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lIávrh k.onstrukce 8tanl~niho pravoúblébo koordlnátografu.
M ěřic1cým přístrojům pro polní '[ffáce je věnována továrnami zpravidla' velká péče se snahou o docílení
vysoké pře8nD8tiJ kde~to kancelářským zobrazovacím přístrojům už taková péče - až na určité výjimky věnována není. Se zřetelem k tomu vypracoval autor v rámci sociali8twkých závazk:ů v ústavě '[ffaktwké
geometrie návrh konstrukce koordinátografuJ
který při methodě polygonové splňuje podmínku rychlého
a 'fYŤ'esnéhozobrazování bodů na plánu nebo na mapě.

U nás se používá málo druhů přístrojú a pomúcek
k rychlému zobrazování bodú, zaměřených k měřickým přímkám úsečkami a kolmicemi. Jsou to zvláště
trojúhelníkové soupravy. které jsou sice přesné, zato
však umožňují pouze pomalejší ,prhcovnípostup a zpúsobují znečišťování papíru. Obdobně je tomu se soupravami pravítlta a trojúhelníkú. Souřadnicový přístroj »Cemus«a obdobný vzor »Stefek«jsou sice lehké
a snadno ovládatelné. nezaručují však vždy dostatečnou přesnost. K vůli menší váze a dosedací ploše musí
být podélné pravítko podlepeno na spodní ploše smirkovým papírem, který při přikládání k měřické přimce poškozuje kreslicí papír. Ani přikládání přístroje
k měřické přímce se zřetelem k jejímu počátku není
dost pohodlné a musí se provádět zkusmo. Velké koordinátografy jako je Haag-Streitův. jsou sice velmi
přesné. jsou však těžké a hodí se spíše k zobrazování
velkého počtu bodú na velké ploše vzhledem k souřadnicovým osám dané zobrazovací soustavy. Přikládání
tohoto přístroje k jednotlivým podrobným měřickým
přímkám je vzhledem k váze přístroje nepohodlné.

Autor tohoto článku dělí koordinátograťy na plošné
a na staniční. Plošné koordinátografy - velké - se
používají hlavně k zobrazování bodů podle souřadnic
v určité zobrazovací soustavě. kdežto staniční menší - koordinátografy slouží jen k zobrazování
bodů zastaničených na měřické přímce úsečkami a
kolmicemi.
Vzhledem !k nevýhodám zobrazovacích pomúcek
shora uvedeným, navrhuje autor konstrukci staničního koordinátografu. u něhož je uvážena zvláště rychlost v přiložení přistroje k měřické přímce a pracovního postupu při zachování požadované přesnosti. Viz
obraz č. 1 a 2.
Navrhovaný staniční souřadnicový přístroj má za
základnu obdélníkový rámec o rozměrech asi
20X50 cm, který zaručuje nejen pevnost přístroje. ale
i stálost jeho polohy po přiložení na plán. Délka přistroje může být volena i delší než jak je na obrázku
vyznačeno. Rozměry' přístroje na obraze byly voleny
se zřetelem k měřítku plánů 1 : 1000.
•
StfflA5ný popis přístroje:
Jedna z delších stran L
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rámce R je vodicí lištou pro pohyblivé příložníkové
pravítko N, jehož kolečka K, a K2se valí po přesně
broušené hraně na vnější straně pravítka L. Dokonalé
přitlačení koleček k liště je docíleno kolečkem K RJ
umístěným pod pravítkem N a přitlačovaným zpružinou p. ~ druhé strany k pravítku L, jak je patrno
z řezu D. Pravítko N je na konci opatřeno kolečkem
K., ;jež se valí po ploše druhé dlouhé strany rámu R.
Pravítko L má v horní části vybraný výřez, do kterého zapadá posuvné pravítko X se stupnicí pro měřítko Mp k němuž přísluší vernier V, na pravítku N.
Pravítkem X je možno posouvat v mezích výřezu
ustanovky U, otáčením šroubu S" Hrubý pohyb pravítka N vůči pravítku L je možno zastaviti šroubem
S2 ustanovky U2 a jemný pohyb pravítka se provádí
otáčením drobnoměrného šroubu Sa'
Podobně se posunuje po rameni N objímka s vernierem V2 a s vpichovací jehlou J. Vernier V2 i měřítko
M'2 jsou dvousměrné pro kolmice vlevo nebo vpravo
od měřické přímky. Pohyb objímky se zastavuje šrouíl:em S4 ustanovky Ua a jemný pohyb'je umožněn otáčením šroubu S".
K přesnému "přiložení přístroje k měřické přímce
slouží čárkové značky Z, a Z2' které jsou vyryty na
ekosených plochách kratších stran rámu R. Mrtvý
chod a vůle ve vedení šrouM Sl' Sa a /35 jsou vyloučeny tlakem zapouzdřených zpružin Pp P2 a Pa'
Rektifikaci pravítka N vůči pravítku L lze provésti
po uvolnění šroubů Sr. Verniery V, a V2 jsou vyměnitelné pro obě stupnice měřítek M, a M2• Přenášení
a usazování přístroje je usnadněno uchopením za
držadla OHl a OH2•
Vpichovací jehla mlže být nahražena malým mikroskopem s vpichovací jehlou a v tomto případě by se
dalo přístroje používat též k odměřování délek na
mapě. Podobně mohou být nahraženy verniery V 1 a

V2 mřížkovými mikroskopy. stupnice M, a M.2 mohou
být opatřeny různými měřítky zmenšení, což vyžaduje
sadu vyměnitelných vernierů nebo mikroskopů. Ostatní podrobnosti přístroje jsou patrny z obrázkli a příčných řezů a odborníkovi není třeba dalších vysvětlivek. .
Použití přístroje: Před přiložením přístroje k měřické přímce na plánu~e nastaví pravítko X tak, aby
šroub S, byl vyšrowbován asi do poloviny mezery
v ustanovce U" Tím si ~jistíme možnost pohybu
pravítka' X nalevo nebo napravo ve směru jeho OSy.
Nato se nastaví nula verniera V 1 zhruba na nulu
měřítka M, a nula verníera V2 přesně na nulu měřítka M2• Tím se nastaví. hrot vpichovací jehly J do
směru značek Zl - Z2' celý přístroj se nato' ;přiloží
k měřické přímce tak, aby spojnice' Z, - Z2 se ztotožnila se zobrazenou přímkou měřickou a hrot jehly
byl blízko počátku staničení. To lze odhadnouti velmi
dobře a rychle. Dalším JlOsunem pravítka N ztotožníme hrot jehly s počátkem staničení, o čemž se přesvědčíme kontrolním vpichem jehly. Příslušným otočením šroubu S, uvedeme nulové čárky měřítka M,
a verniera V, ke krytí. Tím je přístroj připraven
k zobrazován( jednotlivých bodů, při čemž' staničení
x odčítáme na pravítku X a pořadnice y na pravítku
N s ohledem k tomu, zda bod je nalevo nebo napravo
od měřené přímky.
Spojnice Z, - Z2 může být materialisovánavsazováním pravítka se skleněnou lamelou ..Lamela má na
spodní ploše vyrytou čáru rovnoběžně k ose X, obdobně jako je tomu u přístroje Haag-Streitova.
V tomto případě se dá vyznačiti ještě krátká kolmá
čárka k ose X,. jejíž průsečík s delší čarou odpovídá
normální polooe nuly. verniera V l' Další pracovní
postup je stejný jako při jiných zobrazovacích pomůckách.
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Autor ve své studii upozorňuje na novou methodu triangulační} pro niž fa Wild zkonstruovala
theodolit} snižující osobní chyby při pozorování. Studie podává popis nového theodolitu.

Nyní jsme v době, kdy do praktického života vcházejí vymoženosti, které vyrostly z ohromných impulsů, jichž se dostalo vědě a technice v zápolení na život
a na smrt za druhé války světové. Rytmus tohoto nástupu je bouřlivý; hospodářský rozvoj je totiž nebývalý a v určitých úsecích klade požadavky až závratné.
.
Je přirozené, že geodesie,. podávající geometrické
podklady jak pro válku tak i pro budování mírové,
se revolucionisuje i ve svých ortodoxních methodách,
na jejichž změnu nebylo dříve' ani pomyšlení. Tento
proces nastal již za války a je vyloučeno, aby se snad
nyní zastavil. Naopak.
V tomto soudobém procesu se shledáváme právě
nyní se zjevem, který je vývojovým prvkem kladným.
Je to nejnovější radiofotoregistrační theodoIit. Dřive
nežli si jejpopišeme, uvedeme za účelem jeho správného zhodnocení vývoj, který jeho konstrukci předcházel.'
Za války vyvstala nová methocta triangulační. Je
to methoda synchronisované .observace z většího počtu
stanic na světelné padákové signály ve veliké výši.
Užívá se jí tam, kde je třeba spojiti dva komplexy
triangulačních sítí, mezi nimiž je i několik set kilometrů široká prostora, nepřístupná a bez možnosti
přímého přehledu.
Na podélné ose této prostory se vhodně zvolí řada
přechodných bodů, řekněme bodů středových, které
jsou pak určeny protínáním vpřed z okrajových stanic
spojovaných sítí. Středové body jsou signalisovány
nočními světelnými signály nesenými padáky, které
svrhuje létadlo ve směru osy přeletující, při použití
radarové navigace. V době krystalisace této nové
triangulační metody začal totiž do geodesie pronikati,
radar, který byl zcela krátce před tím vynalezen na
obranu proti létadlům a v této nové methodě geodetické našel uplatnění ještě dříve, nežli byly i jiné možnosti užití radaru v geodesii využity. Prakticky je
ovšem třeba uskutečniti celou serii přeletů a pokaždé
shoditi na původních místech středových bodů, znovu ,
padák. Identitu míst svržení padáku postačí zjistiti
zcela přibližně s přesností daleko nižší, nežli jakou
r&fu.rposkytuje; v tomto směru není tedy nijakých
potíží.
Na každé ze zmíněných pozemních stanic (nejméně
čtyř, zpravidla šesti) jsou dva či více pozorovatelé,
z nichž každý je vybaven theodoIitem. Všichni pozorovatelé sledují padající signal zároveň. Za účelem současného odečtení všech dělených kruhů k jedinému,
pro všechny theodolityspolečnému
okamžiku, byly
dříve alhidády před odečtením blokovány radiem.
Nyní místo blokování nastupuje radiofotoregistrace
údaje děleného kruhu, jak bude popsáno později.
Jednou z praktických realisací padákové triangulace bylo přímé spojení sítí dánské a norské v prostoru asi 130 X 130 km přes úžinu Skagerrak, provedené

speciální

v roce 1945; v tomto případě byla možnost cenné kontroly výsledků dobrým již existujícím nepřímým spojením řečených sítí přes síť švédskou. Každý ze tří
středových bodů byl zaměřen ze všech tří dánských a
ze všech tří norských pozemních stanic a v jejich určeni
[),y10 dosaženo přesnosti ± 5 m.
Tato nová triangulační methoda je daleko levnější
nežli měření trigonometrických stran radarem a to
nutně vedlo k tomu, aby .byla dále rozvíjena. Proto

byl také,po
získání zmíněných výsledků, proveden
rozbor příčin nepřesnosti a bylo shledáno, že jimi jsou
hlavně osobní chyby observátorů (rychlost světelných
signálů je až 25 m/sec.). Dospělo se pak k názoru, že
přesnost by mohla býti velice zvýšena, kdyby byla
zdokonalena technika synchronisace observací. Této
úlohy se podjal WiId a výsledkem právě nyní dosaženým je theodoIit s fotoregistrací řízenou Hertzovými vlnami.
Jak jepatrno
z obrázku 1 je to dosavadní typ
WiId T 3, na který je možno nasaditi v horní části
vidlice nad mikrometrem registrační komoru, vedle
níž vidíme válec obsahující magnetický vypinač. Při
spodní části theodolitu je po pravé straně ~~děti tubus,
v němž je žárovka pro osvětlení dělení při exposici;
vpředu je rozvaděč černé barvy. Jak je z nápisů na něm
patrno je na levo dole přípojka pro vedení baterie dodávající proud a na levo po straně přípojka vedení
k řečené žárovce. Na pravo dole je přípojka k relais
ovládanému radiopřijímačem a na pravo po straně je
přípojka vedení k prve již .zmíněnému magnetickému
vypínači registrační komory.
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Postup měření je zcela jednoduchý. Všichni příslušní pozorovatelé sledují dalekohledem volně klesající
signál a dbají pouze toho, aby bylo neustále, nepřetržitě zacíleno. Pro pohodlné cílení v obou polohách dalekohledu je vodorovná ustanovka situována rQvnoběžně s točnou s osou dalekohledu, a opatřena na každém
konci hlavou pro otáčení šroubem.
Kromě cílení je celá ostatní část observace zmechanisována, neboť serle exposic na filmovém pásu je
řízena po dobu klesání pro všechny theodolity zároveň,
vysíláním pravidelných signálů, na které jsou všechny
přijímače zařízení. Takto na rozdíl od způsobu bloko-

vání alidády, je při hojném počtu registrací podstatně
snížena osobní chyba pozorovatelova.
Po skončeném měření jsou číselná data odměřena
z filmu mikrometrickým miskroskopem, jak je dobře
patmo z obrázku 2. Přesnost výsledku při tomto p0stupu neni nijak nižší nežli při normálním zpúsobu
měření teodolitem v poli.
Je jasné, že filmové registrace lze 'použíti i při normálních observacích; pak ovšem bez radiosignálu, při
ručním řízení registrace.
Konečně lze tohoto typu theodolitu užíti po sejmutí
registrační komory stejně jako každého jiného normálního theodolitu Wild T 3.
Použití tohoto nejnovějšího teodolitu Wildova se
v budoucnosti neomezí 'pouze na padákovou tt1angulací. Tento registrační teodolit se bude šířiti dále jak
v geodesii tak i v oborech přilehlých a zpúsobí proniknutí aplikací geodetických method i do těch odvětví,
kde tomu tak dosud nelbylo.
Literaturá:
O nové methodě triangullaění múže se čtenář blíže
poučit v těchto pojednáních:
Bulletin géodésique, 1948, Č. 10, str. 307-352.
C. A. Ha r t: Some Aspects of the Influence on Geodesy of Accurate Range Measurement by Radio Methods,
with special Reference 'to Radar Techniques.
C. A. Ha r t: Modem Mapping, including the Employ;rnent of Radic Technique: Proceeding od the ROYll<1 80-

ciety Empire Scientific Conference, VoL I, 1948.
O. S i m o n sen: Preliminary report .•. Bulletin g. 1949,
Č. 11, str. 33.

Redakce uveřejňuje zajímavý článek o prob'lému čínského katastru z péra autora} který ztrávil dlouhá
'léta v Číně. Z článku krom jiného jsou patmy i "příčiny vítězné revOluce Mao Oe Tuna. Ať lidově demokratická Čína uspořádá jakko1Jiv své pozemkové pomery} vždy bude potřelxYvat mapy ja,ko podklad k SO'Up1.su
půd;y a základ nejrozmanitějších veřejných, prací. Pracovní příležitosti zeměměřičů v Číně jsou a budou téměř
neomezené a autorův námět na upln,tnění naM vysoké úrovně odborné i organisační v tomto ~
je jistě
zajímavý.

Jádrem rozporů mezi severem a jihem Činy byly
neurovnané poměry v držbě pozemkové a zpúsob jejich 'odstraňování. Čínské mlnictvo, jež představuje
80% všeho obyvatelstva, tedy asi 400 milionu duší
(největší dosud známý nár-odní kolektiv na naší
planetě), bylo na tom v ohledu držby pozemkové velmi
špatně. Pouze 42% rolníku obdělávalo pudu vlastní,
ostatní jsou nájemci, třebaže se často jedná o nájmy
dědičné či trvalé.
Jednotkou plošné míry v Číně je 1 mow (vyslov
mou), jež měří asi 674 m2, tedy přibližně obdélník
o základně 32 m a výšce 21 m, to je asi jednu patnáctinu našeho hektaru. Dukaz, že Čina je státem malozemědělcu, vyplývá z těchto poměru ",držbě pozemkové:
37,5% rodin obdělávalo plochu menší než 10 mow (t. j.
dvě třetiny ha),
.

.

24,9% rodin obdělávalo plochu rozlohy mezi 1(~-20
mow,
12,2% rodin obdělávalo plochu rozlohy mezi 20-30
mow,
14,7% rodin obdělávalo plochu rozlohy mezi 30-50
mow,
10,7% rodin obdělávalo plochu rozI. větší než 50 mow.
Vezmeme-li v úvahu početnost čínských rodin, a uvědomíme si, jaký kus obdělané země připadá na jednu
duši, dojdeme k. závěru shodnému s čínskou autoritou v zemědělských věcech, národohospodářem C.' C.
čan, z r. 1938 »ž e ne d o s t a teč D á p 1 o c h a p o ln o s tí jez á k 1a dní pří čin o uch u dob Y č í DS k é hor
o 1 n í k a«. K tomu ještě přistupuje okolnost, že i taková rozloha jako je 5 mow, t. j. % ha,
připadající na vícečlennou rodinu, je rozdělena na
5--6 políček, někdy od sebe vzdálených. Co času
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ztrácí čínský rolník přebíháním od jednoho kousku
pole ke druhému! Příčina této molekularisace parcel
spočívá v nejistých a nepravidelných meteorologických poměrech Číny. Čína je zem skoro bez lesů, které jinde jsou regulátory povětrnosti a reservoiry
srážek. Čínský rolník, ve snaze zmenšiti risiko sucha
či vlhka, seje několik kultur, aby byl zajištěn'pro rok
suchý i vlhký. Proto podle pozorování L. B u c k a
v 168 vesnicích čínských
1-5 políček obdělávalo 67% všech rolníků,
6-10"
"
22%"
"
11-15"
"
5%"
,,1)
Cestujeme-li- letadlem nad Čínou, jsme překvapeni
touto molekularisací parcel. Počítá se, že až 6 %
dobré půdy zaujímají
meze. Vedle toho starý
zvyk, pochovávati z úcty k předkům nebožtíky v kurganech .nasypaných na nejlepším poli, je dalším nepřítelem rozlohy ornice pro rodinu, takže i při všestranném usili rozšiřovati plochu orné půdy, obyvatelstvo venkCllvarozmnožuje se třicetkrát rychleji než
ornice pro selské živnosti. Tento nebezpečný a nevykořenitelný zvyk ujídá 6 až 10% nejlepší půdy. Jako
první pomqc je tu sice komasace. Avšak tato pokroková reforma zatím není v Číně možná, ježto schází
základní předpoklady, jímž je řád n Ý k a t a str.
Molekularisace prováděná k vůli odstranění povětrnostního risika ~ mohla odpadnouti, ježto rozdělení
kultur by se uskutečnilo místo pro jednu rodinu, pro
celou vesnici na podkladě družstevním.
Dalším důvodem pro zřízení katastru je naléhavá
reforma berní' pro daň pozemkovou, které se domáhal
ve svých postulátech zemědělský (čili t. zv. komunistický) sever, skupina Jenan. Daňový systém Číny
spočíval jako jinde, na daních nepřímých a dani pozemkové (přímé). Cla a daně spotřební jsou 'základnami pro rozpočet celostátní. Skoro výhradním subjektem, platícím daně přímé, jež jsou základnou rozpočtů provinéiálních (zemských), byl čínský zemědělec. Pozemková daň v číně skládá se z daně základní
a z přirážek podobně jak je tomu v jiných zemích.
První řádná normalisace pozemkové daně, .pro niž
není katastru, byla dána t. zv. »Stálým Regulamentem«~vydaným v roce 1713 (te~y více jak před dvěma sty lety) za panování císaře Kan-Sí z dynasťe
Mandžuské.
Tento »Stálý regulament« dělí veškerou ornou půdu
na 4 kategorie podle výnosnosti:
1. Rýžoviště (čínsky »tien«),
2. orná půda v rovině kromě rÝžovišť (čínsky
»tin«),
3. Půda na kopcích (čínsky zvaná »šan«),
4. půda vlhká močálová (čínsky »tan«).
Každá uvedená kategorie dělila se podle bonity půdy na »t ř í d y«. Tak rýžoviště byla dělena
na 350 tříd, ornice v rovině na 192 třídy, pahorkatina
1) Tato i jiná data číselná, u nich7í pramen není uVeden, jsou vzata z důkladné práce t. zv. Buckovy komise.
která v několika letech vyšetřila statisticky poměry
\" 16.786 selských živnostech v. 168 vesnicích celé Číny
a materiál uveřejnila v nejdůkladnější, statistické práci
\,Land Utilisation in China« r. 1935.Pan L. Buck, Američan, byl manželem spisovatelky Pearl Buckové, známé
z překladťt u nás.

na 98 tříd a močáloviště na 115, třid. Z toho je zřejmé, jakou snahu po spravedlivém diferencování vyvinuli již tehda císařští úředníci, geometrovští mandarini před 200 lety!
.
Rozdělení na třídy bylo zpracováno v úředních registrech, tehdejších náhražkách katastrálních map
a pÓzemkových knih. Registry byly čínsky nazývány
»rybí šupiny«, poněvadž primitivně zakreslené parcely (bez výměry), jen s taxací bonity, tvořily obraz
podobný poVrchu drdbnošupinatého čínského kapra.
Originály těchto »rybích šupin«_byly chov~ny v sídle
vlády; pro potřebu provincií a okresů byly pořízeny
kopie které nebyly tak úplné jako originál. Při povstáni »Tai Ping« (polonáboženské hnutí pro »Velký
Mír« také provedením pozemkové reformy) v r. 1870,
byla zničena větší část originálů a zůstaly zachovány jen okresní kopie, na jejichž podkladě bylo čínské
bernictví organisováno až dosud.
Po roce 1713 byl ustanoven pro každý berní okres
berní, který byl povinen odvésti úřadům předepsaný
kontingent pozemkové daně. Prvnímu be~nimu byly
svěřeny kopie »rybích šupin«, podle nichž rozvrhoval
na základě volného svého. uvážení kontingent předepsaný poplatníkům. Funkce tato stala s~ dědičnou
a přecházela z otce na syna, zetě či nejhližšího příbuzného. Hodnost byla nazývána »Huan Su« (žlutá
kniha) jak byly nazývány první žlutě vázané »rybí
šupiny:<. Pan čínský berní »Huan Su« stal se jakýmsi
druhem berního diktátora v okrese a byl jím do nedávna Vláda od něho žádala, aby sehnal globální sumu
PO~Ihkové daně a ponechávala mu na vůli kpůsob, jak
toto docílí. Funkci berního kontrolora zastával venkovský policejní úředník »Ti.en Pao«. Důležitou skutečností je, že »Huan ŠU« (pan berní) nepobíral
žádného platu a musil proto při vybírání daní pamatovati také na sebe; pan kontrolor »'TÍen Pao« byl
také bezplatný, musil tedy pan berní pamatovati při
stanovení daně také n a s v é h o k o n t r o Io r a !
A proto podle zásady, platné asi všude, že »ruka
ruku myje«, byla veškerá kontrola - většinou žádná.
Čínský profesor národního hospodářství Franklin
Ho ve svém memorandu z r. 1934 vládě ohledně čínského bernictví v provincii Čekiangu udává podrobnosti jak toto hospodářství pánů berních i 'berních
kont~olorů v praxi vypadá. Jiné podobné ocenění obsahuje práce národohospodáře finančníka P. T. Čena
»Veřejné finance Číny« (obsažené v China Year Book
ročníky 1935 a 1936). Oba autoři shodují se v tom,
ze te~lto systém vedle pochopitelných zjevů korupčních představoval typickou nespravedlnost, která se
objevuje zejména v obchodě pozemkovém.
Každá změna vlastnictví pozemků musí býti provedena knihovně u výše uvedeného berního, který
spravuje »žlutou knihu«. Pan berní často prý požadoval honorář za převod v takové výši, že zúčastněné
strany se dohodnou o prodeji bez záznamu v knize,
takže strana prodávající zůstává formálně vlastníkem i když pole je nadále obděláváno - sklízeno
novým nezaregistrovaným majitelem. Vymáhání daní
od dřivějšího vlastníka či další převody působí pak
chaos a nepořádek, na ~mž vydělává konec konců;
zase jen »žlutá kniha«. Proto je také pochopitelny
zjev, že páni berní byli na čínském venkově největší-
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mi majiteli půdy a nejbohatšími jedinci v okrese.
Zoufalé poměry, nutící rolnictvo k útěku z předlužené
půdy, jíž se zmocňují pak funkcionáři, kteří sami
zemědělství neprovozují, nýbrž půdu dávají do nájmu
(vizme oněch 58% zemědělské půdy, obdělávan~ nájemci), líčí čínský národohospodář Čen Kan sen, profesor Lingnan University v Kantoně v důkladné práci
»Agrarian Problems«2). Řešení těchto naléhavých
problémů domáhala se. Komunistická strana Mao
Ce Tuna, zachovávajíc odkaz otce čínské republiky,
revolucionáře a prvního presidenta »Stun Jat sena«,
který prý razil heslo, že půd a pat ř í těm, k t e ř í
j i ob děl á v a j í«. Po docíleném vítězství přiděluje
se půda v Číně v rozsahu 5 ha čili 75 mow na rodinu
a živnost!
Za poslední světové války bylo šířeno okřídlené
úsloví že, »h i s t o r i e nás učí, žen á s nič emu ne n a u č i Ia«. Tento poznatek však nesouhlasí
s vývojem pozemkové držby v cestě za spravedlností.
Dějiny nás poučují, že v zápasech o zásadu, že pozemky patří těm, kteří na nich pracují, i přes dočasné neúspěchy selských rebelií, i d e a spr avedlivého
rozdělení
půdy
na
konec
v ž d y z vít ě z i I a. Bylo tomu tak i v Číně a jinde.
kde tato idea dosud uplatněna není, jako na př, v asijské oblasti jižních moří atd.,
Reforma pozemková i berní, která nastupuje po vítězství Mao Ce Tuna v lidově demokratické Číně,
bude vyžadovati přeměnu »rybích šupin« na řádné
mapy katastrální
a knihy pozemkové. K tomu
bude třeba školeného personálu, jímž Čína nedisponuje v dostatečném množství. Nižší geodesie
je přednášena na technických fakultách čínských či
smíšených universit .ve velmi skrovném rozsahu,
2)

Nakl. Kelly Walsh Ltd. Šanchaj, 1936.
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stejně tak jako na středních odborných školách technických. Pracuje se hlavně měřickým stolem. I při
zdokonalených methodách fotogrametrických
bude
zapotřebí k založení spolehlívé měřické sítě prvořadých odborníků. Jak již uvedeno, otcově a dědové
našich současných inženýrů geometrů získali věhlas
ve staré monarchii zaměřením Bosny. Není příčin,
aby podstatně lépe odborně vzdělaní synoyé oněch
pionýrů nebyli vzati v úvahu při budoucím grandiosním díle budování čínského katastru. Čína bude stavět
tisíce kilometrů silnic s mosty, tunely, galeriemi a
jinými produkty stavebního inženýrství. Nejlidnatější říše světa bude ke své rekonstrukci potřebovati
pomoc všech technických směrů (strojního, chemického, komerčního, lesního atd.). Svýcarštípojišťovací
odborníci zorg~Irisovali Číňanům službu zajišťovací,
v níž dosud vedou hlavní slovo. Není důvodu, proč
by naši zeměměřičtí odborníci nemohli pomoci zorga·
nisovati Číňanům jejichkatastr.
NaŠe jméno má v Číně dobrý zvuk, který byl zesílen
za poslední války kvalitou brněnských kulometů. Není
tedy vyloučené, že jistý počet našich inženýrů mohl
by nalézt zajímavou příležitost k součinnosti na rekonstrukčních pracích spřáteleného národa Čínské~o.
Pobyt v cizině ještě nikomu z nás neublížil a vyšší
honorář nahradí dočasný event. půst (ne horší než
byl v Bosně) od atrakcí velkoměsta, jež by přišel
v úvahu u inženýrů stavebních a zeměměřických. Podmínkou ovšem je, aby naši technikové přišli do terénu
se znalostí několika set čínských samoznaků, jimiž
se písemně dorozumí v' kterékoliv provincii, mluvící
jakýmkoliv dialektem. Stará privilegia angličtiny a
franštiny v Nové Číně více neplatí. Užitečnou může
býti nanejvýše znalost ruštiny; ovšem ta zatím jen
na severu Číny.

(j
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Zobrazení kružnleového oblouku o velk~m poloměru kružnlee
na katastrální mapě.
Autor Se v tomto článku zabývá nejvhodnější methodou vkreslování kružnicových oblouků o velikých
poloměrech do plánů a map použitím souřadnié, jež vypočítává pro tak veliké množství bodů oblouku, aby
bylo možné vyrýsovati oblouk již pódle málo zakřivených křivítek.

Začasté se vyskytne pro zeměměřiče úkol vyhotoviti
přesný plán části území ado něho zanést architektť)m
navržené regulační čáry a osy příštích komuni:kací,
které zpravidla nebývají přímé, nýbrž zakřivené podle
kružnicových oblouků o velkých poloměrech. Taktéž
objekty železničních tratí a moderních dálnic nejsou
vedeny ve směrech přímých, nýbrž jsou projektovány
v kružnioových
obloucích o velkých poloměrech.
.
,
Takovéto oblouky nelze mechanicky, sestrojovat na
plánu kružidlem a je potřebí určiti si dostatečné
množství bodů takového oblouku, které potom se
plynule dají spojiti ,pomocí málo zakřivených křivítek.

Určení těchto bodů oblouku provedeme počtem tak,
že si určíme průsečíky dané kružnice s přímkami
rovnoběžnými s některou osou souřadnou.
Každý plán konstruovaný ze souřadnic, jako je katastrální mapa v měřítku 1: 2000 a 1: 1000 a její odvozeniny pro stavební účely v měřítku 1: 200 a 1: 100,
zobrazujemesamozřejm~ ze známý_ důvodů (srážka
papíru) společně s decim'etrovou sítí, která v měřítku
1: 200' a 1: 100 představuje .dvacetimetrovou a desetimetrovou síť ve ,Skutečnosti.
A právě s toúto sítí na příslušném plánu si· vypočteme průsečíky daného oblouku. Máme-li oblouk

1950/38

Zeměměřický
ročnlk

Obzor SIA

11/38 (1950) číslo

3

•

Položka č........

X12= Xs ± \/r2 - (y - YS)2

Kružnice

ys=1

822718,44

r'=

Y=

822700,00

r2:=

Přimka

.

y-yS=

-1844

1761,00

-

1072900,92

xs=

1,071140,02

± y'r2 - (y - YS)2-;;

3101121,00

I

-(Y-YS)2=

X =1
1
I

340,03

± 1760,90

xs=

1071140,02

x=
2

1069379,12

----

Vypočital N. N.

I

vedený přibližně rovnoběžně s oSOUY, určujeme průsečiky s přímkami rovnoběžnými s osou X a naopak.
a) Výpočet souřadnic

průSečíků

kružnice

s přím-

kou rovnoběžnou s osou X provedeme ve vzorci, k němuž dospějeme takto:
Rovnice přímky rovnoběžné s osou X:
Rovnice kružnice o.středu

+

I

Máme-li kružnioový oblouk vedený přibližně rovnoběžně s osou X, určujeme průsečíky s přírllkami rovnoběžnými s osou Y.
b) Výpočet souřadnice

Rovnice kružnice o středu s (Ys, xs) :

x2+px+q=O

=_.'P- ±
2

/

y2~2Ysy+ys2

+

X1.2=+XS±Vx~_-xs2_(y-Ys)2+r2,

(4)

z čehoŽ po Úipravě
(y-

+ (x-xs)2-r2=O.

(3)

Podobným postupem jako v odstavci a) dostaneme

q

Z rovnice (3) je v naŠíem případě p = - 2 Xs
a q = xs2
(y":'- YS)2 - r2. Dosazením do výsledného vzorce pro řešení obecného tvaru rovnice druhého
stupně dostaneme:

X1,2 = xs ± Vr2 -

(2)

Řešením rovnic (1) a (2) vypočteme souřadnice
průsečíků.
Z rovnice (1) je známa souřadnice x obou průsečíků.Z rovnice (2) je potom

Vr_
4

(Y-Ys)2=r2

(X-'-Xs)2+

a jejíž řešení je dáno vzorcem

YS)2.

(5)

1íešení této rovnice provedeme v hořejší tabulce.
Výsledkem řešení jsou dva body, z jejichž polohy
snadno poznáme, který z nich se hodí k zobrazení
kružnioového oblouku.

Y1,2 =

+ Ys ± VYs2 -

ys2 -

(x --xs):Z

+ r2,

.

Č.

I

H

Kl'užnice
Přimka

____

o

Y1.2 = Ys ± Vr2 -

(x -

XS)2.

(5)

Početní řešení této rovnice provedeme opět v dolejší tabulce.
Výsledkem řešení jsou opět dva body, z jejichž polohy snadno určíme, který z nich je nutný k zobrazení
kruŽllicového oblouku.
Poznamenávám k tomu, že podle theoriek přesnému stanovení délky r poloměru kružnice o středu
S (Ys, xs) je nutno bráti zřetel na tu okolnost, že
mezi trať přímou a kružnicový oblouk nutno vložiti

.

Y12= Ys ± \/r2 - (x -XS)2
xs=1

I

_

..

Y_1-=_1

3 101121,00 I ± \lr2

-'- ,.-

822 718,44

Ys=
-_

-----

824478,99

_.--~--

1761,00 I

r2,=

1071100,00

x=

..

-

----'~-± 1760,55

(x - XS)2=
--~--

I
x-xs'=1

i

r=
--_._.- ----_._-

--- --

Vypočítal N. N.

I ---

1071140,02

r

- 40,02
--"~-'

(4)

z čehož po úpravě

I

Položka

ně-

x=k

(Y-Ys)2=r2

a to je rovnice druhého stupně, jejíž obecný tvar je:

1,2

průSečíků kružnice s přím-

kou rOVnoběi!:nou s osou' Y provedeme ve vtorci,k
muž dospějeme podobně.

s (Ys, xs):

l1ešením rovnic (1) a (2) vypočteme souřadnice
průsečíků. Z rovnice (1) je známa souřadnice yobou
průsečíků. Z rovnice (2) je potom
X2_2xS.X+xs2+
(y-Ys)2-r2=O
(3)

x

' 3 100 780,971

Rovnice přímky rovnoběžné s osou Y:

y=k
(X-XS)2

I

r2-(Y-Ys)2=

I

-(X-XS)2=

-1601,60

.._-,--'~"

r2 - (x - XS)2=

I
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3099 519,40

822718,44

Ys=

I~~--------Y

2

=

t

820 957,89
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t. zv. přechodnici, t. j. křivku, jejíž křivosti spojitě
přibývá a' která touto svojí vlastností umožňuje po1
nenáhlý přechod z trati rovné o křivosti -až
ke

,
\

,,
,
\

,,

,,
\
\

(Xl

\

kružn"JCIO

kři'vos t'J -.1
r
Označíme-li si poloměr kružnice vycházející z trati
přímé, bez vložení přechodnice, R (viz obr. příI. 1),
určíme si:
1. Délku přechodnice Z ze vzorce vyvozeného v učebnici geodesie nižší prof. Ing. Dr Ryšavého
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I
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1
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a kde 8 znacI normální rozchod vozidla (na dráze
rozchod kolejnic, na silnici střední rozchod dnes používaných automobilů),
1) značí vteřinovou rychlost vozidla,
i značí sklonitost vzestupnice, jejíž velikost je
udávána v předpisech pro stavby silnic, dálnic a pro
stavby železničního svršku, a
g značí gravitaci (zrychlení) = 9,81 m/sec.
Ze vzorce (7) je patrno, že hodnóta konstanty O
závisí nejvíce na předpokládané rychlosti vozidel té
které projektované dopravní cesty.
2. Dále si určíme: poloviční délku přechodnice, Z/2,
podél přímky dané přímým směrem,
3. vybočení ~přechodnice
na jejím konci, kťeré je
~
označeno YB' (E BaF D) ze vzorce
l3
(8)

60'

4. t. zv. odsazení »m« ze vzorce

4

,"

\
\
\

\

8.1]2. i
0-_-----

,

I

,

\

-R

1
m=-'YB

/"

\

\

.'\ \

O

02

I

\

Z--.

YB'=~=-'
6.R3

'

\

\

02
24.R8

=

,

m

Z8

2

48.0

-=--

a

6. poloměr křivosti odsazeného kružnicového oblouku
Příklad: Výpočet přechodnice u kružnicOvého oblouku o R = 1761,00 m (obr. 1).
Předpokládaná rychlost vozidel 80 km v, hodině
(60 .60 vteřin) odpovídá vteřinov(l rychlosti 22,2 ID
za vteřinu.
.
Předpokládaný rozchod vozidla 8 = 1,4 m.
Gravitace (zrychlení) g = 9,81 m/seC.
Ze vzorce (7) je hodnota konstanty

l3
24.0'

O

1950/40

=

1,4. 2~22 . 300
c 9,81

== 21100.
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osa

Ze vzorce (6) je délka přechodnice
l

=

21100
1761

='=

I

12 m

a z toho l/2 ='= 6 m.
Ze vzorce (3) je vybočení přechodnice
E a F (EB a FD)
12
6.21100

~I

= F D = YB'

='=

='=

0,014 ln

='=

.•

. i,,-~
"''''
~~..; •.I..•
"

!

o",

'
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Ze vzorce (9) činí odsazení kružnioového oblouku
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Ze vzorce (10) je vybočení přechodnice v bodě N
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NG

m

= ""2 ='= 1,8 mm

a poloměr křivosti odsazeného kružnicového oblouku
je potom ze vzorce (11) r = 1761,00 m - 0,0035 m ='=
='= 1.761.00 m, čili prakticky se poloměr kružnice vložením přechodnice mezi přímou trať a kružnicový
oblouk o velkém poloměru (1761 m) nezměnil.
Praktické provedení daného úkolu (příloha č. 1):
Vymeziti prostor určený k zastavění budovou KNV
v Plmi proti kružnicovému oblouku dálnice.
Jsou dány body M a N určující jeden přímý směr
a body P a O určující druhý přímý směr v pravoúhlých souřadnicích jednotné zobrazovací soustavy
v konformní kuželové projekci. Kružnicový oblouk
po zanedbání přechodnice má vycházet z bodu N.
Nejprve si určíme jižník 0JJN a jižník 0oP' Potom
známým řešením na spřaženém počítacím stroji (podle Ing. Dr O. Války) vypočteme ze směrnicových
-- -tvarů rovnic přímek MN a OP průsečík těchto přímek P,.

Dále víme, že střed hledané kružnice musí ležet
~
pa normále v bodě N k tečně MN' vedené,
a na ose úhlu, který svírají přímky MN a OP
v bodě P,.

Jižník ,přímky NS:
Jižník přímky P,S:
OP,S

=

[(oNM

0NS

= 0M,"

+ 100 gr.

+ 400 gr.) + ,,!'O]

Barometrické

: 2.

měření výšek.

526.943

V učebnicich goodesie a v odborné literatuře bývá
uváděna 'také barometrická methoda pro měřeni výšek.
Bohužel novější česká literatura postrádá zprávy o prakticky provedeném barometrickém měřeni výšek, zvláště
s přístroji nový-ch konstrukcU) Proto tu IJQdámezprávu
o barometrické~ měření většího rozsahu, které provedli
v létech 1947-1949 členové oddělení pro praktickou geofys"íku státního geologického ústavu' v Praze, při re,gionálním tíhovém měření na 'jižním SIQlVensku. Měření
mělo opatřiti nadmořské výšky pro redukci regionálních
tíhových měření a požadovaná, přesnost .b~la asi ± 3,0m.
0) Dobré poučeni najde čtenář v Nižší geodesii prof.
Dr J. Ryšavého (str. 478-495), kde jsou též uvedeny příklady měření z praxe (pozu, odb. redaktora).

A opět ze směrnicových tvarů rovnic přímek NS
a P,S vypoěteme jednoduchým způsobem na dvojitém
spřaženém počítacím stroji jejich průsečík; a to je
h~edaný střed kružnice S (Ys, xs). Nyní je ještě
nutno vyřešit přesně dotykový~:,
který určíme
opět jako průsečík přímek SP2 a PO, jejichž jižníky
se liší o 100 gr.
Tím jsou určeny všecky prvky hledaného kružnicového oblouku a m'fiže být příkročeno k výpočtu průsečíků tohoto kružnicového oblouku se čtvercovou
sítí, podle rovnice (5) a tabulky v odst. a) předeslaného článku, vyznačené současně s ostatní kresbou.

Poznámka: Pro vyhotovení plánu v :měřítku 1: 200,
který má sloužiti za zeměměřický podklad pro staveniště budovy KNV v Plzni, jsou k disposici původní
.polní náčrty po novém měření z poslední doby. V tomto plánu byly vypočtené průsečíky kružnicového oblouku se čtvercovou sítí vyznačeny. Spojením těchto
průsečíků byla zobrazena osa oblouku průtahu dálnice. Mimo tuto osu oblouku průtahu dálnice bylo
nutno, za účelem vynIezení prostoru určeného k zastavění, zobraziti trasu tohoto průtahu v celé šíři
podle přípojeného nornrálního příčnéhoprofilu (obr. 2).

Měřeni v terénu bylo provedeno třemi aneroidy konstrukce .p a u I i n« s výškovou stupnicí v metrech. Tyto
aneroidy, spolu s teploměrem ke., kontrole teploty přístrojů a vlasovým vlhkoměrem, byly umístěny v dřevěné.
korkem vyložené skříňce, , která se při měření kladla
přimo na zem. Teplota vzduchu byla urČO'Vánaprakovým
teploměrem. Protože měření bylo prováděno současně
s měřením tíhQlVýchrozdílů, bylo lze upustiti od použiti
staničního barometru, nebot tihové rozdíly byly velkou
většinou měřeny trojnásobným stepem a tak chod tlaku
vzduchu bylo lze vyloučíti z křivek chodu tlaku, sestrojených z tříkrát opakovaného měření na každém bodě.
Vzdálenost jednotlivých výškových bodů byla 1,8+4,2 km
a pří práci bylo používáno motorového vozidla, takže
mezi jednotlivými měřeními uplynulo jen 14+25 minut.
Při měření, když se teplota ve skřiňce změnila o větší
hodnotu (3-50 C), byl přístrojům ponechán ěa& k ustá-
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l&ni a čtení bylo opraveno_ o příslušnou teplotrií opravu.
Každý aneroíd byl pří měření na jednotlívých bodech
odečten třikrát. aze čtení vzat průměr. Jednotlivá čtení
při měření na jednom bodě se nelišila o více než 2 m,
což je dvojnáso-be·k hodnoty jédnoho dílku. Jednotlivé
přístroje byly kontrolovány, rOzdíly,vypočtenýmí z opakONaných měření mezi týmiž dvěma body a když se tyto
rozdíly u téhQipřistroje
lišily o více než 5 m, bYlY považoványza chybné a nebyly vzaty' do počtu. Při měření
,v létě 1948 bylo trvale krásné počaelís pomalými změnami tlaků ,vzduchu a téŽ převýšení jednotlivých bodů
bylo malé, takže měření bylo prováděno za velmi příznivých podmínek. Při měření na jaře '1949,kdy počasí ne·
bylo již tak stálé a výškové rozdíly dosahovaly 200 m,
vyskytly se jednotlívě u přístrojti skoky _,
až 20 m a byly
proto tři aner~idy nutné pro vzájemnou kontrolu. Použité Paulinovy aneroidy byly ve,lmi citlivé na přímé
ozáření sluncem a bylo je n)ltno ponechat po ozářeni
ustálit, než. se mohly použíti/k dalšímu měření. Měření
bylo, pok)ld možno všude připojováno na nivelační body.
Celkem bylo barometricky zaměřeno přes 750bodů.
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práce a barometrické měření je výhollné tam, kde záleží
více na rychlém a levném provedení prací, než na přesnosti.
Ing. Viktor Gunther.

Autor knihy: Obnova rybníků, Emanuel V o k o u n,
o níž jsme referovali v čís. 10/49 Z. O. zaslal naší redakci
několik poznámek o zakládání rybníků při scelování
pozemků. Otiskujeme' je v přesvědčení, že mohou dobře
posloužit těm našim čtenářům, kteří pracují na úpravách pozemkové držby zejména v suchých oblastech.
E. Vokoun pítie:
Při scelování pozemků je nutné věnovat pozornost
i rybníkům.
V zásadě mo.žno rozdělit rybníky
na rybochovn é, kte:l.'édělime na několik druhů, podle drUhu a velik06ti ryb v nich pěstovaných, dále podle druhu napájení
a na n á drž e, jež slouží mimo chov ryb í různý'm účelúm (průmysl, hospodářstvi, požár).
Rybn~ky jsou buď v provozu ~ napuštěné - (pozor!
někdy rybníky v provozu jsou letněny) a rybníky trvale
Vyhodnocení bylo provedeno tak, že z průměrů čtení
vypuštěné, u nichž je buď obnova možná, ale také i nejednotlivých přístrojů na každém bodě a z doby měřeni, /
možná (nákladné melioarce, komunikace nebo zastavění).
byly pro každý přístroj a projednotlívé body se,strojeny
Mimo toho jsou i vhodná místa pro zřízení nových rybkřivky chodu tlaku vzduchu a z nich určeny výškové
níků, které mohou sloužit spolu s chovem ryt' i pro jiné
rQzdíly. Výškové rozdíly, které se lišily od rozdílů pro
účele, na př. jako koupaliště. . _
druhé dva přistroje o více než 5 m, byly z dalšího počtu
K rybníku jako nerozlučná část patří rybniční hráz
vypuštěny. Z vypočtených rozdílůprQ jednotlívé pří(jsou případy,:1le za prvé pozemkové reformy byly hráze
stroje, byly určeny průměry a tyto podle údajů teploty
od rybníka odděleny).
vzduchu redukovány na teplotu vzduchu ' 100 C, pro
Majitel rybníka má mit přístup k přitoku a odpadu
kterou jsou přístroje cejchovány. Takto získané vÝško'vé
a má mít zajištěn příjezd do rybníka (osazování r.ybami,
rozdíly mezi jednotlívýmí body byly sestaveny do uzahnojení, krmení, slovení a po př. i opravné práce).
Třený'ch obrazců, případně do tahů vetknutých mezi pevU každého rybnika mělo py být počítáno s okrajkem,
né nivelační body a vyrovnány jako pozorování závíslá.
na nějž se rozlévá velká voda, když stoupne hladina
Všem rozdílťlm byla přísuzována ste,jná váha. Z opravev rybníku: U malých rybníků bývá'to vrstva asi 40 cm,
ných výškových rozdílů byly pak vypočteny nadmořské
u větších ryhník1'1 můžeme vrstvu odhadnout podle rozvýšky jednotlivých bodů.
dílu výšky přelivu nebo horní hrany stavidel a koruny
K posouzení přesnosti 'výsledků byly vypočteny střední
hráze (pro přibližný odhad možno říci, že hladina ..; rybchyby pro jeden Ýýškový rozdíl. Pro list spec. mapy
níce stoupne asi o dvě třetiny tohoto rozdílu - mezi
Surany, kde bylo měření připojeno na 14 pevných bod1'1
přelivem a korunou hráze).
a kde vyrovnání bylo provedeno ve dvou skupínách, jsou
Některé rybníky jsou zapuštěny do okolního t.erénu a
tyto jednotkové středni chyby: IIlo~ = ± 0,70 m au,
nich
se nevyskytuje rozlití na akraje.
,moll- ± 0,73m. Na listu spec. mapy Komárno, kde bylo
Hráz má vždy patřit k rybníku nejméně po adpad
použito jen 4 pevných bod1'1,bylo vyrovnání pro~edeno
z podtrubní jámy (pod výustí truby). U podtrubní jámy
v celku a IIlo
± 0,86m. Tyto jednoťkové střední chyby
bývá prováděna _častá manipulace.
jsou spíše jen mírou přesnosti, s níž byly vypočteny
Pro běžné stanovení šířky nové hráze možno se řídit
výškové rozdíly mezi jednotlivými body! než skutečnými
chybami v určení nad,mořské· výšky bodu. Lepší p080U- jed~oduchým pravidlem.
zení přesnosti v barometrickém určení nadmořských yýOdhadneme největší hloubku vody v rybnice, (v místě
šek bodů bylo možno provést pro dva úseky podél státni
kde bude pravděpodobně zřízena hráz shhledem na to,
kam až se může rozlévat - vytápět - voda). Šířka kasilnice Nitra-Sered-Trnava-Nádáš.
Tíhová měření byla
, totiž za účelem navázání na starší tíhóvá měření v pros~ rUIlY hráze (horní roviny) řídí se buď šířkou cesty
toru Trnava a Nitra, vedena po bodech měření' Ing.
(vede-li po hrázi cesta), nebo ji určíme podle. největši
výšky vody. V tomto případě je šířka koruny hráze toGrafa
z r.1939 a Dr Lóre.Il'sera
z r. 1943,jeji!lhž
nadmořské výšky bodů byly určeny nivelací. Bohužel
tožná s největší výškou vOdy. Celková vyška hráze, je
ani toto naváZání není zcela přesné, nebot z nedostatku
nejméně ,60 cm nad hladinou, u velikÝch rylvJ.ík1'11 m
až 2 m (a u obrovských rybníků i vice, záv\s.í to na
pťlvodní topografie bod1'1 nebyla možná j~jich přesná
identifikace. Nicméně, jelikož byly k navázání voleny
velikosti povodí a šířce přelivu). Návodní svah, je-li
téměř vodorovné úseky státní silnice, nemohou bý'ti
zpevněný alespoň pruhem dlažby, je prováděn ve sklonu
chyby v připojení příliš veliké, nebudou větší nei asi
1 : 1,5 a vzdušný svah 1 : 2. Pak šířka hráze v patě rovná
:±: 0,3 m, což potvrzují i tíhové hodnoty. Můžeme je proto,
se součtu šířky koruny a šířek určetfých pro- svahy
p.o'kud netrváme na velké přesnosti, použíti k posouzení
hráze, jež určíme podle sklonu svahu a celkové výšky
skutečnÝch chyb barometrického určení výšek, nebot
hráze.
'
výšky těchto bodů, i s prve uvedenou výhradou, můžemt
U starých rybníků nutno pamatovat na jejich rozší~zhledem k výškám bod;l\ určených barometricky povaření, poněvadž okraje mnohých rybníků byly během let
žovati za dostateěně přesné.
zanešeny náplavem. Dnes jsou z nánosu bažiny, jejichž
jediné využití bude opětné navrácení rybníku. Jiné vyvýpočet ukázal, že středni chyba v barometrickém
užití bude sotva možné.
určení výšky bodu je menši než ± 2,0 m a že. největší
To j~Oll asi v podstatě ty nejzávažnější okolnosti,
chyba neptekročí o mnoho ± 3,0 m. 'Proto postačí přesk nim:'í nutno pří scelování přihližet.E. Vokoun.
D08t barometrického měření výšek pro hrubší orientační
I
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Z historie Jednotr československých úředně autorlsovantch
ci "Unich geometrů.
V listopadu 1949 zlikvidovala dobrovolně svou činnost Jednota čs. civilních geometrů. Jednota; byla nejstarším českým zeměměřickým spolkem j svou prací přispěla k současné odborné a organisačni úrovni ČS.
zeměměřictví a zaslouží proto, aby její činnosti bylo v našem časopise vzpomenuto. Autorem člán7w, je význačný a iasloUŽiZý pracovník starší. zeměměřické generace, jenž dne 29. září t. r. oslaví padesáté výročí dne,
kdy mu byl vydán dekret civ. geometraj je nejstarším žijícím nositelem tohoto oprávnění.

Neutěšenépoměry civilních geometrů jak existenční, tak odborné i kulturní vyvolaly ihned v prvních
letech tohoto století touhU: a potřebu vlastní organisace, která by určovala povinnosti a chránila práva
příslušníka povolání, pečoyala o dokonalejší školskou
přípravu a přispívala k 'rozvoji zeměměřické vědy a
praxe. První hnutí rodilo se v řadách kolegů národ-.
nosti české i německé již kolem r. 1900 a bylo zdůrazněno na sjezdu civilních geometrů r. 1902, jenž byl
svolán na popud kolegů: Mayera, Holuba, Kohlera,
Kauska, Klinderta a Willingra. Navazovaly se tehdy
styky s tehdejší »Inženýrskou komorou«, jež byla ale
pouhým spolkem s dobrovolným členstvím a zastupovala zájmy všech civilních techniků. Měla své sídlo
v Praze I. v soukromém domě v ulici Karoliny Světlé
Č. 3. Tehdejší hnutí civilních geometrů navázalo s ní
styky, snažíc se tak dosíci rychleji kladných výsledků
svého obrodného programu. Než výsledky byly jen
nepatrné přes dobrou vůli, kterou komora jevila í se
svým tehdejšínÍ předsedou civ. inž. a c. k. stavebním
radou Karlem K r e s sem, zejména tehdy, když tam
civilní geometři svým zvýšeným pracovním hnutím
začali uplatňovati svůj vliv. Šlo již tenkrát mezi jiným
i o dávnou snahu o zřízení autoritativních inženýrských komor, v kteréžto příčině byla podniknuta řada
intervencí; zůstávalo však stále jen při slibech. Přání
a tužby všech kategorií civilních techniků a zejména
nejvíce opomíjeného stavu civilních geometrů zůstávaly nesplněny. Zasedal jsem od roku 1907 ve výboru
této komory a měl jsem příležitost osobně se přesvědčovati o těžkostech, s nimiž při dobré vůli komo.ra zápasila při nepostačitelném aparátu, kterým tehdy
vládla a při skrovných finančních prostředcích. Vždyť
i veškeré náklady spojené se zájezdy, zejména k centrálním úřadům rakouským do Vídně, konaly se na
vlastní útraty komorních delegátů.
Domnělá a snad i odůvodněná těžkopádnost tohoto
aparátu, majícího hájiti zájmy všech civilních techniků, zavdala podnět kolegům civilním geometrům národnosti německ~ k zalQžení vlastního spoÍku v r. 1905
s názvem: »Verein der beh. autor. Zivilgeometer fiir
Bohmen in Tetschen«, jenž byl pak později přeložen
do Vídně, kamž se přestěhoval i jeho předseda Thomka. Náze" spolku byl ve Vídni přeměněn na: »Verein
der beh. aut. Zivilgeomet€l' in Osterreich«. Spolek zastupoval civ. geometry v celé Cislajtanii a vydával
svůj vlastní časopis. časopis podával dobré informační zprávy a byl v té době jediným naším stavovským časopisem.

Toto první hnutí ci"ních geometrů mělo ve svém
programu nápravu 'přečetných nedostatků stavu, mezi
nimiž byl i !poměr geometrů civilních ke geometrům
státním, jenž se stále zaostřoval, vyvěraje převážně
z důvodů konkurenčních a stupňoval se něk~e až
k nenávisti na obou stranách. To byla okolnost nezdravá, tříštící zájmy, jež měly býti společné celému
stavu zeměměřičů. Proto se později v naší Jednotě
počala hájiti zásada: Ne proti sobě, ale spolu proti
společnému nepřiteli, jenž podrýval náš stav. Zásada
ta byla jistě zdravá, neboť kladné její výsledky se
sice znenáhla, ale zřejmě jevily.
V roce 1907 rozeslal Ing. Ant. H o Iu b z Plzně
s Ing. Eug. Vrb a t o u z Třebíčeprovolání k českým
geometrům v zemích českých s vybídnutím, a:b~ se
stali členy nově zakládaného spolku »Jednota českých
úř. autor. civ. geometrů v Praze«. Přihlásilo se tehdy
57 členů z Cech,' z Moravy a ze Slezsk,.. Ustavující
valná hromada se konala 16. května 1908 v Praze
v bývalém hotelu »Černý kůň«,kam
se dOstavilo
pouhých 15 civ. geometrů. Zvoleni byli Ant. H o Iu b
předsedou, Eug. Vrb a t a z Třebíče místopředsedou,
Fr. Z u k I í n jednatelem a Emil P o n i a t o v s k Ý
pokladníkem. Za členy výboru byli zvoleni:' Josef Holeček z Prahy, Frant. Kačena z Prahy, Jan Kubeš
z N. Benátek, Leop. Novák z Olomouce, z Obereignerů V. z Poděbrad, Vondráš z Tišnova, Arnošt Balzar,
Uhřiněves, B. Ftirst z Benešova, Parýzek Karel
z Kladna, Ant. Staněk z Val. Meziřičí. Za revisory
účtů 'byli zvoleni Jos. Jakobe z Hořovic a V. Špitálský
z Něm. (nyní Havlíčkova) Brodu.
'
Jednota počala hned po svém ustavení s prací, jíž
byly plné ruce. Již příštího roku (1909) bylo patrno,
že činnost správního výboru, jenž zasedal jen několikrát do roka, k zdolání spousty úkolů nestačí. Učiněn
byl proto návrh, aby byl zvolen výbor pracovní, jehož
předsedou byl zvolen Ing. Fiirst. Schůze pracovního
'výboru se konaly od té doby každou sobotu o 7 hod.
večerní v restauraci u Choděrů v Praze až do světové
války (1914). Zúčastňovali se jich hlavně kolegové
z Prahy a 'z její blízkosti, mezi nimi také velmi pilní
kolegové autonomní (magistrátní) kol. Beneš a Souček z Prahy. Také kolegové moravští ěasto zavítali
mezi nás. Mimo to zváni byli podle potřeby hosté,
z nichž zejména dlužno vzpomenouti prof. Pe tří k a!
jenž byl nám ochotným rádcem a pomocníkem. Sám
prof. H r á s k Ý nás poctil také dvakrát svojí návštěvou, když jsme jeho pomoci jako poslance potřebovali. Práce bylo až nad hlavu a s ní počala celá řada
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různých intervencí u úřadů i osob, zejména u centrálních úřadů a v parlamentě ve Vídni. Byly to otázky
existenční, školské, kulturní, záležitost zřízení au'l:oritativních inženýrských komor, zákonitá ochrana stavu, zrovnoprávnění s ostatními kategoriemi civilních
.techniků a navázání a zlepšení kolegiálních styků
tehdy poněkud uvolněných, zábrana provádění prací
osobami neoprávněnými, vybudování prvního sazebníku za práce zeměměřické, zamezení rozbujelého
krytí, rozšíření působnosti, atd. Jedním z nejvýznamnějších zákroků bylo odvrácení předlohy z r, 1910 na
změnu zákona ze dne 23. května 1883, č. 82 a 83 ř. z.
vparlamentě, kterou by byla bývala činnost geometrů
vůbec a civilních zvlášť utrpěla těžkou pohromu. Zásluha o znemožnění této předlohy náleží poslanci prof.
Hráskému, jenž byl za to jlll4Jlován čestným členem
Jednoty, a poslanci Dru Wintrovi, v justičním výboru
parlamentním ve Vídni za poslední zákrok před jejím
konečným projednáním. Osnova byla vzata z pořadu
a více nespatřila světlo světa.
Činnost Jednoty v otázkách zásadních často probíhala za spolupráce s centrálním spolkem vídeňským
»Verein der beh. autor. Zivilgeometer in Osterreich«
a představenstva tehdejší Inženýrské komory v Praze. ,
Téměř celá tíha práce Jednoty spočívala v pracovních
výborech, Povznesení zeměměřické :práce veimi prospělo ~ložení Spolku českých zeměměřičů v r. 1912
a časopisu »Zeměměřický věstník«, jehož první číslo
vyšlo 1. března 1913. Tím byl dán základ k období,
v němž se mohIo zeměměřičství rozvíjeti ve všech
svých různých složkách, neboť Spolek českých zeměiněřičů soustřeďoval geometry všech skupin, tedy i civilní, a jeho časopis se stal i naším střediskem. V té
příčině získal .si nemalých zásluh prof. Petřík.
úmyslem vydávati svůj vlastní časopis se zabývala
sice Jednota již záhy po svém ustavení, ale pro nedostatek finančních prostředků musela býti myšlenka
pochována.
Existenční poměry pro civ. geometra, jakožto samostatně činného technika byly až do založeni Jednoty více než ubohé nikoliv snad proto, ;že nebylo pracovních možností, nýbrž pro pokoutnictvi a tím vznikt
lou ubohost honorářů, pro krytí osob neoprávněných a
pro naprostou neukázněnost, jež hrooila rozvrátiti celý
sU,j,v.Z těchto důvodů se odvažoval pouhý geometr
jen velmi rozpačitě založiti si samostatnou kancelář.
Činili tak převážně jen ti, kdož měli oporu ještě v jiném životním povolání (bud' v jiném oprávnění anebo
nějakém podniku). ;Teprve vliv cílevědomé, svědomitě a odhodlaně pracující organisace začal lámati tuto
qráz, jež se od r. 1860, t. j. od založení instituce civilních techniků rozrůstala, téměř nikým soustavně
nerušena, v,povážlivé rozměry. - O existenci a pokrokový rozvoj geometra se totiž do té doby nikdo nestaral.
;Pos1ední valné shromáždění Jednoty před světovou
válkoU!a před uzákoněním inženýrských komor se konalo v dubnu 1914; předsedou byl opětně zvolen Ing.
A. Holub a úřadujícím místopředsedou Ing. B. Fi.irst,
jenž současně převzal vedení Jednoty. A. Balzar byl
zvolen II. místopředsedou, Ing. Zuklín jednatelem,
F. Kačena pokladníkem. Do výboru byli zvoleni: Jali
~ý
(Lysá), Fritsch, J. Holeček, J. Hovorka, B.
Nechvíle, L. Novák, J. Němec (Praha) z Oberreigne-
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rů V., K. Parýzek a V. Spitalský. Za fevisory úČtů:
Josef Mysliveček (Praha) a R. Pernica. - Za čestné
členy byli zvoleni: prof. poslanec Ing. Hráský, Ing.
A. Holub a c. k. stavební rada Ing. Oswa1d Ziwotsky,
civilní inženýr a podnikatel staveb ve Vídni. V příštím
roce 1915 byl zvolen předsedou Jednoty Ing. Fi.irst
a ten jím zůstal nepřetržitě až do likvidace Jednoty
v r. 1949.
Po dobu světové války byla činnost Jednoty poněkud podvázána. Členové rok od roku řídli, ale práce
neustala. Pracovní výbor se scházel řídčeji a jen p0dle potřeby, přesto však nejméně jednou měsíčně.
Po, světové vá1ce;byla Jednota uvedena znovu v čilejší život s přibráním nových, svěžích sil, hájíc a
střežíc zájmy zeměměřické práce a podporujíc Inženýrskou komoru v řešení otázek a záležitostí, spadajících do skupiny geometrů v plném souhlasu a v dohodě s ostatními kategoriemi civ. geometrů. Náklady
spojené se schůzemi, intervencemi atd, nesli členové
Jednoty ze svého od počátku jejího založení.
Uzákonění autoritativních inženýrských komor se
stalo v roce 1913, resp. v r. 1914, kdy bylo k zákonu
ze dne 2. ledna 1913, č.3 ř. z. <> zřízení inženýrských
komor vydáno prováděcí nařízení ze dne 7. ledna 1914, \
Č. 5 ř. z., jímž byla zřízena Inženýrská komora pro
.
Č ech y se sídlem v Praze. SpÓlek »Inženýrská komora« byl v tomto roce zlikvidován za účasti 13 členů
na valné, hromadě, .konané dne 27. dubna 1914. - Do
představenstva komorního nové Inženýrské komory
byli zvoleni za civilní geometry: Fr. Frank - Teplice-&nov, B. Fi.irst, Benešov, za náhradníky Th. Stradal; Liberec, Fr. Zuklín, .Praha, za náhradníky revisorú účtů: K. Franzelin, Teplice-&1nov a Fr. Fritsch,
Smíchov. Prvním ,presidentem komory'byl zvolen prof.
Josef Ber t I Praha a vicepresidentem prof. Otto
H10uschek ze Smíchova. Do představenstva české sekce za civ. geometry byli zvoleni: B. Fi.irst, Benešov,
Fr. ZukHn, Praha, za náhradníky K. Parýzek, Kladno,
zarevisory účtů: Fr. Fritsch, Smíchov. - Presidentem české sekce byl zvolen Boh. Boř k o v e c z Prahy
a vicepresidentem B. Fi.irst z Benešova. Komorní kancelář se tehdy nacházela Na Příkopě v paláci Koruna
ve IV. patře. Z významnějších událostí této doby sluší
mezi jiným uvésti, že byl v zastoupení tehdejší české
sekce komory delegován h).g. Fi.irst jako její vicepresident na sjezd .representantů inženýrských komor
v bývalém Rakousku k poradám konaným ve dnech,
24. a 25. listopadu 1916 ve Vídni. Sjezdu se zúčastnili
delegáti 8 inženýrských komor a byly na něm řešeny
lDDohé společné otázky za předsednictví presidenta
do1norakouské komory Ing. Dr. Rudolfa Mayredera.
Po zřízení Inženýrské komory v Praze usnadnila se
Jednotě možnost energičtějšího postupu ve příčině
zřízení pořádku, ,poslušnosti a kázně v záležitostech
stavovských, neboť tu byla komorní
autorita, pode,
přená zákonem, na níž jsme se odvolávali. Bylo to
zejména ustanovení »čestné rady« v rámci představenstva komory, kde bylo ~ožno zakročiti na základě,
§ 17 komorního zákona z 2, I. 1913 proti členům komory pro zanedibání ,povinností vůči komoře a pro
porušení vážnosti stavil.. Stejně velmi užitečným a
naléhavým 'ustanovením byl § 13 nařízení minist. veřejných prací ze dne 7. V. 1913, č. 77 o zápovědi vedlejších závodů (filiálek), jímž se učinila přítrž roz-
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. bujelému krytí. Filiálky byly tehdy náběhem ke »geometrovskému velkopodnikání« s hromadou pomocného
personálu, jejž nebylo možno přehlédnouti, řádně
vésti, ani usměrniti. Než se zásluhOu tehdejšího mi·
nistra veřejných prací Ing. Dr. Trn k y, inženýrské
komory zřídily, konaly se před rokem 1913 předporady a intervence ve Vídni, jichž se zástupci Jednoty
tehdy zúčastnili.
Slo mezi jiným i o to, aby stav civil. geo~tru nebyl
přezírán, jak se až dosud dělo a hlavně, aby tam bylo
zřetelně a spravedlivě uvedeno oprávnění této kategorie (§ 5 naříz. minist. veřejných prací 7. V. 1913,
Č. 77). Bylo totiž tehdy mezi samotnými jednotlivými
kategoriemi civilních techniků hojně sporu o kompetenci. Nároky naše sice nebyly z p Ina· uznány, nezbývalo než spokojiti se s tím, co se zachrániti dalo,
a~
, přece jen pokrok proti, dřívějšímu stavu byl
značily.
Zástupci Jednoty se také zúča:3tnili v r. 1926 mezinárodního kongresu zeměměřického v Praříži, na
němž bylo zastoupeno 22 státu. Za Ceskoslovensko
byli přítomni z řad civilních geometru: Za Inž, komoru Ing, Fiirst, za Jednotu Ing. Krejza a Ing. B. Černý
(Praha) a za zastupitelstvo města Prahy Ing. Zuklín
a jiní. Za ČS. delegaci pronesl zdravicí při banketu
v hotelu Lutecia Ing. Zuklín.
Důležitým mezníkem ve vývoji našeho zeměměřictví býl 'rok 1927, kdy byl vydáIi zákon ze dne
14. července 1927, č. 115, jimž bylo zřízeno třileté
studium/ zeměměřického inženýrství se dvěma .státními zkouškami a právem promočním pa mistě dosavadního studia dvouletého. Vydání zákonapředchá"
zela řada scMzí, anket a interyencí, n.a nichž Jednota
měla svůj značný podíl. Byť i neb~ly splněny všechny
požadavky zeměměřičů všech skupin, znamenala přece
jen tato reforma po odborné stránce značný vzest,up
ve vývoji. Také krátce po té se žačaly mezi geometry

objevovati J1Z nejen inženýři, ale také doktoři technických věd.
Stejně významným byl tento rok 1927 vydánim kaM
tastrálního zákona Č. 177, jínlž byl nahrazen zastaralý
zákon z r. 1883 o evídenci katastru daně pozemkové.
I tento z~kon, k němuž některé připomínky uplatnila
Jednota (na př. vstup na pozemky pro civilní geometry), přispěl značnou mírou k vybudování zeměměřického povolání civilních geometru.
Po první světové válce byla činnost Jednoty rozŠÍřena i na Slovensko a původní název přeměněn na
název »Jednota československých úř. autor. civilních
geometru v Praze«. Po celou dobu svého trvání konala
Jednota členské schůze nejen v Praze, nýbrž i v Brně
a v Bratislavě a pořádala také krajské schůze, čínlž
umožňovala žádoucí bližší styk s členstvem.
Dnes převzaly její úkoly nové útvaryvjako na př.
»Sdružení úř. aut. civil. geometru pro nová měření«
a Inženýrská komora sama. Jednota českoslov. úř.
autor .. civilních geometrů vidouc, že skončila svůj
dlouhý, po 42 roků trvající úkol, nesoucí se za povzn~im
stavu z počátečních dob nejtěžších až po
dnešní dobu, usnesla se na své valné schůzí, konané
dne 24. listopadu 1949 na své likvidaci,kterou v týž
den uskutečnila.
Končíce své poslání, děkujeme generacím minulým
i nynějším, všem mrtvým i žijícím, za neúnavnou a
obětavou ,práci, kterou nezištně věnovali ku povzne·
sení odborného materiálního a společenského postavení /geometra v nejširším rozsahu vůbec a civilního
geometra zvlášť. Děkujeme Inženýrské komoře, jež
svojí autoritou od počátku svého ustavení chránila
a podpírala naše zájmy v kolegiální shodě se všemi
ostatními kategoriemi, jakož i všem úřadům i úředníkům, jež naše zájmy radou i činem pomáhali chrániti. K další odborné práci přejeme svým pokračovatelům mnoho úspěšného zdaru.

L.TERÁ.RNÍ
Posudky
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VI. Blahák, plk. Ing. Dr
Naše nové vojenské mapy. Separátní otisk z Kartografického přehledu, roč. 1947, čís. 9-10, str. lG.
Obsáhlý článek ll!Výmobsaheni zaujme každého zeměměřiče. V úvoděpopisuje
autor všeobecný vývoj přesného mapování, který dospěl k zásadě konforniního zobrazování elipsoidu do roviny. Přehledně dále uvádi geo~
detické podklady v naši republice, vývoj názorů na volbu
vhodného zobrazení až k zavedení šikmého kuželového
zobrazení Křovákova.
Tento způsob má nesporně určité výhody. - minimální
skreslení délek při zachování jediné soustavy souřadnic - pro topografy je však zatížením komplikovaný
přechod ze zeměpisných souřadnic na praVOÚhlé:ry>vinné
ft poměrně velké stočení kilometrové sítě vůči světovým
stranám. Nejzávažnějším nedostatkem - z vojenského
zřetelo - této »národní. soustavy souřadnic je její omezenost l1a území ČSR a nepoužitelnost pro mezinárodní
mapy a 'nemožný styk se soustavami a mapami sousedních států. '.
Vojenská správa se proto rozhodla zavésti pro své nové
mapováni soustavu rovinných souřadnic Qdvozených přičným válcovým zobrazením elipsoidu do roviny (Gaussův
způsob, v rnské a německé literatuře označený též .GaussKi'iigerovo« zobrazení). Tento způsob se stále více šíři
a stává, Se prakticky mezínárodním. Je zaveden v SSSR,

Polsku, Německu, Skandinavii, Anglii, Italii atd. V pO:slední válce Němci převedli do jeho souřadnicových soustav výsledky triangulací v celé střední Evropě a na
Balkánu. Zobrazení je velmí vhodné pro velké státy, které a priory nemohou vystačíti s j,edínou sOUlStavousouřadníc a pro mapy mezinárodni.
U vojenských map lze volití IJQledníkO'Vé
pásy GO široké s 0S0U souřadnic ve středním meridíánu. Na jižní
hraníci naší republiky bude takový pás míti šířku así
450 km, největší
vzdálenost od osy 225 km, největší
skresleni délky asi
GO cm/km a redukce směru až O,G"
u strany 1 km dlouhé, což neovlivní grafickou přesnost
vojenských map největšího měřítka (1: 25.000). Celé
území republiky bude zahrnuto do dvou pásů se středními poledníky 15° a 21° vých. Greenw.
V dalším autor podrobnějí popísuje podstatu uvedeného zobrazení, mezinárodní číselnou úpravu pro hodnoty pořadnic, šířku nutného vzájemn.ého překrytu (36')
souřadnícových soustav na styku obou pásů, velikost a
dělení map na různá měřítka.
Rámce map budou tvořití obrazy poledníků a rovnoběžek. Pro základní. mapování v IJQlipodržuje VZú měřítka 1 : 20.000, původní kresba se pak fotografícky zmenší do měřítka 1: 25.000 (topografícké mapy). TeÍlto póstup poslouží grafícké kresbě a přesností. Mápy O8tatních' měřítek (1: 50.000, 100.000, 200.000, 1,000.000) se butlou
odvozO'Vatíz uvedené základní topografick~ mapy. Vě.tAí
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měřítka (1: 10.000, 1: 5.000) budou použita jen zcela výjimeěně .•
Reorganisace nového vojenského mapováni přinese
současně i reformu mapových značek a znázornění terénu
a důslednější předpisy pro udržování mapy ve stálé evidenci.
Změna souřadnicové soustavy neni jedinou závažnou
novinkou. Autor naznačuje, že současně bude nutno vyřešiti i všechny ostatní zásadní problémy: volba správnějšího referenčního eHpsoidu (Krasovského) a transformac·e dosavadních triangulačních podkladů na tento
elipsoid, zlepšení orientace dosavadní čsl.jednotné trig.
sítě a její spojení se sítěmi okolních států, případně vyrovnáním sítí sovětských a středoevropských v jednom
celku, transformace dosavadních geodetických podkladů
do souřadnicové' soustavy nového zobrazení. Těmito
otázkami se bude především zabývati národní geode,tický
komitét; celá zeměměřická veřejnost bude zajisté se
zájmem sledovati úpravy našich geodetických podkla,dů
i souřadnicových soustav, zejména také koordinací vojenského a civilního mapování.
Doporučují pro·to uvedený článek k četbě každému
z nás; autor se bohudíky postaralo jeho větší rozšíření
tiskem separátů.
Bohm
Modern cartography. Base ma·ps for world needs. (Mo~
derní kartografie - Základní mapy pro světové potřeby.) 95 str. s přilohamí. Vydala Organisace Spojených
Národů (zkratka UNO). Dcpartement pro sociální záležitosti. Lake Succes - Ne,w York. R. 1949. Zprostředkuje
knihkupectví Topič. Praha II, Národní třída.
V ú vod u se zdůrazňuje, že dosavadní kartografická
dokumentace vykazuje nedostatky i v pokročilých státech a jest ji doplniti tak, aby dokumentace vyho'Včla
9věto'Vépotřebě. Jde o koo'rdinacikartografické
činnosti
a zkoušek stávajících method, čehož se docílí nejlépe prostřednictvím kartografické služby při me,zinárodní Organisací Spojených Národů, a to:
a) podněty danými Ilárodním programům ve vyměřování a mapování za výměny technických informaci;
b) koordinací plánů a programů;
c) úzkou spoluprací kartografických služeb členských
států Organisace Spojených Národů.
Na poslednich schůzích v r. 1949 byla předložena zpráva, vypracovaná výborem expertů pro kartografii: gen.
R. Le Brown
(Anglie), Dr Ch. Leite
de Castro
(Brasilie), Rob. H. Ran d a I (USA), Prof. Dr Ir. W.
Schermerhorn
(Holandsko), Rob. Verlain
(Belgie) a obsahující směrnice: a) agentur generálního sekretariátu UNO, mezinárodních sekretariátů výborů organisací: hospodářské a vyživovací FAO, pro výchovu,
vědu a kulturu UNESCO, pro mezinárodní civilní letectvi
ICAO, zdravotnictvtL WHO; b) mezinárodních vládních
organisací: Hydraulický úřad, Paname,riéký institut pro
geografii a historii; c) nevládních mezinár. organisaci:
Mezinárodni Unio geodeticko-geofysikálni, Mezinárodní
rada vědeckých unií, Mezinárodni federace zeměměřická, Mezinárodni fotograme,trická společnost, Americký
kongres pro vyměřováni a mapování. Dále se připoji Mezinárodni Unie telekomunikačni, Mezinárodní
Unie poštOVDlL,
Mezinárodní organisaoe: Obchodní JTO,
Práce ILO, Běženecká IRO, Mezivládní konsultace námořní, Mezinárodní banka pro rekonstrukci a výstavbu,
Mezinárodní měnový fond; a další vědecké organisace
mezinárodní: Unie geografická, Uniegeologická, Hydrografické bureau, Unie pro vědecké radio, Unie pro mapu
světa 1 : 1,000.000.
Zpráva definuje kartografU jako vědu připravující
všechny typy map a obsahující všechny operace od originálního vyměřování až ke koneěnému výtisku kopie.
Spadají sem mapy;: katastrální, topografické, geolo·gické,
půdní, vegetační, hydrografické, letecké a služ.by map
kompilačních, značících pomístní stavy, rozšířeni charakterů fysikálních, hospodářských a sociálních.
'Vod díl e 1. jsou náměty: ZvÝšítí přesnost map,
zrychliti program mapovací, připojiti různé druhy map
na společnou soustavu základních bodů, výměna technických informací, vytvořiti jednotnost ve světové orgaDisaci UNO, vytvořiti mezinárodní kartografické organisace' s regiollálnimi službami, pravidelné publikování
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údajů, utvořiti Kartografickou službu při UNO, založiti
fond pro výpočty projekčních a jiných tabulek a pro
vyhotovení mezinárodních map.
Dálo byly podány všeobecné úvahy; o potřebě map,
o nynějším stavu map (jest dosud zmapováno z obydleného povrchu zemského méně než 2% až do měřítka
1 : 25.000, méně než 25% až do měřítka 1 : 300.000).
Základy pro geodetická měření doporučují:
1. Pro horizontální vyměřování jeden kontrolní bod
(tl'iangulační) na 20 čtvero milí; pro vertikální vyměřování je!len kontrolní bod na 10 čtvero milí pro mapy mezi
1 : 25.000 -'---1 : 100.000.

.

2. Jeden kontrolní bod pro horizontální vyměřová,ní
na 50 čtvero milí a jeden kontrolní bod pro vertikální
vyměřování na 25 čtvero milí pro mapy mezi 1: 100.000 až
1 : 250.000.

Za matematické těleso se doporučuje mezinárodní Hayfordův elipsoid z r. 1924 a zjednodušení stávajících matematických zálkladů na jiných sferoidech vypracovaných.
Doporučuje se konati regionální sjezdy jednací, 'ustaviti Kartografickou službu pří UNO, konati konsultativní jednání, konati periodické přehledy a distribuce,
vydávati doporučení a publikace.
Vod díl e II. se jedná o studijích modernich kartografických method:
.
1. pro originální vyměřování v geodésii, topografii,
hydrografii a katastrální vyměřování; dále v geomagnetismu, fotogrametrii a elektronických me,thodách s uvedením všude příslušné, moderní literatury;
2. pro malá měřítka map v polním vyměřování a v leteckém vyměřováni;
3. pro kompilaění mapy jich methodY, přípravy, výpravy a reprodukce.
Zpráva má tvořiti podklad pro dnlší jednání v UNO.
Dr Semerád
VI. Guth Doc. Dr a Fr Link Doc. Dr:
Hvězdářská ročenka 1950. Str. 108,' obr. 20, veHkost
15X21 cm; vydána 1949 Jednotou českoslov. matematiků
a fysíků v Praze" péčí Státní hvězdárny ČSR; cena brož.
Kčs 56,-.
.
V XXVI ročnikll- této. ročenkY není žádných- podstatných změn proti minulému ročníku.
Na doporuěení Komise pro efemeridy při Me,zinárodní
astronomické unii připojuje se Mezinárodní doplněk
R. 'n. 1950, který ještě •.obsahuje':
I. II. Podrobnou efemeridu měsíčních zatměnf. Tato se
skládá ze základních elementů zatmění, z poloh (A, <p)
i mapy středního terminátoru, z průběhu posičního úhlu
P na něm a z relativních poloh Měsíce vůči středu stínu
v pravoúhlých (x, y)á poláruích (Il, p) souřadnic v rovníkové soustavě. Efemerida je doplněna průběhem zatmění v číselné formě.
III. a IV. Elementý zákrytů slabších hvězd při zatmění
Měsíce podle Diillenovy methody.
V. Zákryty hvězd viditclné v Praze (Ao= -14418°.
<po
+ 50,088°) po celý rok. Čas zákrytu pro místo o poloze A, Ip obdržíme ze vzorce

=

t=T+a

(A-Ao)

+b(<p-<po).

Tyto údaje poskytlo ústředí H. M. Nautical Almanac'
omco v Londýně.
VI. Poloha zemského. apexu a to: střední délku 1, rektascenci a, deklinaci tj pro střední ekvinokcium 1949,0 a
R hodinový úhel apexu na greenwichském .poledníku
-·6h

v Oh SČ.

Dálo ročenka obsahuje: Planety a jejich družice. V kalendáři úkazu pro rok 1950 najdeme planetární úkazy i zatmění Slunce a Měsíce. -:- Komety a meteory, ku
pj\ Kometa Enckeova, ďArestova, Danielova, Reinmuthova, Wolfova I., Swassmann-Wachsmannovu 1925 II. Hvězdy: Seznam hvězd do 3. velikosti hvězdné a do - 300
deklínace pro takřka všechny hvěz<j.ytoho druhu. - Přehled vědeckých časových signálů, jejichž přesnost je
± O,ls.
Ing. Jelínek Ed.
Alois Šímek.
Z dějin měřictví, zeměměřictví a geodetických· strojta.·
234 str., 4°, litogr., Donátův fon, Brno 1949.
Ing, Alois Š i m e k, docent dějin zeměměřictví na Vysoké škole technické Dr E. Beneše, přepracoval a pod-
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Ilouřadni<}eminorského bodu Sotasen činil po výpočtu
z celého měření Dq; = 70 m a Dl= 163 m. Obě sítě jsou
proti sobě stočeny asi o 10".
Mnoho času bylo věnováno u n i f i k a c i s y sté m u
zem ě p i s n Ý c h s (}u řad nic. Mezinárodni úřad hydrografický 8e obrátil na mezinárodní asociaci geodetickou, aby byly studovány prostředky k zmenšení nesouhlasu, který existuje mezi zeměpisnými souřadnicemi
různých státú, vybudovánim jednotného systému souÍ'adnicového, který je nezbytně, nutný pro navigaci. Byly
l,vedeny hodnoty těchto rozdílú mezi Dánkem a Švédskem, Německem a Norskem, Anglií a Francií a Amerikou a ostrovy Bah'amskými.
Velmi zajímavé skutečnosti byly uvedeny v diskusi
o využiti
radioelektrických
zjevů
v geo-des i i. Přesnost těchto nových method závisí na přes'"
nosti s jakou se dá změřit časo,vý interval mezi vysláním
signálu a jeho ozvěnou, na rychlosti šíření elm. vlu
526.9=4
Fontang-es de:
a konečně na vlivu atmosférických podminek na tuto
Topographie. (Topografie.) 224str .. 46 obr., llX16,5 cm,
lit. 25; 1948, Paris, Colin A., Section de Mathématiquel'o 1 ychlost a na přenos vln.
Od roku 1945byla v Americe užita m e t hod aSHONo252.
RA~u. Výsledky ziskané touto methodou jsou výtečné
Kniha je rozdělena do dvou téměř stejně rozsáhlých
lJro účely hydrografické, méně dobré pro přímé měření
částí. I. ií á s t zahrnuje: rozdělení mapovacích praci a
vzdáleností v geodesii. Tato skutečnost je z části zpúsotopografických map; měřeni v mapě; čtení a použití tohena tím, že výsledky měření nebyly podrobeny zvláštpografických map; hlavni topografické mapy Francie a
rlÍmu studiu pro tyto účele. Studují se konstrukce, noSeverní Afríky; definice měřickýclt způsobů; měřické
vých přistrojů, které budou dohotoveny asi ve dvou leprvky; chyby v měření. II. č á s t má tyto oddíly: všetech a poskytnou - jak se doufá - značnou přesnost.
obecné podmínky zhotovování topografických map; histoTaké v Kanadě bylo použito SHORANu. Potíže, činí jerie topografických map; geodesie a přesná nivelace;
dině observaoe kontrolních astronomických azimutů v důzobrazení; klasícké mapovací methody; fotogramet1'ie posledku velkých vzdáleností (až 120 km). Z tohoto dúvoďu
zemní a letecká; přístroje, methody (obsahuje též srovse do řetězce vkládá určitý po'če,t krátkých stran s Lanání s klasickými methodami); práce kartografické včetplaceoV'ými body na koncích.
ně tisku; topografické přistroje.
Autor, jenž byl vedoucím vojenského topografického
V Australii byla při triangulaci SHORANem dosažena
oddělení, neměl v úmyslu napsati vědecké dílo" nýbrž
přesn08t 1 : 100000.
popularisační příručku a to se mu podařilo. Účel knižky
Výsledky získané v Holandsku systémem Decca nejo dvojí: seJ;námit uživatele mapy s jejím obsahem a ZPll- jsou tak povzbuzující a značně se liší od výsledků geoRobemvyhotoveni a současně vzbudit zájem o tuto práci
detických. Podle prospektu je možno stanoviti systémem
zejména u mládeže. Celková úprava a tIsk knihy jsou
Decca polohu lodi nebo letadla s přesností 20-100 m.
poněkud slabší.
Váchal.
Největší pozornost vzbudil prof. Bergstrand předložením pří str o j e k při mém u měř e n í t l' i g o n 0535=4
Florian Oh.,
m e t l' i c k ý c h str a n, užitím světelných signálů o vyOptique sans formules. (Optika bez vzorců.) 408 str.,
soké frekvenci. O této methodě byla v ZO učiněna zmín391obr., 16X25 cm; 1949,Paris, Dunod, brož. 1k80fr.
ka při recensi publikace prof. Warchalovského, »Trian.gulation ďun type nouveau«. Princip methody je, tento:
Obsah: všeobecnosti, aberace, povšechná studie o příSvětelný zdroj vysílá 8větlo, jehož intensita se měuí
Rtrojích, realisace přístrojů, optická skla a jeHch řezáni,
shodně se stálou frekvencí křemenného oscílátoru. Rosesta.vování a zkoušení přístrojů.
vinné zrcadlo ve vzdálenosti 10-30 km vrací
8větlo
Autor si klade za úkol ne naučit počítat optické systézpět na fotoelektrickou buňku umístěnou v blízkosti
my, nýbrž pomoci čtenáři-praktikovi, který nemá potřeb"
zdroje. Citlivost buňky je řízena také křemenným osciných přt:dběžných teoretických znalosti. Vypouští proto
látorem a mění se s,e stejnou frekvencí jako intensita
n:škerou matematiku a přízpúsobuje, i sled vykládané
vysílaného světla. Z toho vyplývá, že intensita fotoeleklátky natolik, že se zdá být poněkud nelogický a n,ejasný
\'0 svém rozdělení. Zákony vysvětluje jen tehdy, jSOl\-li
trického proudu z buňky závi8í jak na citliv08ti buňky
jednoduché. Svou úpravou nepřekračuje kniha obvykl;<- tak na intensitě přijatého světla a je pe,riodickou fuukcí
vzdálenosti odrazného zrcadla. Perioda této. funkoe, je
prúměr.
Váchal.
pro daný přistroj 18 m. Zkoušky s přístrojem poskytly do
Bu111etin géodéshlue, Ma l' s 1949, Nouvelle série.
10 km přesnost 1 : 1000000. Měření maji býti vykonána
A v l' i 1 1949, Numéro hors série.
za soumraku a za jasné atmosféry. Při měřeni uvedeným
Obě čísla známého orgánu mezinárodní geodetické asopřístrojem není třeba znát pře,sně rychlost světla, ale tociace obsahuji výsledky VnI. sjezdu, který se konal
liko jeji změny vlivem tlaku a teploty. Přístroj se totiž
y srpnu 1948v Oslo. Za ČSR se tehdy účastnili prof. Dr
cejchu.ie na nějaké známé délce, nejlépe geodetické záB uch a l' a prof. Ing. Dr B o h m.
kladně.
V následujicím si všimneme několika zajímavých sděOpačně určil prof. Bergstrand svým přístrojem rychlení, doporučení a resolucí tohoto velmi úspěšuého sjezdu,
lost světla hodnotou c= 299786 ± 2 km/sec. (24.XI. 1948).
jehož se účastnilo celkem 450 zástupců z 37 národú.
Pro zajímavost uveďme tabulku všech dosavadnich
V sekci pro triaugulaci nejvíce zaujala zpráva o g e od ot i c k é m s p o.jen i Dán s k a a N (}r s k a přes Ska- . určení důležité konstanty.
gerak. Z obou stran bylo zaměřováuo současně vždy se
Y sekci pro geodetickou astronomii bylo doporučeno
sdružovati
Laplaceovy
body
ve skupiny
tří trigonometrických bodů na světe~né signály zavěšené
!lil. padácích a shozené le,tadlem nad třemi různými body
nejméně po dvou za účelem kontroly azimutů. SZKÚ
provádí astronomická měření tímto způsobem již od
A, H, C. Letadlo bylo vedeno radarem. Každý světelný
r. 1943 podle návrhu prof. Dr Buchara.
,;;gnál svítil pouze 5 minut a byl v této době zaměřen
V sekci pro přesnou nivelaci bylo doporučeno založiti
zpravidla čtyřikrát. V případě, že se padák poškodil a
korekce
na skutečných
hodnotách
zemské
spadl do moře byl světelný signál zaměřen jen jednou.
Í'loučasnézaměřování bylo řízeno smluvenými radioteletíž e, měřené v dostatečné blízkosti nivelačních pořadú.
Pozornost by bylo věnovati také denním a sezonním
g"l'aJ'ickýmiznačkami. Světelné signály byly shozeny asi
oseilacím půdy. Pro souborné vyro,vnáni evropské výš\'0 výši 8000stop a vznítily
se ve výši 7000stop. Užitim'
kové sítě předlo'žil Kukkamiiki návrh jednoduché mu-'
radarové navlg-ace byly svrženy vždy pokud možno nad
thody.
týmiž body A, B, C. Rozdíl mezi norskýmia dánskými
statně rozšířil svuJ spís »Z dějin měřictví a zeměměřictví« z r. 1946, o p.ěmž jsem referoval v tomto č.asopise
roč. VII, str. 188. Jako tehdy i dnes vydal spis Donátův
fond. Vydání podporovala Komise prO' vydávání přeanášek při Vysoké škole technické Dra E. Beneše a přispělo na ně ministerstvo školství, věd a umění. O rozsahu zvýšení bohatosti obsahu nás poučí již pouhá číslice 224 půlarchových stran proti 93 stránkám staršího
zpracování. V novém spise je bohatá látka rozdělena do
51 samostatného oddílu, kdežto dříve jich bylo jen 26.
Také obrazová část je obohacena o zajímavé no,vé obrázky. Proti 36 spisům v seznamu literatury staršího zpracování vykazuje nově zpracování seznam o 56 spisech.
Z tohoto stručného číselného srovnání vidime, kolik
práce vložil autor do nového zpracování svých přednášek a proto můžeme tento spis vřele doporučit svým čtenářům.
Q. Vetter.
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I

Pozorovatel

[{ok
\

1675
1728
1849
1862
1874
1879
1882
1902
1906

I

Roemer
Bradley
I
Fizeau
Foucault
i
Cornu
Michelson
I
Newcomb
I Perrotín
I Rosa a Dorsay

I
I

I

Vzdálenost

I

I

-

I

,
!

i
I

Užitá methoda

c

I

9000
20
23000
700
4000
46000

I

308000
298000
315300
298000 ± 500
299990 ± 200
910 ± 50
860 ± 30
901±
84
781 ± 10

1

I

-

I

1924
1926
1929
1932-:13

I
I
;

1937
1940
1941
1941
1947

I

Michelson
»

Míttelstaedt
Michelson, Pease
a Pearson
AnderS()ll
Hiittel
Anderson
Birge
Essen

i
I
,

,,

35000
35000
250

802
796
778

±
±
±

30
4
20

15000
170
80
170
-

774
771
768
776
776
793

±
±
±
±
±
±

11
14
10
14
3
9

I

1·

"

»

»

»

Ozubené kolo
Vztah mezi jednotkami elektromagneHckými a elektrostatickými
Rotující zrcadla
Kerrova buňka
Rotující zrcadla ve vzduchoprázdnu
Kerrova buňka
»
"
»

»

Statistícký výsledek
Krátké vlny

I

V sekci pro gravimetrii bylo dopo'ručeno budování co
možno nejhustší g-ravímetrické sítě se vzdáleností bodl'!
1-0 km.
o

Jupiterovy satelity
Aberace světla
Ozubené kolo
Rotující zrcadla
Ozubené kolo
Rotující zrcadla:

Redakce časopisu si stěžuje na malý poěeit odběratelů
a výzývá všechny- geodety, aby se stali stálými platícÍl:ni
odběrateli.
Inu. Lukeš.

,

RUZ:NE
Poznámky k tac-heometrii. Je opravdu obdivuhodné, že
ze Státního zeměměfického a kartografického
lze stále zdokonalovat měřické methody a pomůcky,
ústavu v Praze.
; když byly již velmi často promýšleny a zlepšeny. V taSpolupráce s Maďar8kem. Dne 7. bÍ"ezna t. r. konala
cheometrii se při práci v poli dlouho udržoval. zpúsob
se v Komárně další porada mezi zástupcí Ceskoslovenska
odečítání vŠech tří nití, při čemž se dolní čtení nastaa Maďarska o vzájemném spojení triangulačních a nive·
vovalo na celý metr, aby byla usnadněna kontrola dallačních sítí. Porady se zúčastnili 4 zástupci maďarské
ších čtení. Tento zpúsob však ztěžoval výpočty; čtení
zeměměřické služby, 3 zástupci pově,řenectva techniky
střední niti bylo u každého výškového bodu jín~, a tím
a 4 zástupci Státního zeměměřického a kartografického
také i hodnota v rubricEÍ »rO'Vinasrovnávaoí méně střední
ústavu. VÝ81edkemporady bylo stanovení organisace lenit". Proto se postupně uplatňují způsoby, které čtení
tošních polních měřických prací. Mimo rozsáhlé práce
na měřické lati nikterak nezpomalují, zato však znaěně
triangulaění, o níchž jsme čtenáře již ínformovali, bude
urychlují výpočty. Střední nití se buď zaměřuje na celý
v letošním roce uskutooněno spojení čsl.-maďarských nimetr (pokud možno stále stejný) a pak se čtou údaje
velaěních sítí, které bylo zahájeno v r. 1949 niv. spojedolní a horní niti, anebo po nastavení horní nití na celý
ním měst Komárno-Komárom. Spojení sítí bude, letos
metr se přímo čte vzdálenost a poté se pohybem mikroprovedeno v prostoru od' Bratislavy až po Cíernou nad
metrického šroubu sjíždi střední nití na hodnotu výšky
Tisou pomocí 7 nívelačních pořadů v těchto místech:
stroje vyznačenou na lati jednoduchým záměrným terRusovce-Rajka,
Chl'aba-Szob,
Koláry-Šahy
(Ráros
puszta), Lenartovce-Bánréve,
Migléc-Hidasnémeti, No- čem. V prvém případě se v rubrice »rovina 8rovnávací
méně střední nit« odeěítá údaj v celých metrech a zpravé Mesto pod Šiatrom-Sátoraljaujhely,
a po případě
vidla jen jednou pro větší počet bodů, v druhém případě,
v okolí Královského chlumce.
kteG' je tedy nejjednodušší a který se používá v SZKÚ,
Zemědělské školení zaměstnanc·ft. SZKÚušPořádal
se převýšení přičítá nebo odeěítá přímo od výšky stanov březnu několik běhů třídenních kul'8ů .Zemědělská poviska a výpočty se střední nití odpadají.
litíka«, v nichž bylí tí zaměstnanci SZKÚ, kteří odjiždějí na venkov konat polní měřické práce, seznámeni
Jak je to s výpočtem převýšenÍ1 Zkouškami bylo zjištěno, že výpoče,t tacheometrickým pravítkem je pro
s aktuálními zemědělskými otázkami dneška a s novou
zemědělskou politikou lidově demokratického státu.
všeop.na měřítka dostatečně přesný a nejrychlejší. Jen
V' přednáškách, ktcré proslovili odborní referentí mini&- s menším zpožděním následovaly výpočty podle tabulek
terstva zemědělství a v diskusích po každé přednášce,
se vzdálenostmi uvedenými po metrech (Jordánovy, Reseznámili se posluchaěi s' vývojem zemědělstvi od dob gerovy) a se značnějším odstupem podle tabulek s interfeudalismu a:! po naše časy a s novou zemědělskou polipolací (Prokešovy, Šestákovy). Bylo by tedy nejhospotikou. Dále bylo referováno o zásadách živoěišné a rost" . dárnější, kdyby se tacheometrické pravítko co nejvíce
linné výroby a jejím vývoji v budoucnosti, o mechanirozšířilo. Bohužel se u nás seriová výroba dosud nevysaoi zemědělských prací a státních strojních stanicích,
skytla a teprve v po,slední době bylo v mapovém odboru
o účelu a organisaci jednotných zemědělských družstev
SZKÚ přikročeno k výrobě tachoometriokého pravítka
pro šedesátínné a setinné dělení. Podle originálů stupnic
a o organisaci a poslání státníoh statků. V přednáškách
byly tak vysvětleny všechny problémy dnešní naší veskreslených ve dvojnásobném měřítku se fotograficky
nioe, a zeměměřičům, kteří jsou v létě v denním styku
zhotovil negativ a kontaktem se pořídila positivní kopie
se zemědělci, byla tak dána m02nost správné odpovědi
na film, který se lepí na dřevěnou konstrukci. Prozatím
v otázkáoh, kterými se naše vesni~e nejvíce zabývaji.
je v práci 40 pravítek pro potřeby mapového odboru.
Aktuality
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