 + 2093 + 5083
20033K3 - 2852 - 4186 -12098 + 2346 + 5428 + 1426 + 6049 + 4784
20033 K•. + 5428 + 5382 + 2346 -10281 - 2576 - 2714 - 1173 - 3289
20033Ks + 2346 + 5382 + 5428 - 2576 -10281 - 1173 - 2714 - 3289
20033 K, + 6049 + 2093 + 1426 - 2714 - 1173 -13041 - 713 - 2392
20033 K7 + 1426 + 2093 + 6049 - 1173 - 2714 - 713 -13041 - 2392

I 20033 Ks + 4784 + 5083 + 4784 - 3289 - 3289 -,- 2392 - 2392 - 8671 I
Tab. illb.

fuokroUhlené koreWové rovnice z úhlovéM vyrovnání 8 číselným přík7ni1em.

K I Ul 1 U, I U3 I U, I us I Ro. I U7 1 Us I K I K' I K"

K, - 0,603904 -0,208955 - 0,142365 +0,270953 +0.117107 + 0,301952 + 0,071183 + 0,238806 + 9,616531 + 8,61653 + 9,61653
K, -0,208955 - 0,597015 - 0,208955 + 0,268657 + 0,268657 +0,104478 + 0,104478 +0,253731 + 12,17910 + 10.17910 + 12,37910
Ks ~ 0,142365 - 0,208955 - 0,603904 + 0,117107 + 0,270953 + 0;071183 +0,301952' + 0,238806 + 13,30884 + 10,30884 + 13,30884
K, +0,270953 +0,268657 + 0,117107 -0,513203 - 0,128588 - 0,135476 - 0,058553 - 0,164179 - 8,26521 - 8,26521 - 7,26521
Ks + 0,117107 + 0,268657 + 0,270953 - 0,128588 - 0,513203 - 0,058553 - 0,135476 - 0,164179 .c.. 10,49598 -10,49598 - 8,49598
K, + 0,301952 + 0,104478 + 0,071183 - 0,135476 - 0,058553 - 0,650976 -0,035591 - 0,119403 - 5,80827 - 5.80827 - 4,80827
K7 +0,071183 + 0,104478 + 0,301952 - 0,058553 - 0,135476 - 0,035591 - 0,650976 -0,119403 - 8,65442 - 8,65442 - 6,65442
K, +0,238806 + 0,253731 +0,238806 - 0,164179 - 0,164179 -0,119403 - 0,119403 - 0,432836 -11,77612 - 11,77612 - 8,77612

U I -3 I -6 I -9 I +3 1 +6 I +2 1 +4 I +12 ··I..···..t t t
u' I U•• vfené trojúhelníky I +6 I +11 I +3 I +7 I +18 ··-1- ...... · .... · .. 1........ :

U" I -8 I -12 I -16 I Uzavfen~ stanice .. ·1........... , .. ·1··.. · .. · O" ·_: •• 1···· .. ·· .. · O' ·1·· .. ·· .. 00 ••• • ·1·· .. · .......... I······· .:.

Tab. IV.
Úhlové vyrovnání.

Rovnice oprav úhlových číselného příkladu Zkouška splněných podmínek

Stanice I Úhel I V I V I V' I V" -.:....Us I -U, I -Ul I -U3

6 1 K,+K, + 3,8083 +1,0+2,8083 -1,0+4,8083
} - 2,0000

+ 3,8083
2 K, - 5,8083 G-,-5,8083 -1,0-4,8083

7 3 K3+K7 + 4',6544 +3,0+1,6544 -2,0+6,6544
} - ':4,0000

+4,6544
4 K7 - 8,6544 G-8,6544 -2,0-6,6544

5 K,+K. + 1,3513 +1,0+0,3513 -1;0+2,3513

} - 3,0000

+ 1,3513
4 6 K,+K,. + 3,9139 +2,0+1,9139 -1,0+4,9139 + 3,9139

7 K. - 8,2652 G-8,2652 -1,0-7,2652

8 KI+Ks + 1,6831 +2,0-0,3169 -2,0+36831

} - 6,0000

+ 1,6831
5 9 K3+Ks + 2,8129 +3,0-0,1871 -2,0+4,8129 + 2,8129

10 Ks -10,4960 G-10,4960 -2,0-8,4960
11 K3+Ks + 1,5327 +3,0-1,4'673 -3,0+4,5327

\-12.000'
+ 1,5327

8 12 K,+Ks + 0,4030 +2,0-1,5970 -3,0+3,4030 + 0,4030
13 K,+Ks - 2,1596 +1,0-3,1596 -3,0+0,8404 - 2,1596
14 Ks -11,7761 G-11,7761 -3,0-8,7761 + 3,0000 + 6,0000 + 9,0000
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Ostatně proveďme důkaz. Pr<>jednoduchost před-
pokládejme, že úhlové měření vykazúje toliko jednú
odchylku na př. na 4.. stanici u, a ostatní odchylky
jsou u=O.
Zaměníme-li u. za. odchylku u i a rozdělíme-li před

vyrovnáním zbytek z = u, - u,' rovnoměrně do všech
vrcholových úhlů stanic, vzniknou předběžné opravy

-u+u'. "
úhlové v/' = v/' = v/' = ~-±.. á nové odchylky

.• , ',' 'vo, -:"-U4+U4' . ,
trojúhe~ikovych uzaveru Ul =. 3 = u2 • D0-

sadíme-li odchylky u/, u/ a u.' do korelátových řad
(Tab. IDb), obdržfute na př.

• -u +u'K/ = (-0,603904-0,208955)' , +
, + 0,270953 u.' 3

a po proveidení

K/ = + 0,270953 u,
a -u. +u.'K.' = (+ 0,270953 + 0,268657) 3

-0,513203 u:
a po provedení

K.' = -Ó,179870 u, ~0,333333 u.'
Dosazením vypOčtených korelát K/ a K.' do rovnic

úhlových oprav (Tab. IV) je .".

vs'= K/+ K.' = +0,091083 u, -0,333333 u',
'1

a po připočtení k ní odchylky před vyrovnáním vy-

loučené" 333333.+ O333333 'Vs =-0, u.' u"
obdržíme celou úhlovou opravu Vs == -0,242250 u.'
čili tutéž, jako 'kdybychom ji počítali s původní od-
chylkou podle příslušné rovnice úhlových oprav:

v5=KI+K,=
= (+ 0,270953 + 0,513203) u.= - 242250u.

V tab. lib a IV uvádím číselnýp'říklad na pru-
kaz vl,astn06tí úhlového vyrovnání uvedených a,d 1.
až ad 3. .
Nyní můžeme již přikročiti k vlastnímu porovnání

vyrovnání podle směrů nebO podle úhlů.
Porovnání provedeme jednak v obecném řešení a

jednak na éíselném :příkladě. Výsledné obecné rovnice
jsou v tabulkách. Některá porovnání obou způsobů
vyrovnání z obecného řešení:

Tab. Va.
Sestavení úhlových oprťfIvJla stanicích a [ vo] ..

Smi!rové vyrovnáni

I IU.běrJ
Úhlové vyrovnáni

S~'IÚhell v I v v
I

v IUzávěrmce

6 1 2k, +5,5238
} O

Kj+Ku +4,8083 -} O
2 -2k, -5,5238 K. -4,8083

7 3 +2k, +8,1905
} O K.+K7 +6,6544

} O4 -2k. - 8,1905 K7 -6,6544
5 2 kj- k, + 1,2381 }o Kj-rK, +2,3513

} O4 6 -k,+2k, +5,8095 K,+K, + 4,9139
7 -k,-k, -7,0476 K, -7,2652
8 +2k,-k. + 4,4762 }o K.+K, +3,6831

} O5 9 -k,+k. +3,9048 K.+K, +4,8129
Hl -k,-k. - 8,3810 KG -8,4960
11 -k,+2k. +3,9048

'}O
K.+K. +4,5327

} O8 12 -k, +2 k,-ks" + 1,7143 K,+K, +3,4030
13 +2k,-k, + 1,2381 K,+Kg +0.8404
" 14 -kl-ks -6,8572 Kg - 8,7761

[vv) I 452,408 I [v v)
I
436,023

A. Porovnáni podle velikosti koeficientů obecných
rovnic pro úhlové Opravy:
1. Obecné ~ce pro úhlové opraVy vykazují po-

všechné větší koeficienty u vyrovnání podle směru,
než-li u vyrovnání podle úhlů (Tab. Vla, VIb).
2. Koeficienty z úhlového vyrovnání jsou. rozděleny

V příznivějším poměru, než-li ze směrového vyrovnání.
a) Odchylky trojúhelníkových uzávěru se rozdělu-

jí v krajových trojúhelnících u směrového vyrovnání
v' poměru 38 : 31 :31 a úhlového vyrovnání v lepším
poměru 37: 33 : 30, taktéž
l;» v prostředním trojúhelníku u směrového vyrov-

nání v poměru 36 : 36 : 28 a u úhlového vyrovnání
v poměru 33: 33: 34. (Tab. vma, Villb.)
c) Odchy'lky z trojúhelníkových uzávěru se rozdě-

lují do oprav obvodových úhlů, v2, v41 vt>vlO a v14

pro Ul v poměru :
38 : 5 : 26 : 10 : 21 u směrového vyrovnání
30 : 7 : 27 : 12 : 24 u úhlového vyrovnání,

pro u2 v poměru:
14 : 14 : 29 : 29 : 14 u směrového vyrovnání
10 : 10 : 27 : 27 : 26 u úhlového vyrovnání

a ,pro ua v poměru
5: 38 : 10 :.26 : 21 u směrového vyrovnání
7 : 30 : 12 : 27 : 24 u úhlového vyrovnání

d) Největší' roZdíly v koeficientech obecnýbh rovnic
pro úhlové opravy vykazují od 'sebe "'nejvzdálenější
stanice 6 a 7 a"to v pOměru: .

38 : 14 : 5 u směrového vyrovnání a
30 : 10 : 7 u úhlov~ho vyrovnání.

e) Úhlové vyro~í vykazuje sice větší koeficienty
toliko pro úhlovou opravu obvodového úhlu 14, ale za
to poměr rozvržených částí odchylek z trojúhelníko-
vých uzávěrů jepříznivějsí než-li u směrového vy-
rovnání a to 24 : 25 : 24 proti ,'poměru 21 : 14 : 21 ze
směrového vyrovnání.
B. Porovnání velikostí čtverců případně součtů

čtverců [cc] koeficientů obecných rovnic pro úhlové
opravy:
1. čtverce, součet skupin" čtvercd nebo celkový SOU"

č~t čtverců [cc] koeficientů rovnic pro úhlové vy-_
rovnání jsou povšechně menší z úhlového vyrovnání,
než-li z vyrovnání směrového.
2. Součet čtverců koeficientů [cc] pro všechny úhlo-
vé opravy je ze směrového vyrovnání
pro 'Ul • , ~0,633, .pro u2 ••• 0,622, pro ua' .. 0,63~3

(Tab. Vla), naproti tomu je [cc] z úJalového vyrovná-
ní značně menší a to

Tab. Vb.
Sestavení úhloVých oprav v trojúhelnících.

YG
Směrové· vyrovnáni I Úhlové vyrovn6nl

Čil. LI I Úhel I \ v I
-u Úhel I v I -u

1 + 5,5238 } [v v) = 1 +4,8083 rvv1=1 5 + 1.2381 33,578 5 +2,3513 29,355
13 + 1,2381 +8,0000 13 +0,8404 • +8,0000

6 +5,8095 rVV)= . 6 +4;9139 } [vv) =
2 8 +4,4762 56,725 8 +3,6831 49,292

12 + 1,7143 + OOסס,12 12 +3,4030 + OOסס,12

3 +8,1905 } [vv) = 3 +6,6544 } [vv) =
I 3 9 +3,9048 + 97,579, 9 +4,8129 87,990

11 +3,9048 + 16,0001 11 + 4,5327 + OOסס,16
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ll~I D I u, I u, I u,
,

6 1 +2k, - 0,380952 - 0,142 857 -0.047619
2 - 2k, + 0,380952 +0,142857 + 0,047 619- ---- --

7 3 +2k. - 0.0471119 - 0,1,42857 - 0,380952
4 - 2k, +0,047619 + 0,142 857 +0,380952

- ----
5 +2k,-k, - 0,309524 + 0,071 429 + 0,023810

4 6 -k, +2k, =1= 0,047619 - 0,357 143 -0,119048
7 -k,-k, 0,261905 +0,285714 + 0.095238

- ---- ----- ----
8 +2h,- k, -0,119048 - 0,357 143 + 0,047 619

5 9 - ks +2 •• +0,023810 + 0,071 429 _ 0,309524
10 -k,- k, +0,095238 + 0,285714 +0,261905

- ---- ~
11 - k,+2" 4- 0,023810 +0,071 429 - 0,309524

8 12 - k, +2k,-k, +0,071429 - 0,285714 +0,071 429
13 +2k, - ks - 0,309524 +0,071 429 +0,023810
14 -k,-k, +0,214285 +0,142857 +0,214285

[<:<;1 I 0632653 I 0,622449 I 0,632653

j I~I D I Ul I u,
I

u,

6 1 K,+X. - 0,301951 - 0,104478 - 0,071 183
2 +x. +0,301951 + 0,104478 + 0,071 183- - ---- ----

7 3 K,+K7 - 0,071183 - 0,104 478 - 0,301 951.
4 +K7 +0,071 183 +0,104478 + 0,301 951

-
5 K,+K. - 0,332951 + 0,059 701 - 0,025258

4 6 K,+'K. +0,061998 .....,0,328358 - 0,091 849
7 +K. + 0,270953 +0,268657 + 0,117107

- -
8 K,+K, - 0,091848 - 0,328358 + 0,061998

5 9 K,+K, - 0,025258 +0,059701 _0,332951
10 +K. + 0.117106 +0,268657 +0,270953

- ---- ---- ----
11 K,+Ks + 0,096441 +0,044776 - 0,365098

8 12 ,K, +Ks +0,029851 -0,343284 + 0,029851 ,
13 K, +Ks - 0,365098 + 0,044776 +0.096441
14 +Ks I +0,238806 + 0,253732 +0,238806

[co] I 0,603903 I 0,597016 I 0,603903

Tab. VIla. Tab. Vllb.

Směrovévyrovnání. Sestavení [cc] na stanicích. Úhlové vyrovnání. Sestavení [co] na stanicích.

Stanice I
-

I I
Ul I[cc] Ul Ua !

6 Cl"+C,' 0,290249 0,040816 0,004535
7 c.'+c.' 0,004535 0,040816 0,290249
4 co' +c.2 +c,' 0,166667 0,214 286 0,023810
5 cs' +c.2 +ClOl 0,023810 0,214286 0,166667
8 C112+C,,'+

+c13'+CU' 0,147392 0,112245 O,1473li2

Součet I [cc] I 0,632 6531 0,622 449/ O,li32 653

Stanice I '[cc]
I

Ul I
U,

I
u.

6 cl'+c<,' 0,182349 0,021831 0,010134
7 c.2+c.' 0,010134 0,021831 0,182349
,4 c.' +c.' +c,' 0,188115 0,:1:83560 O,0227g8
5 ca2 +c.' +Cl02 0,022517 0,183560 0,188115
8 1';1'+C,,'+

+cu'+c,.' 0,200517 0,186 ~34 0,200517

Součet I [cc] I 0,603 9ó31 0,597,0161 0,603903

Tab.vrna. Tab. Vlllb.

Směrové vy'l"O'Vnání.Sestavení [cc] 1) trojúhelnÍCÍl<h. Úhlové vyrovnání. Sestavení [ce] 1) trojúhelnícfch.

Čis.d I v I Ul I
U, I U.

I

(

VI - 0,3809521- 0,1428571 -O,0476U,
1 v. - 0,309524 + 0,071429 + 0,023810

vn - 0,309524 + 0,071429 + 0,023810

[cc] 0,336735 O O

v. + 0,047619 - 0,3-57143 - 0,119048
2 Va - 0,119046 ~ 0,357043 + 0,04761:1

v" + 0,071429 - 0,285714 + 0,071429

[cc] O 0,336735 O

v. - 0,047619 -0,142857 - 0,380952
3 V. + 0,023810 + 0,071429 - 0,309524

vll + 0,023810 +0;071429 - 0,309524

[cc]
I

O O 0,336735

Čis.d I V
I Ul I U,

\
U.

I
-0,301951

I
- 0,104478

\

- 0,071183
!

VI
1 v. - 0,332951 + 0,059701 - 0,025258

vn' - 0,365098 + 0,044776 + 0,096441

[cc] 0,335317 O O

V. + 0,061998 - 0,328358 - 0,091849
2 Vs I - 0,091848 - 0,328358 + 0,061998

Vu + 0,029851 -'- 0,343284 + 0,029851
.

[cc] O 0,333482 O

v. - 0,071183 - 0,104478 -0,301951
3 v. - 0,025258 + 0,059701 - 0,332951

Vn + 0,096441 + 0,044776 - 0,365098
.

[cc] O O 0,335327

-
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pro Ul'" 0,604, pro U2 ••• 0,597 a ·'Pro ug ••• 0,604
(Tab. ·VIb).
3 Nápadný roodíl v součtu čtverců koeficientů vy-

kazuje ve prospěch úhlového vyrovnání stanice 6 a 7
a to v poměru 18 : 29 a dále okolnost, že na. 8 stanici
jsou součty čtverců koeftcientů z úhlového vyrovnání
v příznivějším poměru 20 : 19 : 20, než-li z vyrovnání
směrového, kde je poměr 15: 11 : 15. (Tab. VIla,
Vllb.)
4. Součet čtverců koeficientů v trojúhelníku z pří-

slušné trojúhelníkové odchylky je u směrového vy-
rovnání stejný pro všechny trojúhelníky [cc] =
= 0,336735, ale větší než u úhlového vyrovnání, kde
činí 0,335327, 0,333482 a 0,335327, aniž by se pod-
statně mezí sebou lišily. (Tab VIIIa, Vlllb.)
Stranovou rovnici a její případný vliv na koeficíen-

ty obecných rovnic nebylo třeba uvažovati, neboť jde
prozatíni o volný trojúhelníkový řetězec.
Společný číselný příklad 'Pro oba způsoby vyrov-

nání uvádím v tab. IIIa, llIb (koreláty) a v tab. Va,
Vb (úhlové opravy a jejich čtverce). Posudek po-
nechávám čtenáři a jen poznamenávám: Kdybychom
rozdělili odchylky v trojúhelníkových uzávěrech rov-
noměrně do vrcholových úhlů příslušných trojúhebí-
ků a v důsledku toho změnili také obvodové úhly,
činil by součet čtverců takto vzniklých úhlových
oprav [vv] = 472,1. Také číselný příklad ověřuje ná-
zor, získaný z obecného vyrovnání, že lze směrové
měření vyrovnávati úhlové a že navíc je obecně součet
čtverců oprav úhlových menší z úhlového ·vyrovnání.
Vynořuje se tak otázka, jakým jiným snad možným

způsobem vyrovnání dospějeme k uskutečnění na vy-
rovnání kladené podmínky

[vv] = min?
n. Nyní pokračujnle dále a rozšiřme hořejší vy-

rovnání o jednu další podmínku.Předipokládejme, že
jde o tentýž řetězec 3 trojúhelníků jako dříve, ale
že jsou to trojúhelníky rovnostranné a, že po vyrov-
nání má býti strana 6 - 4 rovna straně 5 - 7. Jde
o stranovou rovnici přeměněnou na odchylky, vyjádře-
né ve vteřinách.
Normální rovnice ze směrového vyrovnání mají

tvar:

6 kl -,- 2 k2 . - kg + Ul = O
- 2 kl + 6 ~2 - 2 kg + u2 = O

- 2 k2 + 6 kg + kg + ug = O
- kl + kg + 12 kg + ug= O

3Kl+K4 +Ka +Ks +ul = O
3 K2 + K4 + K5 + Ks + u2 = O
3Kg + K5 + Kr + Ks + ug = O
3K4 +Kl +K2 + Kg +u4 =0
3K5 +K2 +Kg-Kg +u5 =0
2 Ka + Kl + Kg + uťl = O
2 K7 + Kg - Kg + u7 = O
4 Ks+Kl +K2 + Kg + Kg + uB = O
6 Kg + K4 - K5 + Ka - K7 +K8 + ug= O

Obecné řešení normálních rovnic podá korelátové
řady, jež uvádím j~ zaokrouhlené a v desetinných
zlomcích. (Tab. Xa, Xb)

Tab. Xa.
Směrové vyrovnání,

k
I

Ul

I
U,

I
U.

I
U.

kl - 0,19286 -0.07143 - 0,02143 - 0,01429
k, - 0,07143 - 0,21429 - 0,07143 0,00000
k. - 0,02143 - 0,07143 - 0,19286 + 0,01429
k. - 0,01429 .0,00000 + 0,01429 - 0,08571

Tab. Xb.
Ohlové vyrovnání.

K
I

Ul

I
U,

I
U.

I
u.

Kl -,0,64397 - 0,20896

I

- 0,10230 - 0,10417
·K, - 0,20896 - 0,59701 - 0,20896 0,00000
K. - 0,10230 - 0,20896 - 0,64397 + 0,10417
K4 + 0,31903 + 0,26866 + 0,06903 + 0,12500
Ks + 0,06903 + 0,26866 + 0,31903 - 0,12500
Ks + 0,3H07 + 0,10448 - 0,00093 + 0,18750
K7 - 0,00093 + 0,10448 + 0,37407 - 0,18750
Ks + 0,23881 + 0,25373 + 0,23881 0,00000
K. - 0;10417 0,00000 + 0,10417 - 0,27083

I I

Porovnáme-li obecné výsledky obou způsobů vyrov-
nání vázaného trojúhelníkového řetězce s předcháze-
jícími výsledky pro volný řetězec, shledáme, že u obou
způsobů vyrovnání poněkud se zvýšily vedoucí koefi-
cienty obecných rovnic a že sm'ěrové vyrovnání vyka-
zuje vyšší koeficienty· než vyrovnání úhlové.
1. a) Odchylky trojúhelníkových uzávěrů se rozdě-

lují v krajových trojúhelnících u směrového vyrovná-
ní· v poměru .
41: 30: 29 a u úhlového vyrovnání v lepším poměru
37: 33: 30; taktéž v prostředním trojúhelníku se
rozdělují
u směrového vyrovnání· v poměru 36 : 36 : 28 a
u úhlového vyrovnání v poměru 33: 33 : 34
(Tab. Xlla, Xllb.)
b) Odchylký up u

2J
u

3
z trojúhelníkových uzávěrů

a ~chy1ka ug se rozdělují do oprav obvodových úhlů _
.. v2J v4J v7J vlO a Vl4• (Tab. XIa, XIb.)
pro u1 v poměru
41 : 2 : 28 : 8 : 21 u směrového vyrovnání
37 : O : 32 : 7 : 24 u úhlového vyrovnání,
pro u2 u volného řet~e v poměru
14·: 14 : 29 : 29 : 14 u směrového vyrovnání
10 : 10 : 27 : 27 : 26 u úhlového vyrovnání a
pro ug v poměru
2 : 41 : 8 : 28 : 21 u směrového vyrovnání
O : 37 : 7: 32 : 24 u úhlového vyrovnání,
pro ug v poměru
20 : 20 : 10 : 10 : O u směrového vyrovnání
a v poměru
19: 19 : 13 : 13 : O u úhlového vyrovnání.
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Tab. XIa.
Směrové vyrovnáni.

zaokrouhlené obecné rovnice úhlových oprav.

JI] I v

I
u,

I
u,

I
Ua ' I u,

6 1 2k, +21<. - 0,41430 I - 0.14286 - 0,01428 - 0,20000
2 -2k,-2k. + 0,41430 + 0,14286 + 0.01428 -OOסס0.2+ --- ---- ----

7 3 +2k:f-2k, -0,01428 - 0.14286 - 0,41430 + 0,20000
4 -2ka+2k, + 0,01428 + 0,14286 + 0,41430 -0,20000- - --
5 +2k,-k,-kg -0.30000 + 0.07143 +0,01428 +0.05713

4 6 -k, +2k, +2 k, +0,02142 - 0,35715 - 0.09285. - 0,15713
7 -k,-k,-k, +0,27858 + 0,?8572 + 0,07857 -OOסס0.1+ ----
8 2k,-k,":"2k, - 0,09285 - 0.35715 +0,02142 +0,15713

5 9 -k,+2 ka+k. +0,01428 +0.07143 - OOסס0.3 _ 0,05713
10 -k,-k,+k. +0,07857 +0,28572 +0,27858 -OOסס0,1- --
11 -k, +2ka +2k. 0,00000 +0.07143 - 0,28571 -0.14284

8 12 -k, +2 k,-ka +0,07143 - 0,28572 + 0,07143 OOסס0,0
13 +2 k,-k,-2k. - 0,28571 +0,07143 0,00000 +0,14384
14 -kJ-k, +0,21429 + 0.14286 + 0,21429 OOסס0,0

I [cel I 0,65941I 0,622451 0.65941I 0.27671

Tab. Xlla.
Směrové vyrovnání. Sestavení [cc] na stanicích.

I Stanice I Ul I U, I Ua I U.
-

6 0,34329 0,04082 0,00041 0,08000
7 0,00041 0,04082 0,34329 0,08000
4 0,16807 0,21429 0,01500 0,03795
5 0,01500 0,21429 0,16807 0,03795
8 0,13265 0,11225 0,13265 0,04081

-
[cc] I 0,65942 I 0,62247 I 0,65942 I 0,27671

Tah...XIlla.
Směrové vyrovnání. Sestavení [cc] v trojúhelnícíCh.

~I v I Ul I u, I Ua
I

U.

v, - 0,41430 - 0,14286 - 0,01428 - 0,20000
1 v5 - 0,30000 + 0,07143 + 0,01428 + 0,05713

v13 - 0,28571 + 0,07143 0,00000 + 0,14284
- -- ---1-- ----- ----Sa -1,00000 O O O

---1--- ---- --~
[cc] 0,3432751 • ..

- -- --- ---- ----- ----
v. + 0,02142 - 0,35715 -' 0,09285 - 0,15713

2 v. - 0,09285 - 0,35715 + 0,02141 + 0,15713
vn + 0,07143 1-0,28572 + 0,07143 0,00000

- -------- ---- ---_.-
sa __ O l-l'OO~ O O

----- ----
[cc]

__ o _ ~336748
---- -----

Va - 0,01428 - 0,14286 - 0,41430 + 0,20000
3 v. + 0,01428 + 0,07143 - 0,30000 - 0,05713

vn 0,00000 +0,07143 - 0,28571 - 0,14284
- --1-· -1---' ----- ----

sa O O - 1,00000 O

~~I--' -1-·-- ---- ----,-.-
0,343275

Tab. XIb.
Ohlové vyrovnání.

Zaokrouhlené obecné rovníce 'úhlových oprav.

ji] I v

I
Ul l u,

I
Ua

I v.

6 1 K, +Ko +K. - 0.37407 -0.10448 + 0,00093 - 0,18750
2 K. + 0,37407 +0,10448 -0.00093 +0,18750- ---- ---- --~

7 3 Ka-Kr+K• +0.00093 - 0,10448 - 0,37407 +0,18750

1-
4 Kr - 0.00093 + 0,10448 +0,37407 -0,18750

----
5 K,+K, - 0,32494 +0,05970 - 0,03327 +0.02083

4 6 K,,+ K. + K, + 0,00591 - 0,32836 -0,03576 - 0,14583
7 K, + 0,31903 + 0.26866 +0,06903 + 0,12500

- ---- ---- ----
8 K,+K.-K, - 0.03576 -0,32836 + 0,00591 +0,14583

5 9 K,+K. - 0.03327 + 0,05970 -0,32494 -0,02083
10 K. +0,06903 +0.26866 +0,31903 -0,12500

-
11 Ka+K,+K, +0,03234 +0,04478 -0.30100 -0.16667

8 12 K,+K, + 0,02985 - 0.34328 +0,02985 ooסס0,0
13 KI +Ks-K. -0.30100 +0,04478 + 003234 +0.16667
14 K, +0,23881 +0.25373 + 0,23881 0,0000?

I [ee] I 0,643981 0,597021 0,643981 0,27083

Tab,. Xllb.
Ohlové vyrovnání. sestayení [~c] na sta'YlJicích.

Stanice I Ul I U, I Ua I U.,

6 0,27986 0,02183 0,00000 0,07031
7 0,00000 0,02183 0,27986 0,07031
4 0,20740 0,18356 0,00715 0,03733
5 0,00715 0,18356 0,20740 0,03733 .
8 0,14957 0,18623 0,14957 0,05555

[cc] I 0,64398 I 0,59701 I 0,64398 I 0,27083

Tab. XIllb:
Ohlové vyrovnání. Sestavení [ce] v trojúhelnících.

~I v I Ul I U, I Ua I U..;j

VI - 0,37407 . - 0,10418 + 0,00093 - 0,18750
1 V5 - 0,32494 + 0,05970 - 0,03327 + 0,02083

\ v13 - 0,30100 + 0,04478 + 0,03234 + 0,16667
- -- ----- ----- --- ----

Sa -1,00000 O O O
- -- -----

[cc] 0,33611;>
- -- ----- -

v. + 0,00591 - 0,32836 - 0,03576 - 0,14583
2 Vs - 0,03576 - 0,32836 + 0,00591 + 0,14583

v" + 0.02985 - 0,34328 + 0,02985 0,00000
- -- ----

- 1,00000 1--0-
-----

sa O O
-----

-;'333482 .[vv}
- --- ---- -----

va + 0,00093 - 0,10448 - 0,37407 + 0,18750
3 v. - 0,03327 + 0,05970 - 0,32494 - 0,02083

vn + 0,03234 + 0,04478 - 0,30100 - 0,16667
_1_- --- -----_I~_a O O - ],00000 O

---- ----- -- .•._"--- -----
I [vv] 0,336115
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c) Největší rozdíly v koeficientech vykazují opět
stanice 6 a 7 a to v poměru

41 : 14 : 2 : 20 u směrového vyrovnání a
37 : 10 : O : 19 u úhlového vyrovnání.

d) Opravy pro obvodový úhel 14 jsou stejné jako
u volného řetězce. Taktéž stejně se rozděluje odchylka
v uzávěru prostředního trojúhelníku u2 jako u volné-
110 trojúhelníkového řetězce.

2. Porovnání podle čtverců, resp. součtů koeficien-
tů [00] proti volnému trojúhelníkovému řetězci kon-
statuje vzestupný vliv odchylky ug u obou způsobů
vyrovnání:

a) Součet čtverců koeficientů [cc] pro všechny
úhlové opravy je ze směrového vyrovnání

pro Ul'" 0,659; u2'" 0,602; ua'" 0,659;

U vyrovnání úhlového je [cc] patrně menší a to

pro Ul'" 0,643; u2 ••• 0,597; ua'" 0,643
(Tab. XIa, XJib.) ale přece lze konstatovati, že se [cc]
u krajových trojúhelníků sblížily, neboť u volného

Tab. XIVa.
Směrové vyrovnáni. Sestavení [00] pro 9. podmínku.

v I U, I U, I Uo I u.

+ Vi - 0,41430 - 0,14286 - 0,01428 - 0,20000
-vo + 0,01428 + 0,14286 + 0,41430 - 0,20000
+ v. + 0,02142 - 0,35715 - 0,09285 - 0,15713
- Vs + 0,09285 + 0,35715 -0,02142 - 0,15713
+ vn 0,00000 + 0,07143 - 0,28571 - 0,14284
-V'3 + 0,28571 -0,07143 0,00000 - 0,14284
--

Sa -1,00000
[cc]

I
- 0,170186

řetězce činil poměr [cc] pro Ul ••• 0,633 : 0,604 a nyní
činí 0,659 : 0,643.

b) Opět značný rozdíl v součtu členů koeficientů
[00] vykazuje ve prospěch vyrovnání podle úhlů sta-
nice 6 a 7.a to v poměru 28 : 34, ale vzájemný poměr
se podstatně zlepšil právě tak jako na 8. stanici, kde
je poměr 13: 11 : 13 : 4 u směrového vyrovnání a
poměr 15 : 17 : 15 : 6 u úhlového vyrovnání..
(Tab. XIIa, XIIb.)

c) Zavedením 9. podmínky se porušila u směrového
vyrovnání rovnost součtů čtverců koeficientů [cc]
pro jednotlivé trojúhelníky, takže jsou v poměru

343 : 337 : 343,
zatím co u úhlového vyrovnání jsou [00] nejen menší,
ale také v lepším poměru:

336 : 333: 336.
(Tab. xma, Xillb.)

d) Součet čtverců koeficientů, jež splňují 9. pod-
mínku, je u směrového vyrovnání 0,170 a u vyrovnání
úhlového 0,168, tedy opět příznivější.

Tab. XIVb.
Úhlové vyrovnán!Í. Sestavení [cc] pro 9. podmínku.

V I Ul I U, I u. I U.

+ Vl - 0,37407 - 0,10418 + 0,00093 - 0,18750
-v3 - 0.00093 + Q,10418 + 0,37407 - 0,18750
+ v. + 0,00591 - 0,32836 - 0,03576 - 0,14583
-vs: + 0,03576 + 0,32836 - 0,00591 - 0,14583
+ Vn + 0,03234 + 0,04478 - 0,30100 - 0,16667
-vl3 + 0,30100 -0,04478 - 0.03234 - 0,16667
-- _.

sa -1,00000
[cc] 0,168403

Jako účastník VIII. konference Mezinár0dn4 unie geodetické a geofy8ikálníJ kOnané od 19.-31. srrma
1948 v Osw, navštívil jsem také DánskoJ ŠvédskoJ Finftko· a bratrské Polsko a zajímal jsem se všude o orga-
nisaci a methody zeměměřických prací i o školení zeměměřičů na vysokých školich. Našel jsem poměry různéJ
1iěkdy tWsti odlišné od] našichJ a proměnUvé podle výrobních i jiných poměrů té které země. Uvedu je stručně
8 některými zajímavými poznatkYj omezím se na sever"ské státYJ protože polské zeměměřictví byw důklmlně
'fPPsáno v polském čísle Zeměměřického obzoru.

D á,n sko,

Malá země (44.000 km2 a 4,000.000 obyvatel) je
úrodná a má velmi pokročilé zemědělství, které spolu
s rybářstvím jsou hlavními zdroji blahobytu. Těmto
výrobním poměrům je přizpůsobena veškerá pracovní
organisace a také zeměměřictví slouží především
.zájmům zemědělství. Proto je fakulta zeměměřického
studia zřízena na vysoké škole zemědělské a zvěro-
lékařské (Den 7congelige Veterinaer- og Landbohoj-
skPle) v Kodani (Kobenhavn) a kromě geodetických
předmětů jsou důležitými i chemie a botanika. Před-
nášky trvají po 6 semestrů; pří praktické státní zkouš-
ce však musí kandidáti zaměříti i zpracovati velké

projekty triangulace, nivelace a území asi 100 ha za-
měřiti tachymetricky i provésti na něm bonitaci půdy.
Trvá proto studíum zhruba 9lh semestru; jeho. náplň
bude souborně pro všechny severské státy uvedena
na konci reportáže.. Na škole je zaveden numerus
clausus a přijímá se do 1. ročníku jen 15 posluchačů.

Absolventi studia mají titul Landinspektor a mo-
hou vstoupiti do státní služby katastrální nebo si
otevříti civilní kanceláře s autorisací pro provádění
držebnostních úprav, vytyčování hranic i meliorací
půdy. Důležitost zemědělství a jeho individualistická
forma vedly k vytvoření pozemkového katastru (Ma-
trikuZsvaesen) v. celé zemi. Pro celé Dánsko (s vý-
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jimkou již. Jutska) je jediný katastrální úřad (Matri-
lculsdirektorat) v Kodani, kde jsou soustředěny ka-
tastrální mapy (Matrikulskort) z celé země. U okres-
ních soudů jsou však i soudní mapy u pozemkových
knih (Tingbuch), které státní Landinspektoři vedou
v evidenci. Na Islandě a v Gronslm přirozeně' takové
mapy neexistují.
Katastrální mapy mají měřítka 1 : 4000, 2000, 1000

i 800 podle bonity půdy a zastavění. Jsou většinou
velmi starého data, byly hotoveny měř. stolem od
r. 1793, stále kopírovány a jen města. byla nově za-
měřena polygonální methodou (2% území). Mapy j,:;ou
uspořádány podle obcí, obecní hranice byly měřicky
revidovány v r. 1844, vrstevnice ani kultury se ne-
vyznačují. Bonitních tříd je 24 a půda téměř neplodná
se ještě může označiti zlomky 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16.
Mapy mají vzhled odlišný od našich také proto, že

v celém Dánsku bylo důsledně provedeno scelení půdy
a to již v letech 1788-1826 podle radikálního zákona
z r. 1787 o úpravách držby. Již dříve vedlo dědické
právo i zvyk ke konstantnímu počtu dvorců v obci;
nyní byla půda scelena tak, že dvorce obdržely svůj
majetek vždy v jediném kuse a případně další ku~
jen na pobřeží pro rybolov. Parcely se tvořily buď
paprskovitě od záhumen,' nebo pro rozptýlené osídlení,
kde dvorce po dvou byly stavěny uprostřed dvou
držeb. Dnes se pI:Ovádějí' držebnostní úpravy jen
v malé míře.
Uvedený stav nemohl vésti k soustředění země-

měřické služby. Budování geodetických základů, ho-
tovení topografických map a vědecké práce provádí
geodetický ústav (Geodaetisk Institut) v Kodani. Je
organisován u ministerstva války, ač je to úřad ve-
skrze civilní a vznikl sloučením civilního úřadu pro
stupňová měření a vojenské topografické sekce. V poli
se hotoví základní topografická Man1ebOrdskort
(mapa měř. stolu) 1 : 20000 a z ní se odvozují mapy
ostatních měřitek (40 000, 100 000, 200 000). Island
je mapován jen v měřítku 1: 100 000 a Gronsko
v 1 : 250 000 a to dosti nespolehlivě. Dánové hodlají
proto obě území nově zmapovati pomocí letecké foto~
grametrie; zakoupili k tomu dva Zeissovy stereoplani-
grafy. Mapování provádí topografové školení v ústa-
vu a absolventi vojenské akademie s dvouletým geo~
detkkýmkursem. '
Budování základní sítě trigdnometrické a nivelační,

měření geodeticko-astronomická, magnetická, gravi-
metrická i seismologická provádí zvláštní oddělení
pod vedením presidenta ústavu prof. N. E. Norlundn.
Tento známý dánský geodet je také profesorem ma·
tematiky na kodaňské universitě, kde v geodetických
seminářích vychovává 1-2 posluchače ročně pro vě-
decké práce geodetického ústavu. Dále jsou přijímáni
do oddělení astronomové, fysikové a matematici i s ne-
dokončeným vysokoškolským vzděláním .a dostávají
zde důkladný geodetický výcvik.
Dánská geodesie byla vždy velmi pokročilá. Akade-

mie věd provedla triangulaci v celé zemi již v roce
1762-92 pro mapování v měřítku 1: 120000. V XIX.
století spolupracovali Dánové při středoevropském
. stupňovém měření a již tehdy dala malá země řadu
slavných jmen (SchJumacher, Andrae, Zachariae aj.) j
tradici astronomických měření založil již slavný Dán
Tycho de Brahe. V novější době se opakuje budování

základní sítě trigonometrické i nivelační; historický
vývoj prací i nákresy nových sítí podrobně publikoval
Norlund v ročence Baltické komise 1931 (V. zasedá-
ní). Dnes jsou již všechny základní sítě zaměteny
(i gravimetrická) a vyrovnávají se. U trigonometrické
sítě se řeší 103 normálních rovnic (87 geometrických,
12 Laplaceových a 4 připojovací na Baltický poly-
gon); síť není plošná ale ve tvaru věnců. Tak bylo
možno použíti obvyklé Gaussovy eliminace ve vhodné
úpravě Andersenově, kde se využívá rychlé konver-
gence redukčních členů trojúhelníkových rovníc k ur-
čité límitě podle řetězových zlomků.
V poslední době provedli dánští geodeti trigono-

metrické spojení Dánska s Norskem na vzdálenost
200-250 km přes moře. Provádělo se synchroniso-
vané měření směrů z obou břehů na světelné bomby,
vypuštěné z letadla, zvolna se snášející K zemi na pa-
dácích a svítících po dobu asi 5 minut.
Při 'Porovnání nové základní sítě nivelační se sítí

starší (zaměřenou před 50 lety) byly nalezeny syste-
maticky uspořádané rozdíly výšek ukazující, že se-
verní část země se relativně zvedá proti části jižní.
Náklon se děje kol zřetelné přímky. Vysvětlení se
nalézá v tom, že roztáním ledovce z doby ledové se
odlehčila zemská kůra a ještě dnes zvolna spěje
k isostatické rovnováze; severní část byla odlehčena
později a proto má větší posuny.
Dánští geodeti si stanovili veliký a obtížný úkol.

Bude to stupňové měření podél západniho pobřeží
Gronska, od 60. až po 77. rovnoběžku, tedy v délce
2.000 km a daleko za polární kruh. Bude se konati
v liduprázdných končinách za nejhorších podmínek,
jaké při takové práci mohou existovati.

Norsko.
Rozlehlá země (323000 km2) je málo úrodná, skal-

natá, ze tří čtvrtin neplodná, porostlá ve čtvrtině ne-
valnými lesy s močály. Obyvatel je pouze 3 miliony,
zalidněnost jen 9 obyvatel na 1 km2• Nedostatek orné
půdy (asi 5%) i její neúrodnost :nevytvořilo ani sedlá-
ky v našem slova smyslu a nevedlo ani k pořízení p0-
zemkového katastru. Nouze o potraviny v obou světo-
vých válkách vede ale k všemožné podpoře i norského,
málo výnosného zemědělství. Jedním z prostředků
jsou i úpravy držby (utskiftingvesen, doslovně přelo-
ženo: rozdělování). U ministerstva zemědělství (Land-
bruksdepartement) je ústřední· utskiftingsdirektorert,
Jrterému podléhá 59 úřadů utskiftingsklmtor, rozlože-
ných po zemi. Instituce civilních geometrů není V Nor-
sku zavedena, ale tyto státní úřady provádí scelování,
rozhodují hraniční spory (podle listin) a neméně
důležitá práce je v jurisdikci, která odstraňuje četné
právní přežitky a služebnosti ze starších dob, které
brání řádnému polnímu a lesnímu hospodářství. Zpra-
vidla tuto jurisdikci provádí přednosta úřadu (Utskif-
tingsforman) a měřické práce koná mladší kolega
(Landsmoler = geometr). Celkem působí 148 úřed-
níků tohoto oboru v celé zemi. O provedených úpra- .
vách se vyhotoví souvislá mapa 1 : 2000 s kotami
nebo i vrstevnícemi nebo dílčí plány; dnes zabírají
asi 10% území. Stát přispívá na scelování subven-
cemi, které mají vlastníkům umožniti, aby opustili
vesnici a postavili si novou usedlost uprostřed své'
nové držby v jednom kuse.
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Úředníci zmíněné služby mají úplné vysokoškolské
vzdělání. Po 7 letech obecné školy a 5 letech gymna-
sia následují 2 leta praxe, 1 rok zemědělského kursu.
a 3 roky studia ,na fakultě pro Utskiftarar na vysoké
škole zemědělské (Norges IÁndbrukshOgskole) v Aas
u Oslo. Hodně přednášek je opět věnováno zeměděl-
ství a půdoznalství, botanice, lesnictví i chemii; ma-
tematika, fysika a geodesie nejsou v takovém rozsa-
hu, jak je tomu na př. u nás. Vzdělání je příliš en-
cyklopedické a obor působnosti jeho absolventů příliš
úzký; ročně absolvuje toto studium méně než 10 po-
sluchačů.
N~ní proto divu, že existuje v Norsku ještě jiná

skupina vysokoškoláků s geodetickým vzděláním. Na
vysoké škole technické v Trondheimu na osmisemes-
trovém studiu stavebního inženýrství se posluchači
poslední rok specialisují na různá odvětví a jedním
je i větev geodetická. Nižší geodesie se přednáší pro
všechny, ale tito gebdeti se učí zvlášť vyrovnávacímu
počtu, sférické trigonometrii, a v omezeném rozsahu
i -vyšší geodesii a geodetické astronomii. Absolventi
(inženýři) se pak uplatňují v měřických odděleních
větších měst (Oppmalingsvesen), kde hotoví situační
a vrstevnicové plány v měřítkách 1 : 500, 1000, 5000
i 10000, nebo v norském Zeměpisném úřadě (Norges
geografiske oppmaling) v Oslo.
Tento civilní úřad bu.duje geodetické základy, koná.

gravimetrická a magnetická měření a hotoví mapy.
Má starou tradici - mapování bylozapoěato ji~ v r.
1762 a základní síť trigonometrická byla již měřena
od r. 1779 - ale stav map je málo uspokojivý. Pro
celý stát existují jen mapy. 1: 200.000 nebo
1 : 250.000 s málo spolehlivými výškovými údaji vět-
šinou barometricky zjišťovanými, pro větší polovinu
země jsou ještě mapy 1 : 100.000 a ojediněle jen také
v měřítku 1: 50.000 nebo 1 : 25.000 (okolí větších
měst nebo turistických středisk). Vzorná jedenácti-
barevná mapa 1 : 100 000 je vyhotovena jen v jedné
sekci.
úřad je vybaven dosti chudě a od r. 1904 jen zvolna

buduje novou trigonometrickou síť - základní i de-
tailní - kteroupoěítá v Gauss-KrUgerově zobrazení.
započíná i soustavné nové mapování, kde chce využíti
fotogrametrie pozemní i letecké. Vlastní k tomu 4 vy-
hodnocovací přístroje: Zeissův stereokomparator pro
pozemní snímky, Zeissův stereoplanígraf a Wildovy
autografy A 5 a A 6.

Svédsko.
Země má rozlohu asi 450.000 km2, 7 mil. obyvatel

a je nejbohatší ze severských států. Neplodné půdy
je jen čtvrtina, 50% tvoří bohaté lesy, na 10% se
provozuje velmi vyspělé zemědělství, zbytek jsou
pastviny. Stát vždy podporoval zemědělství a les-
nictví a proto zde vznikají již od r. 1642 státní mapy
katastrální pro účely daňové nebo osídlovací. Zůstaly
jen jako dílčí mapy a nevytvořilo se souvislé katas-
trální mapování; také dnes se hotoví nové ml\py
1: 2000 jen tam, kde se upravují držebnostní poměry.
Tyto práce patří do působnosti král. daňového ze-

měměřictví (Kungliga Lantmii,teristyrelsen) organi-
sovaného u ministerstva zemědělství. Ústřední úřad
je ve Stockholmu a podléhají mu ve 24 okresích
vrchní zeměměřiči (Overlantmii,tar), kteří provádějí

držebnostní úpravy a vedou v evidenci katastrální
mapy i operát podobný našim pozemnostním archům
(jordregister). Soudní mapa není a pozemková kniha
má jen označení vlastníka číslem a celkovou výměru.
Scelení půdy bylo většinou již provedeno v minulém
století, pokud k němu dojde, provede je overlant-
matar a dočasně si k tomu přizve právníka a kultur-
ního inženýra. Scelené pozemky se rozbíhají paprsko-
vitě, nebo se vesnice znova založí jako osamělé dvorce
(jako v Dánsku). V lesních oblastech jsou mapy
1 : 4000 nebo 1 : 8000, v horách není podrobných map.
Podrobné mapy větších měst pořizují měřická od-

dělení s vrstevnicemi i potřebným statistickým ope-
rátem.
Budování geodetických základů a hotovení map

menších měřítek od 1 : 10.000 včetně provádí jiná
instituce Rikets AUmlinna Kartverk (Říšský vše-
obecný mapovací ústav) ve Stockholmu; není tedy
ani ve Švédsku zeměměřická služba sjednocena. Tento
ústav vznikl v r. 1937 sloučením civilní i vojenské
mapovací služby a patří rovněž k min. zemědělství;
má 5 oddělení a asi 300 zaměstnanců včetně vojen-
ského personálu, který zde prodělává topografický
výcvik.
Oddělení geodetické vede známý švédský geodet

prof. G. A. Rune, který přednáší i na vysoké škole
technické. Provádí měření nivelační, astronomická,
gravimetrická i triangulaci až do 3. řádu (asi 4 body
na 100 km2); další její zhuštění si již provedou ma-
povací skupiny na př. topografové výhradně pomocí
letecké triangulace.
Ostatní oddělení: fotogrametrické, pro ekonomickou

mapu, pro topografickou mapu a vojenské byla vy-
tvořena podle programu a organisace státního mapo-
váIlí, stanovených v r. 1937 říšským sněmem. Do té
doby byl stát souvisle zmapován v měř. 1 : 200.000
a jen místy také 1 : 100.000; tyto mapy jsou dosti
nespolehlivé, zastaralé, často bez vrstevníc, výšky
určovány jen barometricky a pod. Nyní se rozhodlo
Svédsko rychle si pořídit nové moderní mapy, potřeb-
né pro stáltní správu, hospodářství i obranu země.
Základní mapou zde bude fotomapa (fotOkartan)

v měř. 1 : 10.000 pro 60% území (na jihu a východě),
kde je vyvinuto zemědělství a lesnictví. Užije se vý-
hradně letecké fotogrametrie, počínajíc leteckou tri-
angulací, a mapa zůstane bez vrstevnic. Technické
~..podrobnosti najde čtenář v čísle 7. ústavních perio-
dických publikací (R. AU. K. MediLew,nde,č. 7/1948);,
práce pokračují rychlým tempem, protože fotogra-
metrické oddělení je bohatě vybaveno. Má 4 letadla,
6 leteckých komor Zeissových, 4 restituční přístroje,
11 Multiplexů, Zeissův stereoplanigraf a Wildův
autograf A-5 i A-6.
Z fotomapy se odvozují všechny státní mapy. Hos-

podářská mapa (ekonomiska kartan) 1: 10.000 má
sjednotiti i nahradm mapy katastrální. Původní foto-
mapa zůstane jako slabší zelený tisk, do kterého se
černě zakreslí - držebnostní hranice, parcelní čísla. a
výškové koty (nikoliv vrstevnice), ostřeji se vytáh.
nou i obrysy budov a komunikace. Ústav publikuje
ročně 350 takových map a přiděluje je katastrální
nebo městské měřické službě k další evidenci. Získati
vzorek nebylo možno, protože dnes je vývoz map vět.
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šího měřítka než 1: 100.000 ze Švédska přísně za-
kázán.
Fotomapa 1 : 20.000 se hotoví pro vojenskou po-

třebu s vrstevnicemi po 5 m. Vykreslí se pomocí sítě
výškových bodů zhušťované stereoskopickou inter-
polací. Odvodí se z fotomapy 1 : 10.000 nebo přímo
z leteckých snímků (kde není fotomapa 1: 10000).
Přesnost ve výšce interpolovaných bodů je asi ± 2 m,
ve vrsteViIlicích ± 3 m.

Topografiska kartan 1: 50.000 se odvodí z pře-
dešlé mapy nebo opět přímo ze snímků v hornatých
územích, ~de se zatím fotomapa nepořizuje. Ostatní
mapy 1 : 100.000 a 1 : 200.000 budou se postupně re-
ambulovati podle nových map.
Na objednávku hotoví ústav fotoplány pro scelo-

vání, technické projekty a pod. na př. v měř. 1 : 4000
se stř. chybou v situaci ± 1,5m, ve výšce ± 0,25 m.
Náklad činí 6 šv. korun (84 Kčs) na 1ha pro situační
fotoplan, s vrstevnicemi po 2 m činí 11 šv. korun.
Uvedené státní měřické práce provádějí absolventi

·osmisemetrového zeměměřického studia (Lantmii,ta-
re) na vysoké škole technické (Kungliga techrlliska
hOgsWJlan) ve Stockholmu. Titul inženýrský mají již
absolventi odborných středních škol, proto absolventi
vysoké školy mají zákonem chráněný titul: diplomo-
vaný nebo civilní inženýr (civilingenjor). Zeměměřiči
jej však nepoužívají a mají označení statsgeodet nebo
statskartograt, kdežto označení statstopograt patří
zpravidla důstojníku s topografickým kursem v RAK.
Tento rozdíl je způsoben zaměřením zeměměříckého

studia, ~de se věnuje hodně pozornosti zemědělství,
lesnictví, půdoznalství a úpravám držeb. Jsou proto
zeměměřiči odlišování od ostatních inženýrských sku-
pin a nechybí reformní návrhy, aby se matematika
i geodesie ještě více omezila, přidaly se právní před-
pisy a studium se organisovalo v rámci vysoké školy
zemědělské (Uffituna u Upsaly), s charakterem více
spráwím než technickým.
Na všech oborech je numerus clausus a velká po-

zornost se věnuje cvičením. Zeměměřiči prodělávají
důkladná cvičení v terénu v době hlavních prázdnin
(červenec-září - viz přehled na konci reportáže),
a na konci studia vypracují větší projekt.
Dalekosáhlý vliv na geodetické práce může míti

objev švédského fysika Bergstranda, který určuje
vzdálenosti podle Fizeauova principu. Podle obr. 1

LampaE::---~
Fotobuňka

vysílá se silné světlo usměrněné vysokofrekvenčním
oscilátorem, se kterým je spojena i fotobuňka. Do ní
přichází i ,totéž světlo po jednom odraze od zrcadla Z.
Při počtu kmitů křemenného krystalu na př. 8 mil./
sec. vytváří se proměnlivá intensita světla ve vlnách
35 m dlouhých. Vhodným posunem zrcadla nebo změ-

nou frekvence se dá docíliti, aby nulové ímpulsy ze
zdroje i odraženého světla přicházely současně do
fotobuňky, což je v přístroji patrno. Měřená vzdále-
nost je bud' přibližně. známa nebo se určí i násobek
celých délek vln ze dvou různě volených frekvencí.
Dnešní technické výsledky mají přesnost 0,2-6 cm
na 10 km podle atmosférickýchpodmínek. Methoda
by mohla vésti k tak přesnému určování vzdáleností,
že by nahradila měření geodetických základen i jejich
rozvinovacích sítí; případně i k hojnému určování
dlouhých vzdáleností v trig. sítích a tím i ke změně
způsobů jejich vyrovnání. Podrobnosti nalezne čtenář
v publikaci o činnosti Baltické komise z r. 1948.

Finsko.

Tato geodeticky velmi vyspělá země má asi 380.000
km2, 4 mil. obyvatel. Úrodné půdy pro zemědělství je
málo (2%), ale hodně lesů (72%). Ve všech zřízeních
je patrný lnlturni vliv Švédska, v oboru geódesie
však Finové předstihli všechny národy světa.
Především je veřejná zeměměřická služba sjedno-

cena. Ústřední zeměměřický úřad (Maanmittaushalli-
tUS) v Helsinki, organisovaný u min. zemědělství, má
dva odbory: I. Držebnostní úpravy a katastr, II. Ma-
povací odbor. Prvnímu odboru podléhají jako první
instance okresní měřické úřady, které provádějí sce-
lování, osídlování i jiné držebnostní úpravy podobně
jako ve Skandinavii a při tom vyhotovují podrobné
(katastrální) mapy i operát. Tyto mapy se však sou-
střeďují a vedou v evidenci až u druhé instance; je
to·osm provinčních měřických úřadů. Zde má Finsko
starou tradici: ZeIriěměřický úřad byl založen již
r. 1633 a dílčí mapy katastrální (Rek:isterikartta)
byly při držebnostních úpravách hotoveny již od r.
1650. Jsou v měřítku 1 : 2000, 4000, 8000 podle, bonity
půdy, mapy rozsáhlých lesů (většinou státních) jsou
v měř. 1 : 20.000 nebo i 1 : 50.000, v severních tun-
drách není podrobných map ..Všechny starší mapy ne-
mají jako podklad nějakou větší souvislou triangu-
lací.
Větší města mají svá měř. oddělení, která hotoví

vrstevnicové mapy od měř. 1 : 500 po 1 : 10.000 a je-
jich kopie předávají i státní měřícké službě. Vzorné
je oddělení města Helsinki, 'které vede Ing. Dr E. Sa-
lonen. Používá přesné polygonometrie s Zeissovou
soupravou se střední chybou jen ± 2 cm v poloze
bodu uprostřed kilometrového pořadu. Jmenovaný
propočítal a statisticky sestavil asi 100 polygonálních
pořadů, kde byl vždy propočten pořad spojující tří
trigonometrické body; střední trigonometrický bod
byl vypočten jako bod polygonální. Po vyrovnání
těchto dlouhých pořadů zůstaly rozdíly u středního
trig. bodu: podé1náúchylka činila průměrně 50% a
příčná úchylka 25% původní odchylky na konci po-
řad.u. Prakticky byla rozřešena stabilisace polyg. bodů
na ulicích: takový bod se hmotně nestabilisuje. vůbec,
ale je průsečíkem dvou pětimetrových vzdáleností od
dvou svorníků zasazených ve zdivu domů. K tomu se
používá dvou tenkých vysouvacích kovových tyčí
(obr. 2). Způsob přinesl velké finanční úspory městu.
Další úředník odděleni Ing. L. Kiirkkiiinen zavedl ni-
vélační lať s posuvným dělením, které je číslováno
shora. V plochém terénu Finska se užívá plošné nive-
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lace místo tachymetrie, na obr. 2 má výchozí bod
(značka) na př. nadmořskou výšku 76,724 m, dělení
latě se posune tak, aby nivelační stroj cílil na 2,724 m.
Staví-li se potom lať na různé body, jsou jejich nadm.
výšky 74,000 m + čtení na lati. Parcelní číslování je
uspořádáno podle bloků domů (omezených vždy čtyr-
mi ulicemi), pro potřebu architektů jsou vyhotoveny
pro celé území letecké stereoskopické snímky. (V ce-
lém Finsku je možno hotoviti i prodávati jakékoliv
letecké snímky.) ,

Mapovací odbor Zeměměřického úřadu má nyní
veliký úkol vyhotoviti pro celé Finsko nové moderní
mapy. Dosavadní stav nebyl uspokojivý; v době
1846-72 byly v celém Finsku (s výjimkou severních
tunder) sestaveny obecní mapy 1 : 20.000 podle ka-
tastrálních nebo lesních map s nutnými doplňky. Ob-
sahovaly jen situaci bez vrstevnic a byly bez souvis-
lých geodetických podkladů. Z nich se hotovily hos-
podářské (ekonomické) mapy 1: 100.000 (asi pro
75% území) a generální mapy 1: 400.000 (pro celé
území). Všechny bez vrstevnic (terén je ostatně málo
zvlněn), poslední mapy jsou již konstruovány podle
sítě astronomicky určených bodů. Cást již. Finska
byla zmap'ována ruskými topografy v době 1870-1917
v měř. 1 : 21.000 nebo 1 : 42.000.

Nyní bylo započato s hotovení nových map na
řádných geodetických základech pomocí letecké foto-
grametrie. Práce je rozdělena na tři oddělení: geode-
tické, kartografické a topografické s vojenskou sekcí.
První vybudovalo a vyrovnalo trigonom. síť 1. řádu
ve formě věnců, se střední chybou ve směru ± 1"
a nyní ji podle potřeby zhušťuje a počítá v souřadni-
cích Gauss-KrUgerova zobraZení. Svízele působí vy-
rovnání nivelačních sítí; finská pevnina se neustále
zvedá a to nestejně, u Helsinki asi o 50 cm, na severu
až 01 m za století. Pravdědopobně i zde spěje zemská
kůra zvolna k isostatické rovnováze po roztání le-
dovce.
; V dalším se řídí Finové švédským vzorem. Také zde
llodlají poříditi základní fotoplán 1: 10.000, kde se
dokreslí hranice bažin a skryté komunikace, které na

leteckých snímcích nejsou patrny. Celkem plochá fin-
ská krajina usnadňuje kresbu vrstevnic; stačí kapes-
ním stereoskopem zhustiti danou síť výškových bodů.
Tak se vystačí s jednoduchými pomůckami, což je
důležité při chudém vybavení finského zeměměřictví
(v celém Finsku jsou jen dva Zeissovy stereoplani-
grafy, jeden v civilním a jeden ve vojenském topogra-
fickém oddělení; Multiplex ani Wildův autograf Fino-
vé nevlastní).

Nové mapování je teprve v počátcích, jsouc zdrženo
válkou. K základní fotomapě se nakreslí tři průsvitky
(komunikace s kuLturamí, držebnostní hranice s parc.
čísly, vrstevnice), vše se fotograficky zmenší do měř.
1 : 20.000 a tvoří pak finskou základní mapu 1 : 20.000
(Peruskartta), která se bude tisknouti ve třech vy-
dáních:

1. topografická mapa 1 : 20.000 s vrstevnicemi, bez
držebnostních lrranic,

2. ekonomická (hospodářská) mapa 1 : 20.000 bez
vrstevlllic ale s držebnostnÍIni hranicemi a parcelnímí
čísly. Má sjednotiti katastrální mapy. a pro různé
hospodářské účely (scelování, bonitace a pod.) se bude
případně zvětšovati až do měř. 1 : 1000.

3. ;kombinované vydání se všemi náležitostmi obou
ptedešlých.

Ministerstvo války má své topografické oddělení,
které si doplňuje civilní mapy pro své potřeby a úzce
spolupracuje seZ. Ú.

, Všechny dosud uváděné měřické práce provádějí
absolventi osmisemestrového studia na zeměměřickém
odboru (Maawmitt(JfU808aStO) vysoké školy technické
(TekntiZlinen korkeakOulu) v Helsinki, která byla za-
ložena již v r. 1628 jako polytechnika. Mají titul
zeměměř. inženýra (MaanmittausinsinooT) , studijní'
program je podobný našemu, učí se i základy chemie
a botAniky (viz přehled na konci článku).

Světoznárný Finský geodetický ústav (Geodeettinen
Laito8) je organisován zcela odděleně od veřejné mě-
řické služby. Zeměměřický úřad si vybudoval sám
svou technickou síť trigonometrickou'a nivelační,
Geodetický ústav buduje jinou základní síť tríg. i ni-
velační pro vědecké účely, v rámci Baltického poly-
gonu, příp. pozdější jednotné sítě evropské, a doplňuje
ji měřeními astronomíckými a tíhovými. Je malých
rozměrů, tvoří jej osm geodetů s nečetmýmpomocným
personálem a celý ústav má jen osm najatých malých
místností a sklep. Též vybavení jeho je skromné: má
velký theodolit fy Hildebrand, Wild T 4, dva pasážní
stroje fy Bamberg, gravimetr Norgaardův, dvě sou-
pravy pro měření vzdáleností interferencí světla,
z nichž jedna je na srovnávací základně Nummela.

Zde byla tímto způsobem určena dosud největší
délka 864 m (délka celé základny) s rozdílem 0,05 mm
proti průměru ze všech měření této základny invaro-
výmidráty. Při budování trigonom. sítě se volí nyní
Laplaceův bod co třetí bod, šířky a délky se však
měří na všech bodech pro stanovení geoidu. Členové
ústavu mají titul státních geodetů, přednostou je
prof. Bonsdo1'ff, jeho zástupce Pesonen (měření zá-
kladen), dále jsou to Olatnder (zabývá se intensivně
astronomicko-geodetickým vyrovnáním sítí), Kalaja
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(nyní provádí astronomická měření), Hoo1wsalo,
KuklMmiiki (buduje nyní základní síť nivelační, pro-
slul svými studiemi o refrakci, připravuje k publikaci
vědecký rozbor chyb při nivelacích) a noví členové
Kiiiiriiiinen a Korhonen.
Práce finského geodetického ústavu jsou známy

v celém světě. V poslední době byly publikovány tři
přehledy o činnosti Baltické ~omise (1942, 1944,
1948) s četnými vědeckými články a dvě další publi-
kace ústavu č. 33 a č. 34 o astronomických měřeních.
V Helsinki je i mezinárodní lsostaticWý ústOJV,čás-

tečně dotovaný Mezinárodní geodetickou asociací.
Přednostou je známý W. Heiskanen, který je i profe-
sorem techniky. Spolupracují s ním jako asistenti Dr
E. NislMnen a Ing. S. Hiirmiilii.
Na universitě v Turku působí proslulý fysik a astro-

nom Y. Viiisiilii, který je i autorem m~ření vzdále-
ností pomocí interference světla. Je žákem proslulého
finského matematika LindehOfa, který odchoval Fin-
sku celou matematickou generaci; jmenovaný již
Kukkamiiki je opět žákem Vaisal1iho. Tento dosáhl
svých pozoruhodných úspěchů opět jen jednoduchými
prostředky a bez cizí finanční pomoci (své pokusy
s interferencí světla prováděl z počátku na svém pra-

covním stole). Postavil si malou hvězdárnu u Turku
a na svou vědeckou' činnost si vydělává ve svém ma-
lém soukromém podniku, kde 5 mechamiků a 10 brusi-
ček hotoví podle jeho návodu křemenné metry, pří-
stroje pro pozorování zatmění slunce a hlavně ana-'
stigmatická teleskopická zrcadla o f = 1m a průměru
50 cm a korektivní čočku pro fotografování hvězd
tímto zrcadlem na rovinnou desku. Sám má teleskop
s tímto zrcadlem ve své observatoři, objevil jím tři
a jeho asistentka oterma další tři' komety a takové
množství nových planetoid v prvním roce použití, jako
v celém ostatním světě dohromady. To proslavilo jeho
konstrukci tak, že dostává objednávky z celého světa
a má zajištěnou práci na několik let předem.
Finští geodeti mají čilý spolkový život. Společnost

pro zeměměřické vědy (Maanmittaustieteiden Seuran)
vydává ročně 4 čísla revue Maanmittaus s vědeckými
články. V rámci technického spolku Suomalaistan
Teknikkojen Seuran je organisován dále' spolek země-
měřických inženýrů MaanmittausinsinoOrien Liitto,
který vydává revue s 'obsahem více praktickým.
K závěru připojíme přehlednou tabulku geodetické-

ho studia. za sebou následují počet semestrálních ho-
din přednášek, cvičení a ,počet dní cvičení v poli.

f- I Dánsko I Norsko I Švédsko I Finsko I Brno

Počet semestrů 6+3 16+Předb.praxe I 8 I 8 8

Matematika, deskriptiva, nomo" 15+0 8+3 9,5+ 10 15+ 12 23+ 15grafie

Fysika, optika, fotografie 6+3 3+2 - 7+4 9+7

Chemie 7+12 3- - 6+8 -

Geologie \4+2
4-

2+2 3+1- +7 dni

Geodesie nižší, topografie, vy- 20+ 30 1:6+18 8+27 12 + 14 26+31
rovnávaci počet, a počtářství + 80 dni + 36 dni +45 dni + 21 dni +20 dni

Fotogrametrie - - 4,5+2 5+3 4+4
+30 dni + 6 dní

Geodesie vysši, geodet. astrono-
.

3+;6 9+7mie, matem. kartografie a - - +30 dni + 7 dni 23+ 18
geofysika

Inženýrské stavby a meliorace 10+ 27 4+3 13,5+ 20 13+ 10 9+8+11 dni

19+6'
~"

Zemědělství, lesnictvi, půdoznal- 18+6 18+ 15 34+ 10 12+6
ství s exkursemi +30 dní +21 dní

Úpravy držeb, pozemk. katastr 25+ 37 27+ 23 16+ 13
a, kniha, plánováni ' měst a 16+ 27 4+8
krajin

,+80 dni

I

+15 dni + 6 dní

Národni hospodářstvi a právni 4- 7- 9+6 12+2 20+6předměty ,

, Vypracováni I Pedagogika
velkých pro- 3-

. Poznámky
jektů při Zemědělské Archeologie Obrana státu
praktické zaměření 2,5+ 2 dni 2-

státní zkoušce studia (jako
(3 semestry) v Dánsku)

I

Úhrnem I 97+ 105
I

70+ 42

I
97+ 123

I
142+ 95 147+ 109

.
+ 80 dni + 36 dní + 233 dní + 64 dni + 32 dni

Na jeden semestr I 16+ 17,5
I

12+7
I

12+ 15 I 18+ 12 18,5+ 13,5
+ 13 dní +6 dni + 29 dni +8 dní + 4 dni
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Vj'počet pravoúhlých souřadnic
protínáním vpřed spraženým strojem.

Na praktickém přik.ladě je předtveden postup výpočtu protínání
vpřed s použitím dvojitého počítacího stroje. Je to v podstatě využiti
myšlenky R. Gutmanna (srovn. Z. f. V., 1932, str. 118), kterou pro spřa-
žený počítací stroj použil E. Rilhle (Z. f. V., 1933, str. 433). Oproti
výpočetnímu postupu používanému v poslední době v katastrální mě-
řické praXi je naznačený postup úSpornější v případě, že předem je zná-
my jižník základní strany.

1. 'Levý výsledník: Y 2

,Pravý » Y~ .
Jednotky na desáté místo.

2. Otáčedlo: X~; Jednotky na čtvrté místo.

Nastaviti; ;Pro Gusterberg:

č e rve n ě, když znam. -Y~ = znam. tgol-N
b í I e, když znam. Y~ =!= znam. -tgol_N

Pro jedno soust.:

b í I e, když znam. Y~ = znam. tgol_N

č e rve n ě, když znam. Y~ =!= znam. tgol_N

3 Pravý nástavník: tg l-N; jednotky na sedmé místo.

4. Xl přetočiti na X2•

5. Levý nástavnik: tgz-N; jednotky na sedmé místo.

6. Obě hodnoty na výslednieích otáčením sesouhla-
siti a to:

stejnosměrně, když znam. tgo1-N = znam. tgo:rN,
protisměrně, když znam. tgo1_.N =!= znam. tgo2-N.

7. Výsledné souřadnice: YN

XN

ve výslednicích,
v otáčedle.

Stanov. + Y1
+,

X,
:Stanov.

+ •• r x. ±~ YN I±: XN IUrěivbod
I -, 2

-- -~----
Smi§r Směrník 61-A +: tg61-N Směr Směrník 112_B ±: tg 112-NA B-- - -----

Orient. směrník Měřený úhel Orlent. směrmkUrě.bod Měřený úhel Urě, bod
N CD4 __ 7\1 111_N N (jJB-N 112_N

16 +' 1061977122 -~ 2<1910671 03 58 +! 1061993[119 -\ 2391450 I 07 +! 1071175[30 I-~2391'3151261 p
--

16\ -~ O1 364
1

+)1115 17,30 797984 57 34,60 347149
--

149
1

157
1 ' 951

59
1

p 95,00 12,3'0 P 0-0,20 34,80 I•
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LITERÁRNÍ

Posudky a referáty.

JUDr J. Mi c h 1,JUDr J. N o v Ýa JUDr F. Pe t r ů v:
Revise první pozemkové reformy. Nák1. Orbisu v Praze.
I. vydání v prosinci 1948. Str. 750. Cena 225,- Kčs.
Podstatným oborem činnosti zeměměřických inženýrů

je úzká technická spolupráce - namnoze vedoucí - při
úpravě a zajištění vlastnických a držebnostních práv
k půdě. Konec druhé světové války r. 1945 znamenal hlu-
boký sGciální a ekonomický zásah do struktury naší po-
zemkové držby. Náš politický program v pozemkové po-

A litíce se opíral ideově o socíalistický názor, že půda
patří těm, kdož na ní pracují, a legislativně byl vy-
jádřenřadou právních opatření, která zajistila nový
agrárně pozemkový řád. Nemůže proto být zeměměřic-
kého inženýra u nás, jehož by nezajímal soubor předpi-
sů o revisi první pozemkové reformy, který s podrobný-
mi komentáří, s citací zásadních rozhodnutí nejvyšších
správních a soudních org/Ínů, s uvedením odborné lite-
ratury a pod. sestavili 3 právní odborníci ministerstva'
zemědělství. Sbírka podává přehled právních předpisů,
týkajících se provádění zákona ze dne 11. července 1947
č. 142 Sb., a poněvadž jim nelze rozumět bez zákonů
o t, zv. první 'pozemkové reformě, podává komentované
otisky pozemkových zákonů z doby první republiky, zá-
borovým zákonem ze dne 16. dubna 1919, Č. 215 Sb. počí-
najíc. Má obvyklou úptavu právních sbírek různých ko-
mentovaných speciálních zákonů a stačilo by ,tedy ob-
vyklé upozornění na ni pro ty, kdož chtí mít předpisy
o revisi pozemkové rěformy stále po ruce. Věnujeme-li jí
více mista v našem časopisu, činíme tak ,pro úvodní stat,
kterou napsal jeden ze spoluautorů JUDr Jar. Mi c h 1.
Michlova stat má název »Vývoj pozemkového práva

na území Československé republiky (K stému výročí
osvobození selského lidu)« a zaujímá v knize str. 17-75.
Autor v ní podává informovaný a.-hqjnými citáty dolo-
žený přehled sociálních, hospodářských i filosofických
a právních názorů na držbu zemědělské půdy a jejich
vývoj. Nečíní tak jen pokud jde o poměry naše, jak by
mohlo být zřejmo z názvu sta tě, nýbrž rozšiřuje si svůj
úkol na vÝvoj pozemkovýc~ poměrů na celém světě
a v době předcházející roku 1848. Vývoj názorů na vlast-
nictví a držbu půdy autor traktuje '-- což je pochopitelné
- v souvislosti s všeobecnÝmvývojem sociologickým, so-
ciálním a hospodářským od Velké revoluce francouzské
až po naši dobu. A právě pro toto širší hledisko by si
měli stat Dr Michl.a prostudovat všichni zeměměřičtí
inženýři, jimž je'. úprava pozemkové držby pracovním
metier. Inženýr, nechce-li zůstati pouhÝm technikem,
jenž bezduše provádí »technicky« to, co mu bylo uloženo,
musí znát příčiny, které vyvolávají jeho pracovní zásah
a cile, k' nimž svou prací směřuje. Nechceme lecjaké in-
ženýry, chceme inženýry, kteří jsou sociologicky a poli-
ticky vzděláni a jimž jsou známy všechny souvislosti
jejich práce s životem; jen takoví inženýři se zhostí od-
povědně svých úkolů a stanou se významnými a uznáy-
nými spolupracovníky na veliké stavbě nového života.
Zeměměřičům musí být jasný vývoj poměrů k půdě, aby
mohli správně, v duchu doby, provádět novou organisaci
pozemkových poměrů.
Vývoj moderního pozemkového práva ovlivnily dvě

velké revoluce sociální: Velká revoluce francouzská z r.
1789 a Velká revoluce ruská z r. 1917. Velká revoluce
francouzská proklamovala přirozené právo člověka na
osobní svobodu (»člověk se rodí jako svobodný tvor a ne-
má být proto ve své svobodě níkým omezován«) a na
hospodářskou a politickou rovnost. Z těchto vůdčích zásad
vycházely i názory na držebnostni poměr k půdě. Byly
rozbity feudální svazky, jež zaručovaly nedělitelnost
fideikomisů a půda se· stala předmětem spekulace', a
zisků jednotlivců. Byla zbožím, k níž nejméně práva měl
ten, kdo na ní pracoval, nebot na př. u nás až do zrušení
poddanství v r. 1848 byl sedlák v poměru k půdě pouhým
námezdním pracovníkem. po Ricardových úvahách o po·'
zemkové rentě byl to K. :M a l' x, který jasně rozpoznal,

že také půda je výrobním prostředkem, jenž základně
ovlivňuje vývoj spoleěenských pomě'rů a že také ji je
třeba zevšeobecniti má-li dojít k vyšším formám společen-
ského uspořádání. Velká re,voluce ruská vyhlásila proto
26. října 1917 dekret o zrušení pozemkového soukromého
vlastnictví »navždy a bez náhrady«, a leninské a stalin-
ské pojetí poměru k půdě způsobilo, že půda (kolchozy)
se stala základem zcela nového způsobu zemědělské vÝc
roby, který zajištuje, že »produktivita práce v zeměděl-
ské 'velkovýrobě je nesrovnatelně vyšší než u drobného
zemědělce, a že ani v zemědělství malovýroba nemůže
obstát v konkurenci s velkovýrobou«.
Mezi těmito dvěma protichůdnými společenskými idea-

mí vyvijelyse (a vyvíjejí se ve světě dosud) opatření,
jež více a více směřovala k omezení vlastnických práv
k půdě ve prospěch těch, kdož na ní pracují. Hístorie
tohoto agrárně reformního úsilí je v práci Michlově po-
dána hutně a jasně. Nejsou to jen t. zv. pozemkové refor-
my, které po roce 1918 byly provedeny ve 14 státech
střední Evropy a z 'nichž naše reforma měla některé ty-
'pické zvláštnosti, nýbrž je to mnoho dilčích právních
úprav v XIX. století, jejichž cilem bylo ochránit malého
a středního zemědělce před exekucemi či zvýšit předpo-
klady pro intensivnější zemědělskou výrobu (na př. sce-
lování pozemků). Duch naší první pozemkové reformy
byl' podle Dr Michla zaměřen směrem pokrokovým, avšak
»jeho provádění narazilo brzy na reakci, brzdící radi-
kální vyrovnání vlastnických poměrů k půdě«. Stalo se
tak liberálním a mnohdy vědomě sociálně škodlivým vý-
kladem některých zákonných ustanovení (§ 7 a§ 11 zák.
zábor. a § 20 zák. příděL), což bylo »průsmyk~m, kterým
unikly sta tisíce ha zabrané půdy« svému sociálnímu
účelu. A právě tento stav věci byl jedním z důvodů, pro~
v r. 1947 došlo k revisi první pozemkové reformy.
Zákon o revisi byl ovšem jen jedním z opatření, jimíž,

je prováděna nová pozemková reforma, domÝšlející ideu
o poměru vlastníka půdy v socialistickém řádu, v němž
není místa pro to,' aby půdu drželi lidé, kteří na ní ne-
pracují, Tyto ideje našly pak vyjádření i v ústavě
z 9. V. 1948, podle niž maximální výměra půdy, která smí
být v soukromém vlastníctvi jednotlivce, je 50 ha. Tato
, mez, která stále ještě umožňuje přestupky proti základ·
nímu principu socialismu »0 vykořistováníčlověka člo-
věkem« dává nám tušit, že proces pozemko.výchreforem
t. j. opatření směřujících k socialistickým úpravám vzta-
hů jednotlivce k půdě není skončen, a že dosavadní struk-
turální přestavba právního poměru k půdě je jen části
široce založeného plánu přeoríentování zemědělské výro-
by na nejšírším základě.
. Závěrem svého. referátu o.pětovně doporučujeme všem
čtenářům, aby si pročetli statDr Michla. Najdou v ní
mnohé poučení a zajímavé názory. Důslednému marxisto-
vi neujde občasný autorův ídealistický pohled na svět
(na př. na str. 51),což však cenu ho.dnotné práce v našich
očích nijak nesnižuje. B. POUT.

Ing. Jaroslav Pud 1': Stavební vývoj Žižkova vI'.
století. 39 stran s 28vyobr. v textu a 9 plánů. Brožovaný
výtisk za 60 Kčs. Vydalo Technické knihkupectví a na-
kladatelství s. s r. o. v Praze.
Autor, známý již čtenářům Z. O. z několika pojednání

v oboru dějin zeměměřictví, napsal jako příspěvek ke
vzpomínkám na sté výročí politické svobody a 50. výročí
udělení městského znaku vkusnou knížku o stavebním
vývoji býv. předměstí Prahy -. Žižkova, Nejenom oby-
vatelé tohoto města, jimž je knížka přípsána, ale i každý,
kdo' sleduje vývoj hlavního města republiky, se zájmem
přečte tuto studii, jež sice ve stručné, ale historicky věr·
né textové části, doplněné četnými vyobrazeními a otisky
starých map a plánů, podává výstižný obraz neobyčejně
rychlého vývoje tohoto poměrně velmi mladého města.
Vždyt dnešní generaci je téměř nepochopitelné, že ještě'
v prvé polovici minulého století byly v místech dnešního,
'velkoměsta jen jednotlivě roztroušené dvorce s poli a vi·
nicemi, a že teprve roku 1877 utvořila se z části Král..
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Vinohradfl. samostatná obec Žižkov. Do této doby spadá
také největši vzrůst stavebniho vývoje, který postupuje
- i když poněkud volněji - až do konceminulého století.
Zminěný neobyčejný vzr.ůst, jehož hospodářské přičiny

jsou v knize vylíčeny, může býti v mnohém velikým po-
učenim pro urbanistu, neboť je zřejmo, že jen včasným
a promyšleným usměrněnim stavebniho vývoje lze za-
meziti četným nedostatkům ve výstavbě města, které
nelze později bez značných obtíží odstraniti. A zaujme-li
knížka s tohoto hlediska odborníky stavební, upoutají
pozornost zeměměřických inženýrů jístě nejvíce připo-
jené plány a mapy dotčené části Prahy z roku 1780, 1830,
1835, 1848, 1863, 1868; 1891 a 1910. Mi.

Docent, kand. techn. věd B. N. R a b i n o v i č: .OSll!)vy
postrojenija opornych geodezičeskich sjetěj«, Moskva
1948, stran 323, vydal Geodezizdat, náklad 5000 výt., cena
váz. 15 rublů.
Předmět nazvaný stejně jako nadpis knihy nahradil

na kartografické fakultě Moskevského institutu inženýrů
geodesie, fotogrammetrie a kartografie do r. 1944 před-
nášenou vyšší geodesii a polní astronomii. Lektorem je
autor knihy. Kurs má 150 hodin přednášek a cvičení
a vykládaji se v něm partie nutné pro kartografovo vzdě-
lání a pozdější čínnost. -
Je rozdělen do tří části:
T. Geodetické methody při určování základních bodú,

145stran,
II. Astronomické methody, 50 stran, a
III. Prvky sféroidické geodesie, 85 stran.
V dodatcích (34 stran) je několik statí podávajících

historii, přehled a využití výsledků geodetických a astro-
nomických prací v Sovětském svazu počínajic 18.stoletím
a končíc posledním stavem katalogů triangulačních, astro-
nomických a nivelačních prací.
Škoda, že v důsledku úsporných opatření v hospodaření

papírem neni možno podati našemu čtenáři ani stručný
výtah ohsáhlých dějin ruské geodesie, zpracovaných au-
torem v poslední kapitole; jsou velmi zajimavé a poučné.

Štván.

K o1e k t i v s o t rud n i k o v Go s u dar s t v e n-
nogo Ordena Lenina Optičeskogo Tnsti-
tu ta: Spravočník po vojennoj optike. (Příručka vojen-
ské optiky.) 263 str., 140 obr., 46 nom., 51 tab., liter. pram.
127, 18X12 cm. ]945, Moskva-Leningrad, OGTZGosudar-
stvennoje ízdatel'stvo technicko-teoretičeskoj literatury.
11. rub.
Oko. Osvětlení přirozené a umělé. Optika. Viditelnost.

Optické sklo. Zpracovávání optických součástek. Zkoušení
a justace přístrojů, a to jak jednoduchých, tak i složi-
tých. Letecká fotografie (práce fotoletecké, fotokomory,
objektivy, filtry, exponování, fotomateriál, fotolabora-
torní práce). Fotogrammetrie. Fotometrie. }<'otočlánek.
Úschova optických přístrojú. Seznam ruské literatury.
Věcný rejstřík.
Příruč~a obsahuje 48 samostatných článků sepsaných

20 autory. U každého článku je odkaz na příslušnou lite.-
raturu. Až na malé výjimky se příručka teoretickými
otázkami nezabývá. Podává povšechný přehled o přístro-
jich a pomůckách. Detailní popis a návod pro zacházení
s nimi není uveden, poněvadž je obsažen v příslušných
instrukcích. Věcný rejstřík poskytuje přehled termino"
logie (asi 300 názvů) a její vysvětlení v textové části.

Ing. Němčenko.

Prof. Bud a n o v V. P.: Karta v prepodovanjji geo.
grafiji, (Význam mapy při vyučování zeměpísu.) 138 str.,
56obr., 1 tab., 13X20 cm. 1948, Moskva, Gosudarstvennoje
Učebno-Pedagogičeskoje Izdatel'stvo min. prosvjadčenija
RSFSR. 2 rub. 15 kop.
Význam mapy v životě a při vyučování zeměpisu.

Plán a mapa. Klasifikace zeměpisných map. Měřítka
délková a příčná. Určení měřítka mapy, není-li na mapě
udáno. Použití měřítka. Smluvené značky pro zeměpisné
mapy. Znázornění terénu v mapě. Přehled nejuživaněj-
ších projekcí. Kopírování plánů a map. Nástin provádění
měřických prací při zhotovování mapy.
Učební pomůcka pro učitele zeměpisu.

Ing. Němčenko.

Przeglq.d goodezyjny je název polského zeměměřického
časopisu, který v r. 1949 vychází již v pátém ročníku
a o němž jsme na těchto místech již nekolikráte refero-
vali. Trvalý nedostatek místa v Z. O. způsobil, že jsme
nemohli dosud uveřejnit alespoň názvy článků, publiko-
vaných v r. 1948, což napravujeme teprve nyni. Časopis
našich polských kolegů řadí se svou úrovní a rozsahem
(číslo má zpravidla 40 stran A 4) mezi přední zeměměřic-
ké časopisy evropské. Zvláštní pozornost věnuje próblé-
mům pozemkové držby a její úpravy; zájemci z tohoto
oboru najdou zde mnoho zajímavých úvah a zpráv. Jazy-
ková podobnóst umožňuje, aby náš čtenář četl brzy pol-
ský text bez zvláštních obtíži. To je také přičina, pro
kterou názvy článků ponecháváme v originálním znění.
Předplatné na Przegll}d geodezyjny činí ročně 1440 zl.
(při kursu Kčs : zl. 1 : 8 je to neplných 200 Kčs); jednotli-
vá čísla 120 zl. Časopis lze si objednat prostředníctvím
nakL Orbis v Praze XII, Shtlinova tř. Oasopis rediguje
Tnž. Janusz Ty m ow s k i za spolupráce Inž. Bronislawa
Lipiňského.

Ročník lV/1948. Číslo 1. Tnž. M. Ma 1e s i JÍs k i: 1948.
rok - drugim etapem trzyletniego planu. Tnž.B. L a c; k i:
Plan dzialalnosci Glownego Urzedu Pomiallów Kraju
w r. 1948. - Tnž. J. S i e n k i e w i c z: Zagadnienie refor-
my triangulacji - Tnž. T. 01 ech ow s k i: Uwzgl~dnie-
nie plodozmianu i mechanicznej uprawy w projektowaniu
póL - Tnž. W. R i c her t: Zagadnienie Miejscowych
Urz~dów Planowania Przestrzennego. - K. R ž e w s k i:
Organizacja nauki i szkolnictva wyžszego. - Tnž. T.
B la ch u t: Fotogrametria v kraj ach Europy.

Číslo 2-3. Dr Tnž. T. K o c h m a JÍs k i: Zastosowanie
krakowianów v niektórych prostych rachunkach geode.-
zyjnych. - Inž. J. S i e n k i e w i c z: Zagadnienie refor-
my triangulacji. - Tnž.K. Br a m o I' s k i: Metoda »OOW-

nych kl).tów«przy pomiarach tacp'imetrycznych. - Tnž.
J. Wereszczyňski: Loran i P.P.J. Inž. Š.
G a d z i JÍs k i: Pokonywanie naturalnych przeskód na
cil).gachniwelacji technicznej. - Tnž. B. L l}c k i: Udzial
mierniczych czechoslowackich w technicznych organiza-
cjach zawodowych i spolecznych. - Tnž. F. Pil). t k o w-
s k i: Wraženia z wystawy i Kongresu Kartografii i
Optyki we Florencji.

Číslo 4. Tnž.B. W a h 1: Kryteria dokladnošci triangu-
lacji w USA. ,- Inž. W. B a I' a li s k i: Organisacja mier-
nictwa v Czechoslowacjí. - Tnž.T. By c h w s k i: Projekt
nowej organizacji miernictwa w Niemczech. - Tnž. J. F.
F 1o c z e k: Realizacja miejscowych planów z gospodaro-
wania przestrzennego. - Tnž. J: W e r e s z c z YJÍs k i:
Pomiary gl~bokosci morza w strefie przybrzežnej. - Inž.
Š. G a d z i ň s k i: Lamane, podstavy v triangulacji. -
Inž. J. Les z k i e w i c z: Plan pomiary wlocznej wsi
Malinki.

Číslo 5-6 bylo věnováno Československu a obsahovalo
- kromě vstupního článku, který napsal předseda Naczel-
nej Organizacje technicznej NOT viceministr Tnž.B. Ru-
rtliJÍski - 15 článků čs. autorů. Obsah tohoto čísla jsme
uveřejnili v Z. O. čís. 9/48 z 25. TX. 1948, str. 134.

Číslo 7-8. Prezydent R. P. Boleslav Bierut czlonkiem
honorowym Zwil).zkuMierniczych R. P. (President B.
Bierut pracoval delší čas v období mezi oběma válkami
jako zeměměřický úředník při provádění pozemkové re-
formy; zná tedy dobře funkci zeměměřičů v hospodář-
ském životě své země a neustále ji sleduje, což dokazuje
tím, že osobně si předplácí časopis polských kolegú.) -
Pro'f. Inž. M. W a I' c halo w s k i: Triangulacja nowego
typu. - Dr Tnž. K ow a 1c z y k: Optyczny pomiar od-
ll;lglosciw miernictwie powierzchniowym i górniczym. -
Tnž. O. Bal car: Multiplex. - Tnž. T. 01 ech ow s k i:
Plan zagospodarowania terenowego. - Tnž. T. Ar c i-
szewski - Tnž. G. Lenkowski: Poligonizacja portu
gdaJÍskiego. - Tnž.Š. G a d z i ň s k i: Algorytm Gaussa
a Banachewicza. - Tnž. M. B. P i a sec k i: Astrolabia
o wiSZl).cymhoryzoncie. - K. ·Go dle w s k i: Produkcja
instrumentów pomiarowych w Wielkiej Brytanii.

Číslo 9-10. Tnž.B. Li pi JÍs k i: Kierunek zmian struk-
tury zawodu mierniczego.-Tnž. J. G ()mo 1i s z e w s k i:
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Pomiary zabytków architektonicznych. ~ Inž. S. F I' a n-
k i e w i c z: Zastosowanie aerofotogtrametrii w lesnictwie.
- K. Go dle w s k i: Zastosowanie radiolokacji do po-
miaoow triangulacyjnych. - Inž. K. B I' a m o I' s k i: Nie-
które szcezgóly tyczenie tuneli kolei podziemnych w Lon-
dynie. - Inž. T. 01 ech o w s k i: O bonitacje uzglNnl!
gospodarstw przebudowie ustroj u rolnego. - Inž. Š.
S z a n cer: Zastosowanie rachunku wyznaczników do
podzialu trojkl!ta. -, K. Go dle w s k i: Pomiary lotnicze
Kanady.

tíslo 11-12. Inž. T. :M i c hal s k i: Na marginesié pro-
jektu reorganizacji miernictwa. - Inž. T. K 1u s s: Dlugie
czy krótkie boki sieci triangulacyjnych. - Inž. T. B 1a-
h u t: Aerotriangulacja na autografie Wild A 6. - Dr
Inž. C. K a mel a: Nowoczasny redukcyjny tachymetr
theodolit firmy Kern. - Inž. G. Len k ow s k i: Ka-
libracja radiogoniométru na statkach morskich. - Inž.
K. B I' a m o I' s k i: Rys historyczny prac geodezyjno-
kartograficznych w Wielkiej Brytanii. - Inž. J. J a s n 0-

I' Ze w s k i: Wyznaczenie azymutu na podstawie po-
miaru dlugosci zenitalnych sloúca w pobližu pierwszego
wertykalu (po wschodzie lub przed zachodom sloúca). -
Inž. F. Pil! t k o w s k i: O chemigraficznym sposobie
produkcji podzialek transverzalnych. - Dr. Inž. Š.
H a u s b I' a n d t: Pa~ uwag dotycZl!cychalgorytmu Ba-
nachiewicza. - F. Ke p i ň s k i: Nowe ·ksil!Žki z Astro-
nomii Praktycznej. bp

Bulletin géodésique 1946-1948.(Nouvelle série.)

Po ukončeni války se rychle obnovuje činnost Mezi-
národní geodetické asociace a Unie; výkonný výbor
Unie se schází již v prosinci 1945v Oxfordu. Bylo roz-
hodnuto vydávati novou serii Bulletinu, první čislo vyšlo
v červenci 1946.Jeho vyjití se nedočkal G. Perrier, který
byl generálním sekretářem a redaktorem Asociace ne-
přetržitě od jejího vzniku v r. 1920; umírá 16. II. 1946
ve' věku 74 let. '
Č. 111946je zahájeno uctěním památky Perriera a rov-

něž v r.-1940 zemřelého geodeta Bowie. Následuje velmi
rozsáhlé pojednání, jež napsal Vening Meinesz: »The
indirect isostatic or Bowie reduction and the equilibrium
figure 01 the Earth, zprávy o činnosti Asociace za obdo-
bí 1939-45, o schůzi výkonného výboru a' permanentní
komise dne 1. VII. 1946,o činnosti isostatického ústavu
v době 1941-45, o schůzi výkonného výboru Unie v Ox-
'fordu v prosinci 1945,kde byla navržena určitá reorga-
nisace Unie. Generálním sekretářem Associace se stává
známý francouzský geodet P. Tardi. Na konci jsou pře-
hledné mapy ke stati V. Meinesze.

Č. 2/1946přináší zprávu o zasedáni permanentní ko-
mise Associace v Paříži 5.-8., srpna 1946, kde se sešli
2iástupci národních komitétů USA, Argentiny a téměř
všech evropskÝch států (včetně Polska a Jugoslavie, ČSR
však nikoliv), kde byl projednán větší počet administra-
tivnich otázek a reorghnisace Asociace. Ta se nyní dělí
na 5 sekcí s určitou samosprávou (s vlastními předsedy
a sekretáři) místo dosavadnich 20'komisí, kde práce se
příliš tříštila. Jsou to: triangulace, přesná nivelace, geo-
detická astronomie, gravimetrie, geoid. Z vlastních'
problémů Asociace byl učiněn krok vpřed jedině ve
vyrovnání celoevropské triangull!-ční sítě iniciativou
pluk. Hougha (USA), který podal referát o postupu této
prá.ce prováděné v Bambergu německými geodety pro
Američany na účet reparacÍ, Připojeny jsou dále nové
stanovy Unie, Vening-Meineszovy redukční tabulky iso·
statické podle hypothesy Airyho s T= 30km a dvojité
ekvidistantní zobrazení prof. Coxe. ' ,

Č. 3/1946.Na začátku je publikováno ujednání mezi
• UNESCOo Conseil international des Unions scientifiques;
následuje C. Morelli: »Nouvelle contribuAon en laveur
d'un systeme de rélérence »international« pour les me-
sures degra~'ité relative« (ruzné vztahy mezi referenč-
ními tíhovými body a výsledek: Potsdam - 0,016cmJsec2

= mezinárodní soustava); W. Lambert: »The use of
values of gravity in the adjustment of the triangulation
of Europe« (využiti gravimetrických měření pro vyrov-
náni evropské triangulace); Tarczy-Hornoch a Eszto:
»011. the influence of wind in connection with Jiiderin
wires«, (velmi obšírná studie o vlivu větru na měření
délek dráty); Levallois: "Compensation des réseaux géo..
désiques par la méthode des gisements« (nová směrníko-
vá methoda s použitím Pranis-Praněvičova způsobu řeše-
ní normálních rovnic).
Č. 4/1941.Celý svazek je věnován retrospektivnímu pře-

hledu všech 25 ročniků Bulletinu od r. 1922-1946s roztří-
děním všech otištěnÝch stati podle obsahu.
Č. 5/1941přináší referát o 5. mezinárodní konferenci

hydrografické (Monaco, 22. IV. - 5. V. 1947),o 3. konfe-
renci panamerického ústavu zeměpisného a historického
(Caracas, 22. VIII. - 1. IX. 1946),krátkou zprávu Heis-
kanenovu o stavu studia isostasie, krátké pojednání W.
Lambert: »Deflections of thevertical from gravity ano-
malies« a J. Levallois: »Exemple ďapplication de la
méthode des gisements«, kde se podává pracovní postup
a číselný příklad ke »směrníkovému« způsobu vyrOvnání
sítí otištěnému v č. lV1947. Svazek je zakončen recensemi
o dvou knihách (Lejay: liéveloppements modernes de la
Gravimétrie, Baeschlin: Einfiihrung in die Kurven- und
Fliichenthéorie auf vektorieller Grundlage).
Č. 6/1941přináší referát o geografickém kongresu v')

Florencii (26;-31. X. 1947),nové tabulky pro výpočet tíž-
nicových odchylek z tíhových anomalií (So 11i n s) a tři
pojednání: Ti e ns t I' a: An Extension 01 the Technique
of the Methods of least squares to correlated Observations
(Použití techniky methody nejm. čtverců na korelační
pozorování), R o e 1o f s: A new Device for Solar Obser-
vations (Nové zařízení pro pozorování slunce); týž: The
Laplace Condition in the Adjustment of a Chain of
Tríangles (L. rovnice ve vyrovnání trojúh. řetězce).
Č. 1/1948je věnováno podrobné zp)'ávě o zasedání ko-

mise pro vyro,vnání evropské geodetické sítě v Paříži
(15.-17. 1947).Jsou připojeny i všechny referáty a ná-
vrhy, které k řešení tohoto problému podali Tardi,
Hough, Whitten, Bonsdorff, Heiskanen a Rune.
Č. 8/1948. Vědecké články: L e j a y: Tables pour le

calculde l'effet indirect et la déformation du géoide;
R o e 1o f s: Determination of longitude remote quartz-
clock control; G,o ude lih e i m: Note sur l'astrolabe
cipendule; C h I' i s t o v: Neue Aufgaben und Rechen-
methoden fur die Gauss-Krugerschen Koordinaten. Ná-
sredují recense o Krasovského »Rukovodstvu po vysšej
geodesii«, kterou napsal recensent (Dr Bohm) na požádá-
ní sekretáře Asociace.

(J. 9/1948 obsahuje nékrolog k úmrtí Niethammera a
čtyři pojednáni: Ch e val i e I' - S t o y k o: Opération
mondiale de Détermination des.lnngitudes (s tabulkovým
přehledem výsledků z r. 1933);D a I' 1i IIg: lntroduction
to the Fundamental Tables for the Deflection of the
Verticál; D u p u y: Les études du professeur Mercantoni
sur les applications du ~alcul matriciel ci la compensation
des grands réseaux (užití matric k vyrovnání velkých
sítí); C a h i e I' I' e: L'oscillation anuelle du niveau moyen
de la mer Méditerrannée. Připojena je recense Ing. Dr
A. Štvána o díle »Přesná polygonometrie« prof. V. V.
Danilova.
Č. 10/1948.Vědecká pojednání: L. C a I' n e I' a: 1 movi-

menti del polo di rotazione terrestre negli anni 1938-1948;
H a a s b I' o e k: Nomogram ke Gaussovu zákonu četnosti
dhyb; Ti e n s t I' a: The Foundation 01 the Calculus of
Observation and the Method of Least Squares; H a I' t:
Some Aspects of the lnfluence on Geodesy of Accurate
Range Measurement by Radio Methods, with special
Reference to Radar Techniques; W a s s e f: Note on For-
syth Method of Direct Computation of Geodesic Distances
on an Oblate Ellipsoid. - Na konci svazku je připojeno
přehledné sestavení všech dosavadních svazků nové serie
(1946-48). Bohm.

Hl,avní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů a techniků-
- Tiskem knihtiskárny »Typus« v Praze' XVI. Telefon 410-62.- Redakční korespondence budiž řizena na ,adresu

hlavního l"edaktora Praha XVI, Nábře,ž,íI,egií3.
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