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Poznámky k metodě numerického řešení lineárních
o .několika neznámých podle Ing. Malka.

rovnic

Dr: techn. Jaroslav H; u ba n, prof. vyšší hosp. školy v Přerově.
(Dokončení.

-

Fin.)

Přikročím k vlastnímu číselnému řešení příkladu Malkova dle tohoto jen
stručně popsaného zpusobu. Podle požadavku Malkova, vysloveného na str. 83,
bude počítáno na 5 cifer tak, aby nezn':Ímé aspoň na 4 číslice byly správny
(jen pro výpočet neznamé X3, aby vyšh na 5 cifer správně, bylo číslo
1014'02
vypočteno na 6 cifer); kde by bylo zbytečno 5 cifer psáti, bude jich uvedeno
i méně. Jako první rovnice hudiž napsána ona, jež u první neznámé má (absolutně) největšího součinitele, jako druhá z ostatních· ona, jež u druhé· ne~
známé má (absolutně) největšího součinitele átd. To ovšem by mělo platiti
zvláště u redukovaných, k dalši redukci právě používaných rovnic, ale k re4ukci 4. přes to použito bude rovnice lY"! m~s,to Y"', poněvadž v oné je absolutní člen -74'831
absolutně menší než součinitel
198'13, kdežto v této
by tomu bylo bývalo naopak. Tím pořádek rovnic Ise změní (5. Malkova je
zde 4. a naopak) : (Viz tabulku na str. 70 a 71.)
Yýpočet proveden tu byl podle těchto pravidel: Prvním součinitelem (součinitelem první neznámé) první rovnice provedla se první redukce, t. j. redukce
ostatních rovnic včetně stejnin i rovnic funkčních a součtové. Nejdříve by se
VI
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v z a t Ý součinitel neznámé Xl v II. rovnici - u redukovaných rovnic příslušný součinitel této redukované rovmce, t. j. součet součinit(>Hi piivbdní rovnice
a jí příslušných redukcí -- a ve jmenovateli součinitel ~nezná.mé Xl z 1. rov~
nice), tím by se měla ná,sobiti 1. rovnice a. .takto násobená
rovnice přičísti
k II. rovnici jakožto "R.edukce I-X,"; pak by se 'měr vypočísti
podíl
- -+f3-5790·00074524 (č']'
. 1
., X 1
v ltate 1 s opacnymznamen k em vzaty 'č'sou lUlte
nezname
v

,

,

v III. rovnici - u redukovaných rovnio podobně, jak bylo řeěeno· výše - ~t
v'e jmenovateli opět součinitel neznámé Xl z' 1. rovnic.e),tím by, s\'l měla násobiti I. rovnic.en. takto násobená rovnice přiěísti k m. rovnici jakožto "Re~
dukc.e I-X 1" atd.
.
Mí€ototoho však poskytuje stejné r~dvkčníčleny,.
ale - už i ve, zdejším
příilili1d'ě,. zrvláJště pak při větším' po'čtu připoj&ných. rovnic' a proto vždy při:
pozdějších redukcích '- býv~ menší potřel!ou početní práce výhodnějším tento:
~stup:

Yy.~te~e,

podíl

·t.~;~~:

~v čiu:t~li s~uěiritelne~itméX2

a ve jme-

IOOIV1atelinle~é.41'
OV~:z ~.. rovlfli~;e.),:tím~.ri~b~Ihe ~ó.pa2Ilým .;z~aménkem
vtL8!tésoučiniteTenezná;níéXi'
--~'Il Ted1lkOiVanj~hI'ovnič, součinitele
těchto re'd'Ú.koV;l\:riých:roVlli~'-:o- 'ye' '~8eeh ostatníc1;l t~v;nicích'př~dem:vyi~čtén~
a na'"
psané a zapíšeme .tyto'$\lěiny·pOO·souěinitele
nez,ná,mé-X2v jedné ka-Mi -zrní...
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-1:

XI

II':

-

III" :

-

Roy,nice

-

+

6!572

+

,

\

198'13

198'43
0'00
0-00
030

943'18

943'18
0'00
0'00

3'8368

-

842'7J
O'OQ
OoOQ
-6620'6
- H

Vf·IedeJ,,:

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

- O'OOOOQ0047405
+ 0'OOO0Q049591
-3'4429
-0'0023
+3'4452

I

I

- 0'0000026373
O'OOO04g315
-0'11854
+0'11850

+

-

-

-00002744Q
+ 0'0025305
- 0'0022561

-

-0'34479
034479

I:
1'-S&ejniJfa
I-XI: -1'Redukce
II'-X2:
Redllkce
Red\lkce III" -X3:
Redukce IV'" -X.,:
Redullce V"" -Xr;:

V"":

-5782·3

Rovp.ice

-

-

+

-

4'7681
O-COOO
0-0000
8-6049

27394

27394
O
O

+
+

-

+

-

-

+

+ 0-092874

+ 0'092874
-0'00ססOO

+ 0'00064371

X~

-

+

O'OOQ41793
O'OOQOOO24
- o-08~293
-227'95
228-04

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

I
I

-

9'6184
0'0000
5'2800
4'3384

-

+
7'9248

7'9248
0'0000

+

-

0'076549

.x~

-

-

+
-

0-01
-719'42

-

+ 719'43

-

-

0'ססoo687 f 1
O-OOO6787~
0'0062487
0'0056387

+
+

-

I

17'951

17-986
0-000
0'035

I

I

+

-

-

+

+

473'91

473'91
0'00

+

-

+

~1

3'7261

-

-

I

I

I

+0'001457.3
-0'85287
+ 0'85141

-

-

O

4-7315
0'0000
4'7312

64572

+

-

+

4681'9

X2

-

I

I

I

-

V: + 0'042675
Rovnice
I -XI: - 0'042675
Redukce
II' -X2:
Redukce
Redukce III" -X3:
Redukce IV"'-X4:

.IY"':

2'4786
IV,:
ltovnioe
I -XI: - 2'4736
Redukce
Redukce
JI'-42:
ReQpkce III" -X3:

Rovnice

ln:
0'00074524
Rovnice
Redukce I -XI: - 0'00074524
Redukce II' -X2:
-

Rovnice

0'()00076941

+ 13.579
+ 0'ססOO76941

Rovnice
II:
Redukce I -Xl: -

Rovnice
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=0
=0
=0
=0

-+-

2-2434

=XI

=x,
+ O'OOOOQOOOO34807
= O
- 0'000020014627
=0
+ O'OO03~734
=0
-0-04477.
=0
+ 2'2878
=0

=0

=0
=0
=0
=0
=0

74-851=0

74'852
0'000
0-000
0'001

- 3839'8

+
+

=0

=0
=0

2'6841 =0

2'6841=0
00000=0
0'0000=0

- 37542
0'0
0'0
0'6
+
-.
86'2

-

+

+
-

-

-

+

+

-

-O'C027394

+

-0'0027394
0-0000000

- 0'0000047265 = O

+

Výsledek:

-

Soulltová nebo zde spíše funkční
rovnice:
13583
Redukce
I - Xl: - 13588
Redukce
n'-x~: Redukce Hl" - Xa:
Redukce IV'''- x.:
V''''-X,:
Redukce
-

Výsledek:

-

-

Stejnina
Redukce

V.:
V"" - X,:

-

V""- X,:

IV.:
IV"'-X.:

-

Výsledek:

StejniDa
Redukce
Redukce

Výsledek:

-

'-

-

-

111"- X3:
IV'''- X.:
V'''' - X,:

III, :

-

-

Výsledek:

Stejnina
. Redukce
Redukce
Redukce

-

-

-

--

-

-

--

-

-

-

-

+ 1150'6
0'1
8'0
- ]223'7
81'2
+

-

+506'24
3'78
-479'22
- 23'29

-

-

-

1'-1'-

-

-

-

-

-

-52'542
+ 52'542

+~979
- 4683
-65296

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1'-1'-

-

-

-

--

- O'OOO12ť73
+ 0'38562
-0'38550

-0'0073392
+ 0'0073392

-

-

-

-

-

1,---1'-

-

Stejnina
JI.:
II'-X2:
R.d.kclt
Redukce IlI"- X3:
Redu.kce IV"'- X.l
Redukce V""-X.:
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I

-

+

-

2

O

-

7301

-35542

-'"

+ 28243
O

-

-

1'-1'--

-

+ 01>19365
- 0'019365

-

-

-1526'0
1'0
+ 1527'0

-

=X3

=X2

=0
=0
=0

=X

+

=x.

=Xa

=X,
- 0'66406 = X,

-0'66406=0

-

+ 0'36493 = X~

+037779=0
-0'01286=0

-

994'32

0'14~52= O
19'85Q =0
+ 1014'02
=0

+

-7'2976

-O'OO1O~74
+ 0'1456!
-7'4421

-

2
+ O'OOOOQOO42424
=O

+ 989·4=XáXáX3+X.+X5

- 3831'7 =Xl+X2+X3+X~+X,
0'0=0
+
0'0=0
+
35=0
+
30'7=0
+ 4848'3=0

- O'OOOQ014383
+ 11'200
+ 0·007
-11'207

v, rovmcI;
.. pa k vypocVt eme po d'lI +
+ 3'7261
v' t el'I souemI
v"t e1 nezname
"
X·3 a
nene
13579 (v CIta
ve jmenovateli opět nezll;ímé Xl' oba z 1. rovnice), tím násobíme s opačným
zlllamémrnemVlza1Jésoučillitele, neznámé Xl atd. ve všech OISltatníehrovnicích už
dříve vypočtené a napsané a zapíšeme tyto Isoučinypod součinitele neznámé Xs
v jedné každé zmíněné rovnici. Tak provedeme všechny redukce.
Kdybychom ke každé rovniei, stejnině atd. právě provedenou "Hedukci
I-Xl" aJgelblrai!cky pr-í.polčetli, dositali bychom soustavu jednou redukovaných
rovnic II' až V', .s.tejnin atd., s nimiž bychom dále stejně naložili, hleqajíce
opět rovnici s (absolutně) největším součinitelem u neznámé X2, jímž jel součirnMe,}+64572 ne,známé X v rovnici II'; místo toho je nahloďiesloi\1Jč'erní
I1edukcí
s danými rovnicemi, pak stejnina.mi atd. provedeno pouze, u této rovnice Ir.
Součtovou rovnici použíti ke kontrole nebylo v příkladě možno (proto
byla tam označena spíše jako funkční), protože nebylo všude na týž počet míst
desetinných počítáno. V tom ohledu nebyl hoře.jŠí příklad snadným a po vy.
počtení hodnot neznámých shledáváme, že neznámé na 5 cifer počítati a pŤi
tom souěrt:ovou lwntrolu úspěšně (t. j. se shodou vždy na 1 až 2 jednotky posledního desetinného místa) prováděti byli bychom mohli, kdyhychorr. byli zavedli pomocné neznámé Y tak, aby bylo Xl = 10Y X2= 10Y2, Xa = 1000 Ys, a
počítali pak ves m ě s na 5 des e ti n n Ý c h mís, t 7).
Srovnejme hodnoty nyní vypočtené ,s prvými (a druhými) Malkovými a oč
tyto jsou větší:
2

j,

Hodnoty nynější:

Malkovy prvé (druhé):

Větší o:

Xl = -;- 2'2434,
+ 2'2438 (7),
+ 0'0004 (3)
X2 =: 7'2976,
7'2986 (8),
- 0·0010 (12)
Xs = +9\)4'32,
+994'42
(2),
+ 0'10 (10)
X4 = + 0'36493,
0'36492(3),
- 0'00001 (O)
X5 = - 0'66406,
0·66409 (8),
- 0'000::>3(2)
Součet =
988'96667,
+989'06603 (006575),
0'09936 ('09908).
A dále dosaďme tyto hodnoty naŘe a prv é MalkoV!ydo na š i c h rovnic I
až V a vypočtěme levou· stranu jejich, tedy oč se od· nuly mí 8), resp. oč druhý
výsledek se liší od pryého; dostaneme:

+

+

+

7) V geodesii se tato nesnáz nemů7e o'ojeviti, poněvadž tam skoro .ždy neznámé
rozkládáme nebo už máme rozloženy na přibližnou hodnotu a opravu jeji, která je vždy
malá a zpravídla na týž počet míst desetinných se počítá a týž počet cifer ohsahuje:
X=(X)

+ x).

8) To je vlastně "obecná zkouška"

- a velmi dobrá, jak.skutečně nutno přiznati .z Malkovy kapitoly IV., kterou však on sám úplně a řádně nekonaL Neboť pOližil proměru z hodnot dvojí cestou počtaných, nekontroloval 1. a 3. rovnici a na př. v 5. má
chyby, máť tam na str. 95., ř. 12., místo .. ,. 0'068358 + 72'410 - 3'1670 = + 74'851 státi
správně .....
0'008357 + 72'411 - 3'1664 = -+- 74'853. - Malkem navržená a mí'lty i provedená kontrola neznámých p.ovým jich výpočtem je praená (srv. text před pOZIl. 4.) a
není ani dosti účinná, jak dále bude patrno, neboť ani nově vypočtené hodnoty Malkovy
nejsou tak dobré jako naF,e. Tento nový výpočet byl u Malka dokonce - aspoň pro ne·
známou X5 (a při novém výpočtu opět pro neznámou X4) - nUltný, neboť nastala dle
Malka. ,/ztráta místa"; zlle tMmrvá "ztráta" nenastala a nový výpočet nebyl nutný ovšem při vhodném poHdku rovnic a pořádku prováděné eliminace, jak to v geodesií,
u normálních rovnic a zvláště při obvyklém tam rozkladu neznámých na hodnotu přibližnou a opravu její, téměř vždy se vyskytuje (srv. pozn. 7. a text před pozn: 2.) - a' ke
kontrole spr á v n o s ti Výpočtll stačí kontrola součtovou rorvnící neb sloupcem a má tato
součtová kontrola mimo to tu .přednost, že chybu h n e_d zpozorujeme a opravíme. Malek
nadto při lPI'VIém v$1p(lIČAtu
v3'půčítá-vá neznámou X5 z třetí a pří druhóm výpočtu neznámou Xi z první původní rO'vnícf:'-do3azením OIStatních hodnot do těchto rovnic: to není
vlastně správné - to má zůstati vyhra~eno kontrole, o níž Malek v kapitole IV. mluví a je to vlastně, jak sám Malek na str. 8./.,'1'.10.-8. zdola a na str. 94., ř. 8.-10. přiznává-:- v podstatě iterace, přibližování dle Ga:usse neb Ja~obih(), nehledě k tomúj že d/l.1ŘÍ
neznámé už tak nejsou
počítány. nebo pří nejmenším Jě to pouhédosaz.ení do rovníce nejvhodni'ljš( pro výpočet neznámé Xo a Xi a nikoli výpočet Malkovou metodou a determinanty.
..

1931/72

Z hodnot našich:

Z Malkovýchprvých:

+ 1'45841
+ 0'39176

I. , ,
II
III
IV,
V. ,

Více o:

+

+ 2'58073
-16·78933
+ 0'52615
+ 000061
+ 0'15815
~12'79615

-0'43647
0'00175
" .. -0'05899
Fuvnkčn~bez} .• ,
2'08381
hor. souctu:

+
+

1'12231
-17'18108
+ 0'96262
- 0'00113
+ 0'21715
-14'87996

('I'oto je pří m o počítáno z hořejších rozdílů + 0'0004,- 0'0010,+ 0'10, - 0'00001,
-0'00003 a tím hned provedena kontrola na hodnoty + 2'58073- (+ 1'45841)=
= +1'12332, -16'78933 - (+0'39176)= -17'18109, +0'52615-(--0'43647)=
= + 0'96262 atd., s nimiž shledán dostatečný sou:hlas,)
Až na nepatrnou odchylku ve IV. rovnici jsou rovnice hodnotami Malkovými hůře splněny a' možno proto souditi, že hodnoty jeho nejsou tak dobré.
K přezkoušení toho řešmť' úpět tytéž rovnice, upravené, jak vý~é je uvedeno,
(i dané součinitele a ahsolutní členy zaokrouhleme na 5 desetinných míst) a
opět na prvé, druhé, třetí ... místo umístěme rovnici, jež má největšího sou·
činitele u ne,známé Y1, Y2, Ys, . ,; eliminaci provádějme po řadě rovnicí 1- Y1,
pak II'-Y2, pak III"- Ys ••• a skutečně provádějme nyní součtovou kontrolu.
Rovnice ty budou:

I

Yl

I

1.
Rovnice
Rovnice n,
Rovnice III.
Rovnice IV.
Rovnice V,

135790
0'00077
0'00745
2t'736
0'42675

Stejnina
I.
Stejnina II.
StejninaIII.
Stejnina IV,
SteJnina V.
Fnnkéní }
rovnice

1'00000

-

Y2
+ 46819
+ 645720
+ 47'315
+ 0'01457
+.7194'3

1'00000

-

10'-

+10'-

Souč~ová } 135826'17097
rovnIce

)

,

I

I

x4

Y3

I
+ 3726'1
+ 473910
+ 17986
+0'06874
+ 9618'4

+0'00064
+ 0'09287
+ 27394
+ 4'7681
+ 842'71

-

-

+

-

-

1'00000

-

Xs

+0'07655
7'92480
+ 943'18
+ 198'43
+ 0'00042

-

I

.1·00OCO

-

+ 1000'-

+1'-

.

I
-0'00000=0
-0'00274=
O
- 2'6841=0
- 74'852=0
- 3754'2=0

-=Y1
-=Y2
-=Y3
-=X~
1'ססOO0
-=Xs
{-=X.+X2
+
+1'+X,+X4+Xs

-

{ -

11831'73l:l84
=
Y2 1001
Y3 + 2X4 2Xs

+ 699791'62957+ 5062U'56874 + 1151'61177+ 2824oS'57I6111Y1+11

+
+

Řešení těchto rovnic, jež možno různě a od dřívějšího odlišně uspořádati,
'\7Wnechárnpro úsporu míf:>ta;zvl:íště se dloipo·ručujiepodro~icí
I. psáti ještě
Redukci I-Xl' pod rovnicí II' ještě Redukci II'-X2 a tak pod všemi danými,
byť i k rediukci prá.vě ThŽliV~[lýlffiii
I'Iolvnicemi,ahy tím prorvád'ění souč.novékontroly
bylo uSillooiněno.
.
Zde součtová rovnice umožňuje přesné provádění kont.roly při k až d é redukci, Poněv~dž všechna čísla jsou až na 5 desetinných míst vypočtena, a m\lSlÍ
součtová rovnice a její redukce souhlas,iti zpravidla na 1 až 2 jednotky tohoto
desetinného lnísta 9); výsledky pm Y1, Y2, Ys,X4, X5 jsou z, níže uvedeného přehledu patrny, z funkční rovnice vyšlo Xl + X2 Xs -+- X4
5 -= + 988'97961
a ze součtové 11Yl 11 Y2 1001Ys+ 2X4
2X5
989'16934.Výsledky ty se

+

+

+

+
=

+X

9) Ve vynechallémřešení
součinitel(~ součtové rovnice neb její redukcí nesouhlasily
nejvýše o 6, absolutní členy redllkct nejvýše o 4. součtové rovnice F:uné jen o 3 jedlllotky
posledního
desetinného
mí!lta; ale tyto větší odchylky byly zaviněny mimořádnými
okolnostmi, za níchž řešení bylo prováděno,
zvláště malým, pro velká a mnoho-, až 11 ticifemá
čísla nedostačujícím
počítacím strojem.
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skoro neliší od předešlých a jsou skutečně lepšími než Malkovy, jak
z toihoto OOllklOV1ého
pliehlediu, z,V1láš,těz dlruhé následrujíiei. tabullqT:
Malkovy výsledky

Moje výsledky

I

první
2'2438
Xl=
10YI=+
7'2986
10Y2=XJ=
X3 = 1000Y3= + 994'42
0'36492
X4=
+
X5=
- 0'66409

patrno

druhé

první

2'2437
7'2988
+ 994,42
0'36493
+
- 0'66408

2'2434
7,2976
+ 994'32
0'36493
+
- 0'66406

Součet = + 989'06603 \ + 989'06575

+

2'2433
7'2977
+ 994'33
0'36492
+
- 0'66405
+

+

+

-

-

I

+ 998'96661

druhé

I
-

I

I

Týž součet + 0·1 Xl
0'1 X2 + 0'001 X3 + X4 + X5 =
= 1'1 Xl + 1'1 X2 -+- 1'001 X3+2 X4 + 2 X5

+988'97647')
= 989'166231).

Levá strana prvních (zde str. 70) rovnic. daných, \druhých (zde
po dosazení těchto hodnot, je:
str. 73)
I,
II.
III.
IV.

V.

+ 2'58073
-16'78933
+ 0'52615
+ 0'00061
+ 0'15815

Fu.nkční bez
hoř. součtu: - 12'79615~)

+ 1'45841
+0'39176
-0'43647
+ 0'00175
--0'05899

o

::I

...,

'oj

;c:;

o

I:l<

OJ

::I

I

Součtová rovnice bez druhého

I

+ 2'08381~)

hoř. součtu:

-0'33041
-1'32642
+ 0'00743
-0'00044
-0'02633

I

0'00(002)
- 1'67616:1).

Hodnoty 1. dohře souhlasí s hodnotami
pnmo dosaženými
eliminací:
988'97961 a 989'16934 - l~ší se j<eno 0'00314 a o 0'00311 a, pfiJčmy této odJí,š·
nos,ti leŽÍ v cihybci:chzaokroulhil'eruí.íwláště neznámé X vypoč,tl8néi jleIUna 2 desetinná místa, a jen nepatrnou měrou snad i v chybně vypoětené redukci při
eliminaci (jak l1:lznačují poněkud větší odchylky některých čísel součtové rovnice, zvlá):;toějejí absolutních členú, o několik jednotek posledního desetinného
mista, neboť podepsaný mřI, jak v pOzn. 9. je uvedeno, k disposici počítací
stroj jen 8 X 9 = 13 timístný); z toho" totiž! hlavně z prvé hodnoty, j'e tež patrno, že lze žádané funkce přímo počítati, bez výpočtu a znalo&ti ll'ezná1lllých.
Hodnota 2. llmsí vyjíti nulovou, neboť pnslUlšná; funkční rovnice je přÍiIno
dána, neobsahuje jako součtové rovnice součtu i d a n Ý c h rovnic, jež -- jak
na!ho'řé pat'l'llo - pro chYlb~ v zaokrou'hlellti úifllliněStptl:něn,ynej,sou.; proto odi hodno:t 3. měly b~ se odiečíst.i hJodnoty, o,č jednotliv;é př.edlcho,z.Í I1ovni0el s.p1něny
n~jSiolll,naloo~telprve j'e pa,írno, jaký je prarv.ý nooouhlaiS: 12·79615- (+ 2·58073
-16'78933 --r 0'52615 0'00061+0'15815)=-12'79615
+ 13'523690'72754,
+2·08381-(
.... ) = +2'08381-1'35646
= + 0'72735, - 1'67616 - ( .... ) =
1'67616 + 1'67617 = - 0'00001 a je z toho patrno, jakou výhodu i co do přes,nosti (nejen že' kontrola součtová se tím umožňuje) má počítání na. týž počet
míst desetinných.
Konečně ještě dlužuo uvésti, že -- už i s ohledem na vp-likost součinitelů
funkční rovnice -.- mohla se ještě J. rOVlliÍJc181
na,před vy'děliti č,ís.lem lUOOOO, II.
100000, III. 10000, IV. 100, V. 1000 a, ještě bychOlIllIb~li hledané V1eličinydostali
stejně přesně, t. j. na týž počet desetinných míst (ovšem souČlÍová rovnice by
se byla musela přiměřeně změniti), ale nebiyli bychom počítali s tak zbytečně
velkými součiniteli v daných rovnicích a jejich redukcích, i součtová rovnice
2,

+

+
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by byla patrně lépe souhlasila; O' tom už může se čtenář sám v posledním pn~
klade na str. 73. Z. V. plřisJ.'WšiIlJý!mI
]JiOIsunutim desetirrmé teičkya
vyíIlJoohámim
6. a dalšího dies,etinnéhú m~s,ta, snadno přeslvěd~irti. U II. wmiiC·e by byla doImThce úpl:l1ě odlp~dla rediuikicle1-Y1. I to má výzmam při ÚiS,polř1e
práJc,e,kde,žto
Male:Wv dleterm~rnantech ml\U3,ipo,čí,tati sdaJlJými velkými so'l.lč,inilitie<li.
Víc.e o Malkově metodě uváděti nemláJúčelu; nemá význam Ulnico do přesnoSIti výisledků početních, ani co do pohodlnějšího a přehledněj~ího počítánÍ.
Determinanty při numerickém ře~ení lineárních rovlůC nemohou míti přednost a
výhodu před eliminační metodou. A to zvláště ne před GauSlSiOvou,v geodesU
- ve vyrovnávacím počtu, a je zbytečna o tom ještě zvláštní, samostatný příklad uváděti.
Vítal bych od čtenářů z.právy, jak se jim zamlouvá a jaké zkui;enosti získají s řešením rovnic eliminací --- na příklad Gausoovou - s při poj e 11 í m
8 t e j n i n a v ů b e c r () v nic
pro v Ý poč e t "h led a n }-c h vel i čin".
Résumé: Les r e m ar q u e s a 1 a mé t hiode
ď u n s y s tem e d' é q u a t i o n s 1i n é a i r e s a

d e 1'1 é s 0.1 u t i o n nu m é 1" i q u:.e
p 1u s i eur s i n c o n n u e spr o-

p o s é e par M. Ma 1e k").
L'auteur fait la critique snr la méthode pour la résolution des équations linéaires,
qui est proposée par M. Malek; cette méthode repose sur la résolution par les déterminants. M. Malek la préfere a la méthode de G~LUSS, usuel1e dans les calculs g-éodésiques.
Mais l'auteur montre leurs désav::mtages et explique sa méthode propre, ou l'on ajoute
des équations identiques pour les incounue, ou pour les autres quantités a résoudre au
systeme d'équations linéaires. Cette méthode cst capable de calculer une inconnue qui
que ce soit par les procédés indépendants des autres inconnues. Toutes les inconnues, calculées par cette méthode ont la meme précision; c'est le grad avantage contre
les mé'thodes usuel1es jusqu'a présent.

Geometrické vytyčování oblouků (bez úhloměrného stroje);
Prof. Ing. Dr. AI. Ti c h ý, Brno.
(Dokončení.

-

Fin.)

c) Podmínky
pro metodu
čtvrtinovou.
- Abychom mohli posoudit,
kdy nastává možnost užíti metody čtvrtinové na výpočet pořadnic y, vyjádřeme
na pf. Yi na základě předešlé pořadnice y.
Předně ze vzorce (10) plyne:
Y1: Vi = ti: (2 Ti

a z podobnosti 6KPY

+ t1),

a O'lPY

Y = Tj : ti .
Ze součinu obou posledních úměr vychází:
V1 :

Ti

+ 1;. .y.

Yi = 2 Tj

(12)

Je patrno, kdyby bylo t1=2Ti (což ovšem není přesně možné), t.j. součet tečen
rovný příslušné tetivě, byl by· koeficient
Ti
2Ti

1

+t

tedy také

4'

i

1

Yi=4 y.

Pro praxi stačí, aby se tj bližilo hodnotě 2 Ti. Kdy obecně 2 Ti = ti, se pozná
") Ing. Otto Ma 1e k: Ein Beitrag zut Auflosung linearer Gleichungen mit mehrec
ren Unbekannteu. I. TeH. Prague 1930.
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Z poměru Yi: Ul' Tento poměr plyne však ap.alogicky z rovnic (10), totiž:
Yi:Ui=ti:2Ti•
t;...:..-2Ti•
Je proto velmi výhodné, že se počitá v předeslaném postupu nejen Yi, nýbrž
zároveň vžay také u;. Možno tudiž obě hodnoty stále srovnávati! Jakmile se obě
velmi k sobě přibližuji, možno užiti pro \'šecky další body hned metody čtvrtinové.
Pro ploché oblouky s velkými poloměry bývá to možno již zpravidla hned pro
body, následující po vrcholu V (viz přiklad na konci).
Případ 2.: Prfisek teěen nepřístupný.
a) Možno spolehlivě
vytyčiti
počátek
a konec oblouku.
Je-li možno správně vytyčiti podle projektu body P a K, možno hned změřiti
tetivu t= P K a vytyčiti střed její O (obr. 4.). Vše dalši potřebné možno již
počítati.
Předně se vypočte
O 0= n podle vzorce:
1/r -(~).~=
- n=
··V~---. 2
(13a)
2

\

-V(r+ ~)(r-. ~).

,

Nyni je možno počitati hned
první hodnotu pro pořadnici y.
y=r-n.
(13)
Výška v tečnového trojúhelníku
K P S se počítá z pravoúhlého
6, OPSpodle vzorce:

Vm\
\
\

-

--\ ,
\

\

(~f=n.v,

~

tj

v=4n'

(14)

Dělka tečny T plyne předně
z podobnosti 60PSa
OPS
-

2v

T=r't

(15)

a kontrolni hodnota z podob-

VV +(
2

~r.·,

T=
Souhlasem všech 3 hodnot pro T je také i výpočet prvků van dostatečně
zkontrolován.
Pořadnici y a úsek U počítáme docela tak jako v 1. případě. Rovněž i další
postup je zcela obdobný.
.
b) N e m ožn o spol e h Ii v ě ,vYty čit i body PaK.
P~dn(ju~Ii b&dy P;X v projektu na mista, v nichž není nablizku spolehlivýchbodů, od nichž by bylo možno rekonstruovati také spolehlivě body P i K,
pak má i tetiva, a s ní i všechny ostatní základní prvky nejistou polohu.
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Nutno předpokládati, že možno spolehlivě vytyčit aspOilSnl'ěiy.
tečen
(obr. 5.) a zvoliti na nich body M, N, určující vzdálenost M N =e. Přimi,ření
vzdálenosti e zaměříme kolmicemi pomocné body L, Q,
pečlivě zařazené do směru'
tečen před překážkou. Úsečky a, c, odpovídající pomocným bodum L,' Q, voIime
zaokrouhleně aspoň na celé
desítky m. Změříme potom
ještě úseky q,p a ~olmice b, d.
Z této disposice je již
nejen možno stanoviti výšku
h v trojúhelníku MNS, nýbd
i úseky m, ta na základně e.
Z obr. 5. je patrno, že
a:b=m:h,
c:d = n:h,
b
li
h=-- . 'Ilt=c.- -.• n
(16)
a
c
m:n=ad:bc

(Hia)
(17)

m---t-n.c..-ce,

Dále je:
nebo
případně:
Z rovnice (16a) následuje:

m=-,d
a

ad
I

-r-

-b C .e.

bc
ta=----.
ad---tbc

e.

Kontrolou vypočtených hodnot m a ta je rovnice (17).
Nyní lze počítati (podle potřeby) i h z rovnic (16) a konečně
MS = m. ~ ( = h ~)
NS

= n.

I

~ ( = h ~ ).

Prakticky se doporučuje voliti úsek a = c, takže již z velikosti kolmic b a d
poznáváme, bude-li nutno počitati úseky MS, NS, nebo nikoliv. Když totiž je
dostatečně správně b -= d, leží i body M, N správně, takže lze považovati M za P
a N za K, tedy i e za t. Ale když se kolmice b, d značněji rozcházejí co do
velikosti, nutno provésti výpočet úseku m, n, jakož i MS a NS, aby bylo možno
situovati počátek P a konec K oblouku správně.
. . Po takto provedené kontrole postupujeme již podle udaných vzorcu. Netřeba
podotýkati, že vřazování bodu do tečen je záhodno prováděti co nejpřesněji a doporučuje se proto používati polního kukátka.
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Pfloiklad. (obr. 6.): V jednom upravovacím plánu venkovské obee bylo
vytyčiti osu obloukové ulice o poloměru r = 500 m. Byly vytyčeny oba hlavní
body P a K a změřena tetiva
PK=t=207'8
m na projektu
v měřítku 1: 500. .
__

PI

(~= 103'9 ml.

\
\
\

Správné situování bodů P a K
bylo kontrolováno podle obr. 5.
Zvoleno a=c=40 m. Naměřené
kolmice měly délky: b 8'43 m,
d = 8'45 m. Pro tak nepatrné rozdíly byla považována tetiva t za správnou.
Podle rovnice (13a) . .
n=489'08 m.
První hodnota pořadnice
Y podle rovnice (13). .
Y 0.= 500 ~ 48908
10,92 m.
Podle vzorce (l~) . . .
v= 2207 m.
Tečna: podle vzorce (lf»
T=106'21 m,
podle vzorce (15a)
T=106'22 m.
Potadnice y: Podle vzorce (5)
Y= 10'91 m.
(Dobrý souhlas s předešlou hodnotou.)
Podle vzorce (6)
: u =11'16 m

=

=

+

Kontrola: y u =v = 22'07 nt.
Rozdil y - u = 11'16 -':"'10'91= 0'25 m. Rozdil tedy malý, takže bude možno
počítati Yl asi již metodou čtvrtinovou.
O tom se přesvědčíme normálním výpočtem, změřivše další tetivu:
tl=104'5
m.
t1h
52'25 ru.

=

Podle vzorce (7)
Podle vzorce (8)
Tečny: Podle vzor~e (0) ,
Podle vzorce (9a)
Nyní podle vzorců (10) .

VI
nI

= 5'4915 m.
= 497 '2624, m.

Tl= 52'54 m.
Tl= 52'54 m.
Yl=:::
2'74 m.
Ul=
2'75 m.

Kont~ola : Ul

---------

+ Yl =

Vidíme, že Yl = Ul až na 1 cm!
Proto musí býti také
1
10'92
Yt=4"Y=:-4-=2'73

VI

=

m.

Je možno tedy počítati již všecky ostatní body oblouku. vesměs jen čtvrtinovou metodou.
Résumé: M li t 11 ú d e g é orné t r i q u e p o u r t r a cer u n e c o u rb e e n ar c d e
cer cI e. - Dans l'a.rticle précédent l'auteur donne une pel'fectLonnement du plocé<1ě pnr
cordce Succcl!sives et leurs flěches en indiquarut deíl forlIllUlcl>,
d'apl'6s lesquellc;; il o'cst pas
neeessaire que {le meSurel' Succ~s&ivemcot1f8 cordes et de calculeil"des fleches !J et leurs
cornplernents u (v. fig'. 3 et ,1) pOUr obtenir laj hauteurs des triang-les, forrnés des tang-ents
et les tangenÚ! elles-memes. L'auteur mentionne a.us8i une I'ěg'le,pel'rnpttant de caleuler la
flěcha suivante cornme Ullel{Ull.triěmc de la. fleche plI'écédente. Ellfin il aj<Jute un cxemple
éxoouté dans nn lotisse.ment.
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V Momv:ské rI'řebo;vé, kdysi k,vetoua štědře pordpmO(Wl,ll1JémJ
městě pánů
z Borskovic, pánfl z Pernš,týna" j,e,jíž prolčátky
sahajrí do rarného st,ředověku, bohatém
svými
a,rc'hiJtekto'llickými
pam Mkiami,
v městě, kde be&tia trriumpha,ns lliení bohudíky je1šM dOmlorvem,zachovaly
se nám
na orstění nlldlničrrího') vchodlU divě starožitné mky.
Na, přirpodre'l~émobrálzmu jlEJIStviděti
radlničmí porr:tál, na pravém olstění j:est
~oket (s letopro'č,t,errnl
1701), na leV!é ,straně
pak hoředlší půlka měřidla, (motorvidla,) na
vlnu, pří:zi ·a, p. Míry b~ly zalsazerny pevně
dlo kamene jak:o, praJŽ:ský loket na llIOVOmJěst,ské včži. (Loket na, Hrad~:anské radnici j:es,t z,asa',z,elndo dubových vrat. - Vilz
Mlž Sedláičiek: Paměti a d!Oik[laK1y
(} starl'Očeských llirá:ch a válháiCih.)
Hořreljlšíkornoe O'QOfllr
méřildel jlSoouve
st,edné výši. Podrohnosti měřidel podávají
výkresy níže reprodukované.
:Mimo tato divě měřidla, "zachorvalo"
Obr. 1.
s,e nám taiké v radinici ještě zb!yteik méřidla
třetího, al,e jlIŽne ve formlě pŮv'odnÍ.
Bylo to něj,aké žele:znél měřidilio k mě,ř,en,ívětš;Ílch délek' - (siáihu?)a asi
z nep0'ťOzumění neh z neváižnost.i byl z něho vytk!ován v diárvných letech hák na
zapření vrat!!!
Je to t,yč 'č,tvercoiVého prŮ!řezu 22/22 mm, cleltk'em 85 cm dlouhá!, dělená
pouze na jrednéi Istraně. DělernÍ jel pa,tmé a:si na délku 52 cm, zalcho,vané dílce
j!'lou: 1'66 cm, 1'75 cm, 1"80 cm - (ta.tonej~dlnotnlost Vlznikla, partrrně zpiťaiClOvánim měřidlla na hák), ka~dlý d!íIercjle op,ět rmd'ělel'1,na pět dií1kŮ.
OznaČiern,Ídílců jdle přes c1elou stranu tyče, {)<znalČ,eillí
ďilků .}e asi 2 mm
cmouhé.
Každ.y lichý dílec jle na plfotilehJré straně dílků oznalčern šikmloill klínovitou
ryskou, j'8ůilžh[1ot uka'zu.jle začátek dílce; u ka,ž:dého sudého, díke jsou tyto klín:o~
vité rysky vyra,ženy upr'olstiíed, [1o;vnloihěžněs podé~[)jouols,ou ty,Čie,š,pičkami: proti
!'loibě- llliezi nimi pl1ochá,z,]ozn~č8lní dHce. A i jri:naik;jest tento zhyt,ekl špatně
zaoholvám, a je nám pěkným pďííkladlem, jak někldlo dovede ISověcmlj z,acházeti.
Také dl'u11'éměřidlo' (patrrně na, vlnu, přílz,i), na leiVé st,rarně vchodlU, llIenÍ
úplně zachováno, neboť v r. 19282) někldlo spodiní jierho půli ulomiL Zhyl3J ho
jen něco mlálo vícle, než polovi:na.
Je z kulatého žel,eza, Q) 1'5 cm, mělo na kioil1ic,íchdva výlsitUIPky,jedněmi
bylo zapulštěno do zdi, diruihé vlYlznač,ovaly měři:d.10 (viz,obrr. 2.).
V polo!vině mě~idila bylo vyko;vino ,(}l~o,kterým procháizí s,ilný hřeh: do zdi.
VnějŠii výstupky, urlJárv<l,j~cí
m:íru, js,ou vyšší (7'5 cm) a jsou twkéz klUla,tého ž,e1e!za.
CLm

1) Radnice vznikla v letech 1503--1539. Věž její ukazuje již poslední
RP RiJným náběhem k renaissanci.
2) Právě den předtím, než jsem měřidla měřil (16. srpna 1928).
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zbytky

gotiky

Délka zMoované půLkiy (mě'ř'eno od vnější strany v,ýls.tu:pku dlo, středu
hiieiblu)jest 28'3 cm., tediy pa1:ll"něce,lá délka bíybly1lJa,asi 56~6cm - mloQ.ln.áJ,
že
F,s3 mm, eoobíy byly % víkřeňsik!élholokte. Přesnější měřen:í a loointro,ia pravé
délky byly nemQlŽln(y, pOlllěvaidJžse uioupenáJ část ll!OO:alŠla
a otvor po vý&tupku je
při1'iJš veJ.&Ý', n~ a.by se z něhJo něco, dalo usuzovati.

'{

283mm--+

I

I

'~-----'§>
..,

83

;I

Pos1ooní mě!řidlo, na pravé straně V'chodiu, je dlosti dtibře ,z.aOOovaJét,

je

z p1'oooooožlet!,ez,aší:řky45 mm, tloušťky 5 mm, na koocicll je opaltřellllOna \"nější
skaně hraJlK}lOlVitJými
výl3ttrupk.y,k,teré předlsta,VlUjámIiIiL, jilllrukje za-puštěno
dlrohými v'ý'stupky (vilZ <llbir.3.).
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Obr. 3.

Na d:ol~j~ím V[}ějším výs:tupku Je, vyra-žen leto1pol-e,t 1701. Vzdálffi~OISitvýstupků VIlJějš'iclJ. (V'ýIstupky neóSiOiUZielŠiíkmené',nýiblrž pravoúhlé: a velmi přesně
na d'élJkIu 1oo,lJmlO VIyIkJov'ány) n:aměřlen.a mezi vnitJřníimi &1Jraml3lmlÍ', 78 cm.
DěleDlí je pak v následlUjiÍlC.ích
intervalech
(měiielllo ooy:oojilllým kapesním
metrem sikláldJálcím)v cm: 25'8, 38'0, 38'8 (ryska silněji vyz.naČ<ena),51'8, 58'2,
68'0, 72'7; 75'5; 78'0.
Jde tedy o viíldleňský 1Jo!kJe1t,
j,ehož poměr bylzáIkJooem Zil3i dm' 23. čie<rvence
1871 (ř. ,Zl. č. 16 z r. 1872) Ull1čen:
1 vídeňský loket
0'777558 m 3).
---3) 1 víd. sáh = 1'896.484 m, 1 vid. stopa = 0·31(i.081m, 1 víd. palec = 0'026.340 m.

=
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Dílec 38'0 cm j,e asi ne,p1MnýJ,jeklnak je rýha méně zna,t'8l:ně vyznačena a
ve skutečnosti ničemu neůdlporvírl'ái.
Znáizoměné delkiy jsou u'V'edleny v ná,slediujlfcítahulce, zál"oveň s piOfIaVlláním SIP,ráv!Il.é
vídeňské mÍiry:
Význam dílce

Naměřeno

Přesná délka

1 lokte vid.

Význam dllce

Naměřeno

Přesná délka

0·258

0,250186

2' 2" vid.

0'68

0,684842

?

0'38

-

2' 3", vid.

0'727

0.711182

J/~ loket vid.
2/3 loket vid.
314 loket vid.

0'388

0388779

2' 4" vid.

0'755

0,737522

0'518

0,51873

1 vid. loket

0'78

0,777558

0'582

0,583168

J 3

což s:~ shOidluje dobře s lOlktJemmě1n1ckým.
K jakJému Ú!čolubyly vyznalčeny pl'avděpoulo:bin:é d!é'lky 2' 2", 2' 3", 2' 4"
- není ni~ známlo 4).
Z jak:éhn dů,voďu' b~ly tyto míry umÍJsťová11Yna, výz!lačrný'ch mlÍstelChměsta
-- to vímle. Piií,~l'a,d,ytoho mámel i v jhlých městeCJh - C. BUJdlěj!o·vice',
Li'f:,ooněřice, LitOllIliyJšl,Mělník, Praha II, Praha IV, Ha;mlb:urkJ,Bréllll.ly, Liibeclk, PařÍ'ž
a j.; v Mělnílce ,6eský a víde,ňslklý loket VledtLes'elbe, v Brémládl j,sou dlok!O!Ilce
uvooeny tl"od'e mlÍry (i oosíký loke~). Bylo to hla.vně v městech s čilýJm obchodnim ruJ0hem,h'yl to SllllJys,lpro poctivou mím a záJroveň to bly1a měřid!l:a;kont,rolní - l1OIl'IIllIální.
J,sou alel tak;é j,irn:émky - které slouž\ily co IWlltl"oln:i- tak: na příklad
v Gruyere18 (Švýca,ry) m~j!Í na. ná:měs,tí, kam'etllI1á měHdia lm. obilí. V Krásné
Hoře u Sed[OOna v Třebooi jel něco podoibm.é'ho.
V MQ!l"a.vsikéT'ř,eibo-vé,kd'.e: brl vyvinutý průmysl souken~ck:y, byly takové
kontrolní roky sallIliQlz:řejmounutností.
Podioblných vefe:jil1ých měřidle'l máme j~s,tě u nás, vi!c~,- je jenlOm !škoo~,
že nerní pro jejich uchovwi věnována potře:bná péče ..
Bylo by ,snad dobiie" kdyby pobilíž ta,lmvé památky, byla t3!biulka s vys,větllenim, aby si kolem:jdiooc,í uvědomili, jlak naši p[ied!kJo,v'édbali na P01ctivlOUmiTu
a alby tyto dost VlZáJcOO pa;mátky; nebiyly zbůihda.r!Ill'aničeny.
Prosím pány kolegy, kt:eň b~ snad do, MOIravské Třebllwé zavítaH (neibud/ou toho litovat, ok:olá jel krásné, město mIá vletlmiboha.té museUllllI,samo, i s.vým~
budovami jle v:elmi zaj~vé)
a zhudle-li ji:IIličas, aby úd'aje mo~e přeikornitroloval:i.
Zárorve·ň pak p[osím, kdo- bry o podobných měřidlech věděl, ne;chť t·o !(~ZIllIáJmí
laskavě blUďmně" nebo Technickému MUSoeu,Pmha IV. Výstledlkiy budo'U pa.k
v Ze!Ill'ěměři~sktém Věstníku uv:8Iře.jn.ěny.
Résumé: Les anciennes
mesures
communales:
Nos ancótres avaient
l'habitude d'instaJler sur les places publiques les mesures officiellement en vigneur. Le
but de cette illJStitution consistait a avoir a disposition sur les places du marché une
mesure authentique qui servait de mesure normale ou de contróle. Quelques mesures
ncrmales analogues existent presque dans tous les pays européens.
Le présent article décrit les mesures de Moravská. Třebová (Moravie, ROH.). Cette
ville, dont l'origine remonte au début du moyen age, la ville des Seigneurs de Boskovic
et des Seigneurs de Perštýn, est riche en monuments architectoniques et était en son
temps célébre par son industrie de draperie.
4) Železný loket, upevněný na zdi věže v Litomyšli, byl změřen též p. Smolíkem,
vrch. cejchov. inspektorem v Cechách. Naměřil 596mm.
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Une mesure ljui s'cst tres bien conseI'vée jusqu'a nos jours est ľauno viennoise
sur l'image á l'embrasure droite de ľentrée de l'hótel de vilIe (voir la figure);
la seconde mesure, ft gauche, ost endommagée; elle avait probablement représenté 3{4 de
l'aune viennoise ct avait du évidemment servir au mesurage du fil ou do la laine.
On voit en out're ft ľhótel de ville un crochot pour on fixer la tlOfte et qui fut forgé
ďune ancienne mesurc. La divisio!ll: do CLíte me'6ure est malheur€'li8emellt tellemlOnt effacée
par le f()fgeage qu'O!Ilne peut plus comtater ln me>su;reoriginaJe .
.Outre ces mesures de longueur, il existe aussi dans certai.nes villes des mesures ft ble,
en pierre. A Litomyšl (Bohéme) l'aune municipale a été contrólée par un employé vérífieateur ft 596 mm, ce qui wrrespond ft peu de différence pres ft l'ancienne aune bohéme.
(0'78 m) -

Literární zprávy.
Recense .
• Prof. Ing. Josef K o pec k ý: Bodové stanoveni bonity půd orných v C8R. (Separátni otisk ze "Zemědělského archivu", roč. XXII, Praha 1931).
Při dosavadním zpusobu bonitace k účelum katastrálním
nebyla věnová.na postačující p'0zornost bedlivějšímu a podrobnějšímu prozkoumání poměru pUdních. Autor uvedené
publIkace, zakládatel a bůdovatel .praktického
a vědeckého pudoznalstvi
u nás, zdurazňuje proto duležitost pedologického podkladu při postupu bonitačním a' uvádí svoji vlastni,
vědecky i prakticky
opodsta.tněnou bodovou bonitační stupnici, v níž se uplatňují všechny faktory vnitřní (efadícké, půdní) í vnější (klimatické), které jsou podkladem dosud
užívaného vtřiďování v katastru daně pozemkové. výčtu a stručnému popisu těchto je
věnována prvá část, druhá pak přináši přimo vyjádření
bodových hodnot bonítačníelI
v peněžitých hodnotách čistého katastrálního
výnosu.
Základem jsou autorovi
nejvýše
hodnocené půdy 1. třídy na Hané a stanoví pro ně nejvyšší počet bodů, jakožto součet
nejpříznivějších
poměru jednotlivých faktoru. Pro ostatní bonitní třídy stanoveny
json
bodové součty příměřeně nižší, takže na konec dospívá autor k velmi jednoduchému
návrhu nového bonitačního roztřídění půd v čSR. Tento návrh měl by dvě velké předností: opírá se o spolehlivý a podrobný průzkum pudy a vychází ze společného základu
srovnávacího, který umožňuje přehledné a systematické
vřazování půd do 18 třid, pro
území celého státu. Pro jednotlivé třídy jsou uvedeny bodové hodnoty í čisté katastrální
výnosy.
,
V zivěru poukazuje autor na nevýhodu dosavadní oceňovací soustavy, která rozděluje plochu čSR. na 417 distriktu bonitačních a tím také na stejný počet nestejnocenných
kl:j.sifikačních tříd, jakož i na obtíže, vznikající
přepočítáváním
sazeb, udávaných
nyní
pro 1ha až na 9 desetínných míst Kč, t. j. na desetimiliontinu
haléře.
Návrh znameillal by zjednodušení nynějšího bonitačního systému, a bylo-li by příhliženo i k ostatním faktorům směrodatným pro stanovení katastrálního
výnosu, zasluhoval
by plné pozornosti a ocenění při katastrální bonitaci.
C.

• Bulletin géodésique. Cís. 23, rok 1929.
Plukovník dr. L. B e n e š referuje o změně délky invarových
drátu pn merení základny II Muka&>va nlt Podk,a~tske
Ru;;i. Konstatuje,
že etalování drátů v Bureau international des Poids et Mesures před měřením a po měření základny nemusí vždy býti zárukou absolutně správné délky. Dráty mění svoji délku ča;;to během měření způsobem neočekávaným.
William B o w í e popisuje metodu nivelační užitou pro nivelaci 1. a II. řádu na území
větším než 3 miliony čtverečných mil inženýry
the U. S. Coast and Geodetic Survey.
Upotřebené latě mají dělení na invarové vložce provedené
strojem konstruovaným
dle
Parkursta. Užito pří nivelování dvou latí tak, že na jednu lať zaměřen'a vždy visura vzad
a na druhou 'vpřed. Výsledky jsou v mezích d:mý<cll m.erz.inár. předpisy.
Řecká komise geodetická
podává zprávu O lllJětřerníoblklUku meridiálního v [{ecku
od léta 1927 do konce roku 1928. Řetězec trOjúhelníků v délce 6° spočivající na dvou přímo
měřených základnách a měřený vojenským zeměpisným ústavem řecldým by>l na.v:íJz.ánna
řetězce voj. zem. ústavu srbského. K měření úhlů užito velkého teodolitu fy Hildebrand
o průměru 275 mm, dávající přesnost 2 centesimální vteřiny. Chyba v uzávěru trojúhelnikovém je vždy menší než 2 vteřiny sexagesimálni. Relatívní chyba v měřené základně
dráty inva.rovými je 1 : 2,000.000.
H. K i m u r a podává provisorní výsledk~ pozorování zeměp. šířky v severní rovnoběžce, 39° 8' v roce 1928. Ve otanicí 'Mizu!'awa pozorováno na novém tele skopu a srovnány vý:;ledky s JP'OZorová.ními na dORavadním stroji.
Dále jaou podány biografíe zemřelých goodetů B. K. Wana,rha, Carcy V. Hodgsona,
coJ.OiI1emE. Lester Jones:a a astronoma H. Audover.
Na konec uveřejněIW jednání mezinár. kongresu pro oceánografii, hydrografii a pozemní hydrologii v Seville v květnu 1929.
F.
Taschenbuch der Landme88Ung und Kulturtechnik. VyooJl prof. C. Mli 11e r. nra.kladatelstvi K. Wittwer, Stuttgart.
- Formát 14 X 19'5, stran 500, va~bra. plát., cena 12 řm.
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Nutno pouk:Í!La.ti na, druhý díl kalendá.ře prof. C. Miil1era, jako vý'bol'nou ka1pe;;ni
!Jřímčku zeměměřírčskou a kulturně-toohnickou.
Byla v r. 1929 novéz.redigována
a co
obl>ahu rozšírřena. H\.avně kapitoly kulturně-iuwný,r8lké (XX 3lŽ XXI) !byly nově 7.pracoványa
obohaceny o strUJČný :přehled "Zařízení a vedení .zemědělskýc,h hospodá.řství"
(22 stram).
S t a f, 7.e m ě měř i Č s k á.. Lví podíl na ní má iprOtf.Mii1lJelriZ ,Bonnu, který 'Z 19
kap. obstaral sám 13 kapitol. Vyrovnávací počet, naukJa o nástrojíclJi (s dobrým informativním sestavením o rozměrooh a ceruíJeh hlavníc'h geodet)cký1cb přístrojů
(na 4 stránkách), polygonisaJČe a ousolni pořady, výpočet ra dělení plooh, práoo vytyěov.wcí, nivelační,
trigonometrické a ba;rometridké Uil'lČenívýšek, situa.oni plány s vrstevnicemi,
prřehled souřadnicových soustav v 'lJetlllích němecJkých (věru nutn.é - dosud UlžÍiVáse 44 základních
bodů, 'V 'j.:. 1923 sClhvMena 'byla Vlš3lkjeoootná souSlt..wa 1'1'0 telou říši) - a krátkou stuf
o počátečnícJt výškách v .zemích evrOlP'ských, vztlllžené na NN. Pruskra (.Norrnal-Nullfl1tclle).
Čistě pro říšsikoněmockou potřebu jsou vývody o ustanovení pro úřední měření. - Prof.
Galie .přiSlpěl n~)Vou kapitolou o konformním wbrllJZení zemského elipsoidu' a doplnil pojedlllání o základl11ích pojmech zemského vyměřování.
Prof. Sa.mel obstaral kapitolu
"Jed!lloooohé ul'Čeni času, zeměJpisný,ch délek a ·Šířelk pomocí sl1j.nce a hvězd" III dbšírnou
k.apitolu o triangulaci. Základní pojmy fotogra.metrie podJává prof. S. Finsterwalder.
Stejně ěasové jsou vývody stav. rady Wagnera o zeměm.ěřiČství ves1užhě
měst.
Lze řÍJei, ~e prříručka splňuje s.mj účel. K:apitoly nevyčerpávají JPIOjedn:.tnoulátJku, informují vŠiaJk dokonale. S ohledem na omezený llozsa.h k,nihy. j'€lst počet vyobrazení
''o
nejmenší.
I tato kniha svědčí o vysokém stavu geodetické literatury v Německu. Vydrava.tel
a nakladatelství
jí věnovali mnoho píle a pi·áce.
-Fr-
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Nové knihy.
Dr. Frant. Kol á č ek: Půdorysy moravských
měst. Vydal odbor Čs. společnosti
zf:'měpisné v Brně, 1930. Stran 38. Cena 24 Kč.
Ing. Dr. Fr. Č'u ř í k : Základy vyšší matematiky, díl II. Vydala (;eská Matice technika, Praha 1930. Cena 48 Kč, pro členy 32 Kč.
Horní zákony 'československé.
Sestavili Ing. JUDr. J. Pe t e r s a JUDr. K. K ose h i n. Nákladem "československého
Kompasu", Praha 1930.
Obecný horní zákon. Upravili Ing. JUDr. J. Z Ion i c k Ý a Ing. JUDr. J. Pří k op.
Nákladem vlastním, Mor. Ostrava 1930.
Prof. Ing. Jos. Ko pec k ý: Bodové stanovení bonity půd orných v ČSR. Zvláštní
otisk "Zemědělského archivu", ročník XXII, sešit 1-2. Praha 1931. V komisi fy Hejda a
Tuček, Praha II. Stran 41. Cena 5 Kč.
Dr. M. G rolI:
Kartenkunde.
2. vydAní zpracoval Dr. O. Graf. Dit 1.: Pro j e k·
t i o n e n. Vyšlo v Goschen-Sammlung
1931. Stran 116.
R.P r a u s e r: Dle 9rundstiickschlitzung.
2. rozšířené vydání. Cena 4 M. Vydal Carl
Heymanns Verlag, Berlin 1931. Stran 92.
A. C leme n s: Graphische Tafeln ZUl' Ermittlung des Profilinhalts, der Boschungsllingen und Profilbreiten bei Grllben, Teichen und Wegen. Cena 9 M.
OdboTlJiIpo}edlJillJl v ~asopisecb.
Naše věda. Č. 10 z 1931. Recense profes(,ra Dr. A. Ti c h é h o ke článku Ing. J.
Van ě č k a "Technika v samosprávě", vyšlén;. v 9. svazku Československé
Vlastivědy,
Plaha 1929; Rozebrány v ní kriticky omyly a nedostatky, jež obsahuje článek p. Vaněčkův
v části, pojednávající o měření měst.
Zprávy veřejné služby technické. Č. 2. Dr. S c h u s t e r : Určení bodu zpětným protínáním v prostoru. Ing. Sr ba: Odborná výstavka při sjezdu v Curychu 1930. C. 3. Dr.
A Sem e rád:
Stav zeměměřičství v saverských státech Evropy (a č. 4). Ing. Ho šek:
Vnitřní velkoměsto (a č. 4). Č. 6. Vládní nařízení o důlních mapách ze dne 13. února 1931,
č. 29 Sb. z. a n. Prof. Dr. Sem e rád:
Hlídka fotogrametrická..
Č. 7. výoos min .. financí
č. 2677/31:.III/6, kterým se vydávají pokyny k provedení § 97 kat. zákona.
-zrLes~ická práce. Č. 3. Ing. Fr. S po n e 1': Nový pantograf z le.hkého kovu. J. J il' a 1: Třetí pastelová metoda pro kolorován~ porostních map.
Sborník
společnosti zeměpisné. Č. 7/8 z 1930. Dr. J .• S t ě h u I e : •Sjezd čs. geografů v Brně 1930.
Pozemková Reforma. Č. 2/3. Dr. J. H o l' á k: Urbářské a příbuzné poměry na Slovensku (pokraě). Dr. J; Mí c hl: Rozhledy po pozemkové reformě a pozemkových poměrech v cízíně. - Polsko.
Journal des Géomětres et Experts FranQais. Č. 125 (březen). Therese Dan g e r: Le
géometre dans l'urbanlsme (dokonč). S i t z: Le remembrement en AIsace-Lorraine (dokončení). R u b í n s k y: Analogies mécaniques jans la résolution des problemes de géodésie.
Mergiecibas un Kulturtechnikas
Ve.tnesis.
Č. 1/2. S u l' i t s: Určení meridiánu pomooí polárky. Ve g n e 1': Meliorační práce ve východních Prusích. - Postup prací upravovacích pří jezeře Lubahn.
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Bildmessung
und Luftbildwesen.
Č. 1 z 1931.
o s S h a I' d t: Erfahrungen
hei An·
wellllung der Luftphotogrammetrie
Iiir KataRtcrvermessungen
in der Sehweiz. LaemaÍln:
Entzenungsgerat
fUr nieht ebenes Gelande. W o I ff: Ober die maximalen
Konvergenzen
der Kamera-Axen
in der 8tereophotogrammétrie.
13a s se: Luftbildmessung
bei den 8tudien der transpersischen
13ahn. - Bericl1t,e der Berliner Herbsttagung
1930 de,r Deutschen
Gesellschaft
fUr Photogrammetrie
uber den Zuricher Kongrel3.
Osterreichische
Z. f. Verm. Č. 1. D o lež a I: 10 Jahre osten. Bundesvermessungsamt. K ap pes:
Schwingungsschiefe
und Skalenschiefe
bei der Schachtlotung.
-zrZeitschrift
fUr Vermessungswesen.
č:5. G u I' I i t t: Die Hamburgische
Landestriangulation.
Se h w e n k e I: Der Landmesser
im Dienste des Heimatschutzes.
Č. 6. Lip s :
~ur Berechnung
der rechtwinklig-ellipsoidischen,
der ebenen Konformen
und der goographischen
Koordinaťen
mit der Rechenmaschine
(a č. 7). Co n l' a d t: Drei neue Kartierungsgerate.
Č. 7. P i n k w a I' t: Der Einflul3 der Temperatur
auf die Angabe
von
Rohrenlibellen.
13I' a n d : N eue Wege fUr die Ve1rbreitung
der Luftbildmessup.g.
K I e ema n n: Einfache Entzerrung
von Luftbildern
ZUl' Berichtigung
und Ergitnzung
grol3mal3stablichen
Plane.
.
-':"'zrStadt und Siedlung. Č. 1. H e i I i gen t h a I: Die Bedeutung
der Berliner Wasser·
straBen fUr die Stadtentwicklung.
Č.2. G ut:
Sanierung
ungesunder
Stadtviertel
in Amsterdam. Č. 3. W o I f : Das oberschlesische
Industriegebiet.
" (s 22 vyobr.).
Č. 5. R e ie h e 1: Land-Werk-Siedlung.
-z:{Stlidtebau.
Č. 1. N u s s b a u m: Weltstadtgri1n.
Č. 2. A g ach e: Neugestlt!tung
von Rio de Janeiro.
D e I i u s: Landesplanung
in Danemark
u. Schweden. (). 4. Pf a n nBC li m i d t: K ubische
DarsteUu.ng von BevOlkerungsund W ohndichte.
K u c kuc k: Bebauungsplan
- Fluchlinienplan.
-Z1'H. D. I.-Mitteilungen.
Č. 3. Ing. F. S p o n e r: Genane optische Distanzmessnng
(referát). Č. 6. Recense.
AlIgemeine
Vermessungsnachrichten.
Č. 9. I dle 1': Konec
z č. 8. Č. 10. L li d em a n n: Ober die Genauigkeit
de·r Langenmessung
m. c. ve,rtlkal wirksamen
Tangentenschraube.
Č. 11. Z i m mel' m a n n: Aufgaben
uber prakt. Grundstucksfiihrungen
mit vollstandiger Losung (a č. 12, 13). Č.13. E n gel:
ZUl' Frage
der Beweiskraft van Vermessungszahlen.
--zr-

Zprávy odborné.
z

llDDOSU

kat. měř. lÍi'adů Y Praze.

(Odděleni

pro nové

měřeni.)

PH obnovováni
poz. katastru
na kat. území Rakovníka
bylo částeřně
použito pn
detailním měřen ( v terénu k tomu příznivém
metody po 1 á l' n i. Při tom hy)~ získány
tyto zikušenosti:
Hledíme měřiti,zrvIáiltě
je-li parno, pokud
možno v hoqinách ranníeh a večerních,
kdy vzduch se tolik nechvěje.
DI'ležitým ěinitelem
je osvětlení
latí. Visury po slunci
můžeme přečísti
až do 130 m, :tniž bychom se obávali nepřesností.
V)'hodnó jest tudíž
mfřiti
za zvláště
sluneřllího
dne v dopoledních
hodinách
od východu
k západu. k vcčeru pak se :'ltanovisek od západu
k východu.
Nepoužívejme
však dlouh)'eh vi:mr pra·
videlně toHkJO ve 'zvlálŠtnÍCJh ;případMh. když zaměření nemůžeme jinak provésti. Pra"idlem buďtež nejdelší visury na body 60--80 m dlouhé,
které
zaměřujeme
zá,sadně
s jednoho
stanoviska.
Při vzuálenostech
od 80-120 m zaměřujeme
se dvou a od 120 až
150 m 'se tří sÍlJJlovjs ek,. Body určené třemi pil'Ůseky a obvodovým.i mírami, mě,řen)'mi
pásmem, dávají nám již záruku přesnosti.
Lat{! ovšem musí být. stavčny dle krabicové
libely a kolmo na visuru stroje. K tomu slouží dioptr, pomocí něhož lať se uvede do
pi;edepsané polohy.
Neni-li této r·odnlÍnce vyhověno,
pak měřeni délkové je špatné. A.y
nemusely býti počítány rozdíly z výšek stroje a výšky latě, dáváme horizontálni
dělenou
lať do té vý'še, jakou má stroj. Při zaměřování
bodů postupujeme
od 00-3600 a vedoud
musi dbáti, aby nosiči lati Sli při sobě tak, lJ.by nemuselo se stále zaostřovati
a nebyly
čteny velké fOiz,díly úhlové. 'COIŽ prá.ci :bdI'žuje a měřeni činí nepřesným.
Často se muže
státi u staršího typu Wildova
stroje, kde je špatně
chráněný šroub Ilstanovky
Hmbové - že nedopatřením
pohnulo by se tím'ošrourem.
Chy,ba, tím7JpI\lsobená
jest O'lw-'
čejně tak malá, že na polním nálrtu není možno ji hned zjistiti a tak v měřeni ziistala
by utajena a objevila by se až při konečne kontrolní
visui'e. Je proto veli,~e- důležito
mezi mči'enim, zvláště nejs[l,e Jí ji.;;ti, že nepohnuli
jsme šroubem
ustanovk~'
limbové,
občas zaměřiti na: nulový směl' a čtení kontrolovati.
Není-li možno s jednoho ani s následujícího
stanoviska
zamčřiti
určité
body, volíme stanovisko
pomocné. Mů.ž,e jim býti
každý hod. .iflhož vzdáJenost,
je"li větší, se doporučuje
změřiti přímo pásmem.
T,a.ké byla provedE-na
zkouška
přesnosti
metody
polárné
metodou
polygonovon.
Bylo docíleno krásných, výsledků.
I'élky
přímo měřené a vypočítané
~ouhlasily hluboko
pod dovolenou mezí.
Polární
metodu
1ll0Žr.o co nejvřeleji
(]opornčiti při obnovování
l'()zemkov~ho
Imtastru.
In!J, lJá'L'lI.
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V době od 1. srpna do 15. listopadu
v r. 1930 byla provedena
jedním
úředníkem
m ísi t n í t r i a n g Ul ~ 1lI C e části katastfl. ú zem:Í Žatce v mZ1loze 1220 ha.
Mletní trig'onometrieká
síť byla m1v:íz!Ína na 10 danýldh trigonometrIckých
bodů
vyššího řádu: 2711 LangellgTaben,
23 Chlum, 63 Přes silnid. 34 Alter Berg. 44 SC1hlossel,
54 Reoorvoir, 74 Katzenhiibel,
84 Lairuge Leiten,
94 Puberlík
a 104 Liběšice,
určených
předitím triangulaení
kanceláří
ministerstva
financí v Praze.
Při rozvržení
místní l'1ítě byl brán r.řctel na husté zastavění
v městských
částech
území a na úzké ulice města. Nesměla také býti přehlédnuta
ta okolnost, že část města
leží v rovíně a část na svahu rychle klesajícím k Ohří. Rozložení bodtl. sítě muselo býti
v těchto místech obzvláště pečlivé.
Bylo pamatováno
také na to, aby !'lI) snad neukázala
při pllzdějl\ím měření potřeba
voliti dodatečně
ještě nějaké trig. body, které pak v takovj'cch případech bývají obyčejně
určovány málokdy lLspokoJiv~'m zptl.sobem. Mimo to místní síť byla rozřešena tak, aby při
rozvrhování
polygonové
sítě nf'bylo nutno pracovati
s uzlovými body. Tyto nejsou totíZ
tak přesně určeny jako body stanovené trigonometricky
a mimo to počtářské
řešení pol.
sítě s uzlovými body jeE't mnolie-m pracnějiíí
nežli řešeni pořadfi .ioonodUCJhý~<h_
Celkem určen 61 nový bod. Z toho byly 33 body pozemní, 6 km'telních věži, 2 věžičky veřejných
budov. 13 továrních
komíf1tl. a 7 hromosvodů.
Pokud se týče jich určení,
jsou 24 určeny protínánim
vpřed, ~ protín:í.ním zpětným a 35 k(1mhínované.
SignaJisace
pozemních bOI1ů pToveilena byla: 1 měřickou
vĚ;ži o vý:icp středniho
sloupu 651) m, 1 čtyřbokou
pyramidou
se zvýšeným
postavením
stroje 3'60 m nad terénem, 29 malými trojbokými
pyramidami
a 2 body určované
prohnáním
zpětnýrIl, ne}'yly
vůbec signalisovány.
Tyčových
signálťl nehylo použito vfibec vzhledflJl1 k jejich neprak.
tičnosti
Jest totiž před měřením nutno je rozebrati
a po ukončeném
měření za,-;e zlIova
stavěti, což práci nejen zdr7.uje, ale je~t i zdrojem nepř'esnosti.
Výlohy na stavJ:>u tohoto
signálu jsou jen o nceo málo nížší nežli TIa stavbu malé trojboké pyramid~·. l'oužití ty·
čových znakfi k signalisováni
trig. bodů mí:;tní sítě Ibylo pak ElJ)ooielněJna !kat. ú.zemí Zat~e
úplně vyloučeno,
poněvadž
hy tyto mezi tyčemi zde neobyčejně
četn}'ch chmelnic
iíplně
zanikly.
Stahilisace
provedena
žulovými hTanoly rozměru 20 X 20 X 75 cm s tesaným kříž·
kem a nápisy K. V. 1{130. Pod hranoly byly centricky
osazeny
žulové desky r07.1W\l'ft
50 X 50 cm s vytesaným
křížkem v trojúhelníku
a pod tyto opět centricky
hrdla lahvi.
Úhly měřeny celkem na 48 stanoviskách,
z nichž 9 bylo vyššího řádu. Z nově urče·
ných bodů observo"\"ána věž radnice (2 excentry
na ochozu), 3 komíny a 2 hromosvody
excentricky
na plochých střeeh:ích. Měření provedeno ve 4 skupinách a řa<lách repetičním
teodolitem
Fričovým
se 6" odhadovými
mikroskopy.
Vlnitý terén triangulovaného
území byl pracím celkem příznivj,
za to však zařízení
chmelnic na většíně pozemků vyžadovalo
značné námahy při vyhledávání
mist pro detailní body mající žádané vismy.
Okolnost, že s prací započíti bylo možno <liŽ v srpnu, za.vlnlilru, že veš,ker-ou práci
bylo nutno prováděti
v dobách nevhodných.
Rekog-noskace
prováděna
v době největšího
vzrostu chmele, dobu nejvhodnějŠí
pro měření bylo nutno věnovati
Sig'llroJisaci a stabili·
saci a pro vlastní mčření pak zbyly mlhavb a větrné dny řijnově a listopadovb.
Pracovních
dnů v poli bylo
a oper:tční území mělo rozlohu ~4 km2•

n

Ing. Lacina.

Roku 1930 byl dohotoven
operát nově zaměřeného
kat. ůzemí města Pacova.
Pro
zaměřooí tohoto úz.emí byla Izvolena jednak me tOM polygonová a jednla,k meioda s t n '10 v á.
Měřický stůl při polních pracích užitý byl zdokonalen.
Dřevěná rýsovka
E'tolová byla nahraozena dieskou z broušeného
glda. Zavedeni skleněné
rýsovky
se ukázalo
jako velice
"\"ýhodné při výpočtu výměr jednotlivých
pllrcel a dále při reprodukci
map, jf'zto nod
originální mapa nejevila vůbec žádnou deformaci
papíru. Otisky nové mapy pořizovány
v reprodukčním
íistavu min. financí tak, že originální
mapa napnutá
na skleněné desce
byla dávána. přímo do prosvětlovacího
lisn. aniž by se byla dříve se skla sejmula. Následkem toho neměl aluminiový
štoček ani pa.k hotové mapové otisky ž:ídn':': srážky.
Třeha
sd~liti. lže IOO8tup práce 'zŮJStával v 'Podstatě týž jako při používání
rýsovky
dřevěné.
Mokrý kreslicí papír byl rovněž napiat použitím šlehaného bílku ua skleněnou desku tak,
že byl ,k' této celou svou spodní plolchou dokonale
přilepen.
Po t$'denním zaschnuti
byl
vyrýsován
na desce sekění rám a vyznaěenypodle
sOllř'adnic v~echny
tdgonomf'tricke
a
jiné měřické body potřebné pro 'stanovidka
i usměrněni.
Zároveň
vyrýsovány
na okraji
sekčního listu všechny možné orientace
z předpokládaných
stanovisek
(prfisep.íkyse
sekč·
ním rámcein b~'ly předem vypoč-ítany).
Způsob rayonování
zůstal nezměněn,
pouze jednotlivé body nemohly b}~i 'vyznačovány
pikíl'ovací
jehlou, jak se činilo dříve na rýsovkáiCh dřevěných.
ježt<o skleněná de.ska tomu ned,ovo!ovala.
K svrchu uvedeným
výhodámdlllžno
přičísti již dřívější pozIUlJ1:ek 7.UOVU zjišténý,
že stolové měření 7.ůstává stále levnější než všechny jiné způsoby u katastrálníbo
měření
užívané.
Ing. Vacek.
Ke článku p. Ing. A. Fikera "O v Ý s tav ě u s P o řád a n é ji ř i mez i n á rod ním
f o t o g r a m. a z e I)l ě měř.
s jez d u v Cli r y c h u" (Z. V. 1931), kdež na str. 40 se
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praví: "Vysoká škola technická v Brn.ě byla zastoupena ukázkami zkušební práce provedené u Kníničekj zde třeba litovati, že nebyly též vystaveny
přehledy docílených výsledků" žádá pan prof. Dr. A. Semerád o uveřejnění tohoto doplňku:
Pan refe'rentpoloŽiil až na konec svoji zprávy o výstavě též účast Ceskoslovenska.
Zde neúplně citoval techniku v Brně, jež vystavovala
pod jménem: I. stolice geodesie
české techniky v Brně exponát stereolotogrametriekého
plánu území pro přehradu u Kniniček a druhý exponát fotoplán téhož území. Z ÚSp0J)fi.ýchdůvodů omezili jsme se jen na
dva obrazy. Ve článku ,fotogrametrické
zaměření úZ':lmi u Kníniček',
uveřejněném
ve
,Zprávách veřejné služby technické' r. 1930, jsou uvedeny veškeré podrobnosti í rozbor
přesnosti, jež pan referent s lítostí ve svojí zprávě postrádá.
Konečně jfst poznamenati, že péčí ministerstva
veřejných
praci se podařilo, že
Cs. společnost fotogrametrická
pronesla společný referát a upravila společnou exposici
Ceskoslovenska
na tomto mezinárodním sjezdu.
Semerád.
Foto~rametrický
kurs v Jeně. Podniceny úspěchem fotogrametrického
běhu v roce
1929, uspořádaly Zeissovy závody letos v době od 16. do 28. března nový kurs, který se
t(:W ne1byčejné pozornosti mezinárodní, což svědčí o stoupajíciím významu fotogrametrie.
:Mezi 52 účastníky byli Dánové, Cechoslováci, Finové, Jugoslávci, Němci, Norové, Rumuni,
Španělé, Švédové, Švýcaři a Turci. .
Probraná látka sestávala z výkladů teoretických,
z výkladů o přístrojích a praktických návodů a úvah. O teoretických základech fotogrametrie
vykIMa! prof. O. v. G I' uber. Vyložil nejprve, za jakých podmínek lze považovati
fotografický
snímek za centrální průmět, vysvětlil vzájemné vztahy mezi dvěma odpovídajíc,ími centrálními průměty.
Pak odvodil z podmínek pro vidění skutečných předmětů podmínky pro ste.reoskopicke
vidění při pozorování obrazů. V· dalších přednáškách
vysvětlil
vztahy
mezi leteck~rmi
sliÍmky a nejzajímavější část jeho přednášek týkala se opticko-mechanického
řešení jednoduchého a dvojitého prostorového
protínání zpět, jak se provádí při zpracování leteckých snímků. Druhým přednášejícím
teoretIkem byl Dr. Mel' té, kostruktér
Zeissových
objektivů, který podal výklad o podmínkách, jimž musí vyhovovat
správně
zobrazujíci
objektiv a o cestách, jimiž se odstraňují optické vady objektivů.
O přístrojích přednášel jednak prof. v. G I' li ber, a to o stereoplanigrafu,
restitučním stroji a radiálním triangulátom,
jednak jejich konstruktéři
a to Ing. 'S c hne i der
o fototheodolitech a Ing. Pf e i f f e I' o leteckých fotokomorách. Výklady o stereoplanigrafu
a restitučním stroji děly se současně s mont.áží obou strojů.
Mezi návody rázu praktického
spadaly předně přednášky z oboru fotografie .• lednu
z nich, ve které byla věnována pozornost deskám, jejich gradaci, citlivosti vůči barvám
a jemnosti zobrazení, proslovil Dr. G u n dIa c h, kdežto o f i I m u pro leteckou fotogrametrii 8, jeho zpracování přednášel Dr. Ta pp e n. Další praktické
úvahy týkaly se rckcgnoskování území pro terestrické zaměřeni, l-.řednášel O. v. G l' U ber a přesnosti a hospodárnosti fotogrametrie,
přednášel prof. Dr. F I' i t z.
Přednášky byly doprovázeny demonstracemi a cvičenimi, které se konaly většinou
v hodinách odpoledních. Cvičena byla stereoskopie, orientování sním~ů a měření směrů na
radiálním triaalgulátoru
a vlico·vání snímkt'í. na restitučníin stroji. Jedno polodenní cvičeni
bylo věnováno rekognoskováni
území pro terei'trické zaměření a následu!ící den byly proved&ny snímky na rekognoskovaných
základnách.
V závěrečných hodinách kursu dostali se též ke slovu frekventanti.
Tak přednášel
kapit.L o f str o m z Finska o letecké fotokomoře konstruované
dle návodu gen. Ne n on €i a, která kromě vlastního fotografického objektivu má dva objektivy postranní, jimiž
je souča.sně s územím fotografován na desku horizont. Z polohy obrazu hO'rizontu lze pak
určiti sklon :1 směr snímku. Druhým přednášejícím frekventi:tntem byl Ing. B a. s s e, ~terý
referoval o úspěšném použití aerofotogramehie
při pro.tektování perské dráhy spOJujíci
Kaspické moře s Perským zálivem. Tře,tí z mluvčích Dr. E val d informoval o cílech oddělení pruského ministerstva
obchodu zvaného "B i I d s t e II e", které má na starosti
pc>dporovat účelné využití letecké fotografie pJ'O účely mapovací, hospodářské, propagačni,
učební aj.
Dvě půldne čtrnáctidenního
programu byla věnována návštěvě planetaria,
skláren
Schottových a závodů fy Zeiss.
Fiker.

Zprávy spolkové.
Jednatelská

zpráva ,.zájmo'vé skupiny zeměměřičské při SIA:'. odbor Praha.
Od JXl~lední valné schuz.e. která se konala 15. února 1930, dů&la jednatele řada do·
pisů, IpOnejvíce z prsŽ6kého odooru SIA. Tyto dopi8y byly vyřiwvány
ve shodě s před.
"edou Ing. 1\1.'lndysem.
OlJsah dopilSl' w týkal vět;;infJu nejdůležitějM události tohot{) l'oku,. jíž byl sjezd SIA,
ktereho se 'z.ájmová skupina zúča~tnil:1 činně jedlla.k velmi r·oučnou a hojn€ navštívenou
přednáškou
pl1Of. fu. llyšav':-!to .,0 nových {~pravách měřičských
strojů". Vedle toho
zprostředkovala
zájmová skupina účastníkům Sjoezdu ná,vštěvu reprodukč~ího ú~tavu min~EteI"S,tvafinancí. Prad ve ;,je'T.dov(·m výboru zúi:ía.stnila se &kuJlina ctyřml členy.
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Jinou událostí tohoto roku b)'l mezinárodní 2:eměměřič,ský kongrei:l v Curychu, jehož
se zúčastnilo několik členli skupiny.
Zájmová skuvoina společně ~ Soolkem čsl. zemčměřičli v Praze navázala prootřednictvím ministerst,va
zalmmičníeh věci jednání
s vládou jugoslávskou, která nll.bízeln.
m~sta čs. zeměměřiČl''tm ve státní službě. po pl:'ípadě 2:adání práce civilním firmám při katastrálním vymřřování.
Bylo opatřl"no mění pracovních podmínek pro civilní zeměměřice
a překlad
byl V'Ostoupen Jednotě
úř. ant. civ. geomAtrft.
Ve v>"bOÍl'ových schftzích byla :Hle věnována stálá pozornost
(,t:ízkám stllilijnim a
v himto ohledu zalJJý~Ií sk1lpina To'zvínoutl i'llltensívní činno'lt v 1lžší 'poradní komisi při
vysoké ~kole speciálních MUk. V komisi pro vypracovár.í ankety () reformě čes. vy~. učení
technického je skupina mstoupena třemi delegáty pOIVěřl'IrVmi úkolem. dbáti zájmli vý_
chovy zeměměřičského dOl'Ostu, jsou to prof. Petřík, Ing. Chramosta a Ing. Mikula.
Skupina se zúčastni WŽ přednMkové čínnosti poř:idane v SIA. Prof. DI'. Hysa.vý pro·
sloví tu p,řednášku o mQ'del11ú;h strojích měřičských. Také o účast na sjezdu, který ~e hude
konati letos v Parduhicích, jest postaráno. V rámci jednání skupiny dne 5. června 1921
dopo~edne přednese tu Ing. P. Potužák přednášku "FotJogrametrie, její lLooavadní vývoj
a dnešní &taov".
Zájmová
skupina jednala vě.téinou ve shodě se Spolkem os. 'zemělllěřiéů a. Spolkem
inžooýrfi státní měřičskě služby.
.
Celkem jevila se i.\innost naší skupiny za právě minulý s'Porávní lGk v práci, z:Hežející hl:.wně v udržovaní
úzkých styk!l mezi zeměměřičskými
Slpolky a. ~irokou obr:í inženýlrskou.
V Praze, dne 14. února 1931.
Mandys, před1seda.
Ing. P. Po,'tuž:ik, t. č. jednatel.
A.áůná valná schůze Spolku ČS. inženýrů stát. měřiěské služby konala se' dne 8. ůno'ra
1931 Y Domě inženýrů Ul. účasti 73 ělcnfi. SchUizi zahájil předseda Ing. 3t'!m v 9·30 hod.
VÍitá přítomného p. pr,of. Ing. Petřika a zástUlpce spolku posluchačil z3měměř. inženýrství
a uděluje slov0 kol. Ing. Hajtrovi, J..-terý přednesJ. přednášiku
o pm:;t;!nkove reformě
se
zřet.elem k provádění v kata.storálním operátu. (Přednášlro. bude uveřejněl1a v Z. V.) Za vý ..
stižoou a pečlivě IprO!PracOIVanOll
přednášku poděkovali předseda a vrch. r. Ing. Novák.
Při 2:ahájení vlastní schůze věnuje pře100da posmrtinou vzpomínku
zernřelS'm kol.
Ing .• Jo~toyL Ing. Simť:čkovi a Ing, Trávníčkovi, již v~slechli přítomní stojíce.
Jelikož z'práva.o poslední valné schůzi byla otíštěna v Z, V., bylo po návrhu od
čtení zápisu upušt,ěno.
Po té přednesl zprávu jednatelskou Ing. Mikul:a. (Zpráva bude oti;těna v Z. V.)
ZpráIVa jednomyslně schválena.
Pokladník
spolku Ing. ŠkQpek konstatwj>e ve své zprávě, že finanční stav se v posledním roce zlepšil. Příjem y r. HI1}O činil 19.408'60 Kč, vydání: 12.100':;10
Kč; jmění
koncem r. 1930 ohnáEí 73(J7'SO Kč. V důs,ledku toho předkládánánh,
aby ťlelllský příspěvek pro rok 1931 byl snížen na 50 Kč. Návrh byl ,přijat.
Za reviSQlry Í1čtl! podal zprávu Ing. Há,m; zdt"lrazňuje pečlivé. a ~řehledné vedení
účetních položek a podává n:1vrh na. udělení a.bsolutOlria pokladníkovI.
Schváleno jednomyslně.
Poté ujímá se slova předseda mg. Sftra. V:upomíná spolku od jeho l1sta.vení a těžkých hojili, které musel s'polek prodělati zvláště s počátku. Mezi jiným pra.ví: "Naše spol.
ková činnost byla 'Ztížena tím, že jsme měli ,proti Babě plno předsudků
a nepochopení a
že jsme :tedy nehojo,va1i jooom z:l svoje hmotné z1E~pf;ení,n~'brž také za !'\Yoje pOl'3tavení
morální, a. ti z váe, kteří jsou jen poněkud zasvěceni, mi dosvědčí, že tent,o boj byl trpčL"
V dalším pak vypočítává, čeho spolek svým Mlažením dooáhl a zmiňuje 00 (} tom, že velikou zásluhu nutno přiNsti oněm kolegům, kteří za'li1:.ivají vedoucí míst:l a. tam snaží se
yzbuditi pro nM stav a pro naši práci pocho·pení neobáiV'ajíce se, že tím svému p.)stav~ní
nějak zadají. nýbrž j80uce Hi naopak vědomi tobo, že se stanoviska. služby jest 1;00 jejIch
povinností. Přiznává dále, že lse nám stále jestě nedoótá.vá toho, mč bychom. u porovnání s jinými. měli spravedlivý nárok a pro-to zdfimzňuje, že je nutno houževll'a.!,ě praeovat i v budoucnu!
Děkovný projev Ing. Nováka
předsedovi
za. jeho namáhavou
a vyčerpávaj.íci
práci pro spolek byl kvitován
v~emi ,p.řítomnými bouřlivým potleskem.
Při volbě funkcionářů zvoleni aklamací:
Přoo.s.eĎJuu: Ing. ~ůra, místopředsedou Ing. Štl"ttek, I. jedniatelem Ing'. Mikula, II. jed.
natelem Ing. Hlaváěek.
rpokladníkeTt~ Ing. Škopek, ZlJ,pi80vate.]enl Ing. Aule, členy výboru:
Ing. Guldan, Ing. KučNa.. náhradníky: Ing. Dr. Pokorný a Ing .. Janele, revisory úétft: Ing.
Háva a Ing. Vacek; do sIDÍrčí rady: Ing. Novák, Ing. Klimeš, Ing'. Mrázek, Ing. Kráitký a
Ing. Laudát.
Ve volných návl'Zích hylo !piI'Ojednánosta.llovi~ko vůči člť-Dům dluhujíeím
Člen5ké
příspěvky za několik rokli. Jiných návrhfl nebylo.
Po 8chfizi rozpředla. se Q('bata. o některých bodech přednášky In~ H.l:vjtra.
.
1

Zapsal: Ing. Hej!.
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Zpráva jednatelská Spolku čsl. zeměměřičů za rok 1930.
Dle usneoonÍ brněmk6 ntlnó ,scMze učinil ,výoor podání na IplesiUium min. veř, prací
ohledně úpravy zemčměřii;ské služby tohoto ministerstva.
Zájmům zeměměřičů sloužil ::;púlek též při jednání s jugoslávskO'U vlaclou, které
bylo vedeno ,pIl"ost.řednictvím minist,erst.va. zahraničních věci. Výsledek tohoto jednání byl,
že .bylo opatřeno znění podmínek a toO ja.k pro rpd'ípadné smluvní úřed.n~ky státni, tak Pf()
firmy civilní. ktMé by event. cht~ly pr(}vádětí zeměměřiiíské práce pro stát jugolsIávský.
Zněni podmínek bylo· též přť'dánc, ,Jedno·tě úř, aut. civ. geometru.
Spolek působí jako 'P'ro:;třooník při umísťování našich zeměměřičů doma; ve,dle, tétl\
činna.sti je ve spojení s Čsl. zahraničním ústavem a mohl infnrmm'ati uchl;lleče i o poměrech v cizích službách, na př. o poměrech ve franoouzské službě '\" R:vrii.
Spolek věnoval t.éž stálou pozornoo,t otázkám. studijním. Na popud Kluhu měř. inž.
hlav. města Pr11.hybyla {J(Idá.naministers,tvll školství a l1ár. O'SVl<tyreSůluce. žádající další
prohloubení studia zeměmeřičsl:ého.
V pOJSlednídoběnomÍIHlvll1 &polek zástupce do užší ,polJ'adní komise pro věci stu~
dijní. která byla ustaven:! pri vys. škole specÍ.;:i[níchnauk na čes. VY!'!.učení technickém
'\" Pmlze a hodlá. zde uplatňovati svoje o<p,r{wněnépO'zadavky.
Na mezinárodním kongresu Fcderdce zeměměřičské. k·onaném v zá.ří rninulého roku
v Curychu, byl spolek zaswupen několika svýmí čJeny, kteří v :příslluĚÍnýchloomisích se
snažili uplatnit nejenom názory na ot:lzky rázu p.ra.kticikého, nS'brž i naše názory v ot.ázkách vvchovv dorostu..
.
VýlbOlr'spolku staral se za. vyda.tna a obětavé pomoci :mol. pokladním, aby věci pokladní, zejména dlužné příspěvky, byly uvedeny do 'PQřádku.
Snahy po soust.ředěnízeměměřičských
organiAAcí vyvrcholily v utvoření ,Svazu
spo,Lků ČS. inženýrů zememěř. v ČSR.", jehož stanovy byly schváleny výnosem minÍd,terstva vnitra pod čís.·m.74~}!M930 ze dme :11. čeJ'iVence 1930. Stanovy SVa7.u byly llveřejněny jaJw priloha k 8, čís. Zeměrněř. Věstniku. Uvádím pouze, že členy Svazu mohou sestáti pouze spolky zerněměřičské, jež vysílají do valné schůze své 7.ástupce dle norem
uvedených ve stanovách. Valná schftze volí Ipředsedníctvo. tato určuje každoročně pří&pěvek za člena sl1ruzených spolkůl. Spdl:kl1ČiSl.zeměměřiéů přísluší dle počtu i\lenů vyslati do Svazu 5 zástupců.
Spolek jednal ve svých akcích většinou v souhlase se Spc.lkem stát. měř. inženýrů
a Jednotou úř. aut. civ. glnmetl'1'l.
Pro iniiormad podotýkám, že ná.vrh nového zákona o civilních technicích ncby: d,)_
sud projednáván. ačkoliv se o něm jedná již řadu let. Příčina spočívá v odpOTU korporací stavi.telských a pn'l.mysloV};ch a misledovně i v odporu min.OIbct,odu. V roce 1930 rO'zesWo min. veř. praci k projednání no,Tou 031ll0VUtOlhotOZ.áJkIO!Ilia,
ku kite'l"é inžený::rs1ká
~omora zaujaJ1a stal10vislw naprosto zamitavé. Pro zeměměřiěe má význ\\l,m oItázka regulačních pláni't. 'o které je n1'znost mizorOiVás kategorií architekta a,' stavebních inzmýrů.
VýboroiVýc.h sch1lzi b~'lo konáno šest. Odbočka Spolku čsl. zeměměl'iču v Rrně ko·
nala řádruou vaJniou sc1dzi dne 15. ledna 1931, kde po resignaci Ing. ŮtvrtIíka zvolen za
pi\edsedu vrch. měJ'. r,'vl"'t Ing. Peňá~, přednosta regulačního a měř. oddělení mavebniho>
úřadu města Brna.
Spolek posluchačů zeměmťřičského iníenýrství na čes. vys. učení technickém v Praze
kional řádnou valnou sclrtlzí v červnu 1930, na níž zvolen za předsedu Boh. Pernica.
Spolek tento rozvíji chvályhodnou činnost hlavnJě ;ve vydávD.ní. přednáf<ek a organisovánf
posluchačľl.
Za osvědčeného řízení pp. měř. rady Ing. Růžičky a prof. Dr. Fialy a 7..:1spolupůSK>
bení red:akčnfho výbol1Uhylo vydáno 10 čísel Zeměměř·itčského Věstníku z.většeného fOtrmMu s.bohatým obsa,hern.
Pám'l.m redaktorům i administrátorovi Ing. Vrbovi ruíJeží náš upřimllý dík.
Zpráva jednatelská Měi'lčské l>kupinySIA a odbočky Spolku čs. zeměměřičů v Hrně
za rok 1930.

Jako předseda fungoval IIJg. F. Ů ty r t.l í k,.
Na !podzim před koncem správníhó} roku byl přelo~en ď(}Slavao.nipilný jednatel kol.
Ing. Pro c h á. z k a do Olomouce a agendon jednatelskou byl pověřen pro zbyt.ek roku
zapisovatel Ing. V i čar.
VýbOj' konal 8 yýl..Ql'ový~h schůzi a p.()i'o1daI4 členské sohŮ!zespoj'6Ilt'lvždy s odoornými !pře d náš kam í. První předn:lšel prof. Dr. K lad i v o na thema: ,,0 U()VOU základní síť trigonometrick,oll republiky čsl." V druhé, konané na Stadionu, koleg.()vé R ft ž i č Iha,
F a I t li S a .J a ně IPIOdalíreferáty o cUrySSlkýeh sjezdech. Třetí přednC61 pl"of. Ing. Dr.
Ti c h ý ,./) katll.Silirálnímměd'elÚ v cizině, zv~áště ve švýcaQ'sku"; poslední pfednášal kol.
Ing. F i I k u k a ml. , O novém měi'ení ve Velkém Brně". PO'SIední dvč přednášky bYlly
pořádány sp()looně se Spolkem měřickýeh inžený1rů sM.tnich a státních IP'Odnikl1v Brně a
síce za úča,st.i. která připůmínala úč::tst na· pře<1Iuišlcich v nejlepšíeh dob:wh spolkového
života v prvních letech po převratu. Kromě ·této činnosti 'pa'ednáškové 'byl obe"lJIl sjezd
SIA v Král. Hradci dvěma delegáty naší skupiny.
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.Jest třeba zde pHpomenouti, že letOlšíh() roku konaly se dva sjezdy, které byly
mimohí.dné d'ůležitosti pro náš stav a sice meL~ná;rodnísjezd foto~ametriclkJy a zeměmělfičsky 'v Curychu. Bylo naší starostí a snahou rzpwsobiti,aby přes smutné poměry hospodářské pokud možno hodně našich kolegú sezúčallítnilo sjezdfi jakožto ooM E'otavoyskéorgamllliace mezinárO<1rá.Z Brn3. zú~tnili
se sjeuiů pp. Faltus, Janč, ltúžičlka, Tichý a
Sponer. Pro curyšský kongres bylo vy'pracováno kioJ..Čtvrtlikem, Faltusem.Fi1kukou st.
a J'ančem memomndum o činnosti l;eměměřičů v zemi morav8kOlslezskó, které však pro
QPOZděnédodání ne];l(Jb~obýlti zařazeno d;o jednání sjezdo·vých.
Tento sjezd pŮ1sohi1Ivzpruhou na celý náš sl;ruvovs,[,ýživ()t a ,poznatky na němzís!mné smly se podnětf-ID ph>driých diskul:lí na člelThskýchschůzích a lze prcdpoklád'ati, že
bude míti i obrooný vliv na vý;voj zrměměřiěské věci u nás. Kole~ové, M,fJn oe sjezdu zúčas,tDilí, měli příležitost poznati na mí~tě švýcarskou organisaci zeměml:nčské práce, odborné
uušenosti a 6po.[ečenský význam k()l1egftšvýC3.fs:kých.švýcarský zeměměřič stáVá se st,ále
více naším vzorem.
.
V záležitosti nes.pr:J,vedlivrlioocenění práce zeměměřičů v ministerstvu veřejný~h
prací byla ministerstvu odeslána pi'isiušná reíioluce.
Jmenování člen,"lregulač1llho sborll' v Brn~, které bylo prov.::dťno s hlediska čístě
politického a do JcteréhoZ nelbyl tentokll"át žádný záJstupce spolku c() t:lJk<)IVlého
jmenován.
třebaže dosud jsme tam svého zástupce měli, bylo vzat,o s politováním na vědumí. .Jmenování zá~tupce našeho stalo 58 totiž za okoll1losltítakových, že nabízenou funkci kolega
(Fa1tns) nepřijal.
,
Bylo nám zadostíučiněním,' že pézmooovací návrhy ku chy~ta,nému stavebnimu řá<lU.,
které spolek loňského roku v)'PT3Jcoval.na~ly letos odezvu v [)řipomínkooh, kten} Masarykova Akademie Práce zaBlala mi1dsterstvu veřejných prací. Také v<>těšitelnouuda,lll()stibylo,
že jsme se letošího roku doék:ali poslední státní z!koušky ještě na. dVloulctémběhu.
Celkem končíme rok v hospcdařské a soc>i:Awní
kris;. K,olegové úředníci očekávají
resystemis.aci; ale máUl~ pevnou důvěru, ža přii\,tí &prá"ní rok IJi'ínese žádoucí obrat
k lerpšímu.

Zákony a nařízení.
Vyhotovování důlních map. Ku zákonu ze 23./11. 1927, čís. 169 Sb. z. a n., kte:rý cHvá
interesenttl nárok na nahlížení do důlních map, vyšlo vi á dní (prováděcí) na ř í z e n í ze
13./2. 1931, v čís. 29 Sb. z. a n., kterým se us taTIovuje OIbs<thdůlnÍe,h m3.IP,ikru př.: body
označující rohy propůjčených dolových měr, demarkační čáry důlního obvodu, ústí jam,
hranice kat. území, budQvy, cesty. vodstvo, štoly, šachty atd. Dále stanoví způsob navázání na čs. jednotnou síť trig. a výšk()vou, resp. na podrobnou revírní triangoulaci 3 niveJací. Situace nad povrchem se má znázorňOVat dle zásad katastru. Zhotorvení dtllních map
má býti skončeno do 3 let.
VláJdni na.řízení mŮŽe přinésti civilním kolegům příležitost k výdělku. Je třeba, by
se o věc interesomli ve Isvém vla.~tním zájmu.
Oprávnění k ověřOváni geometricltých plánů zplnom.ocněnými ůřady. Dle vyhlášl:y
mín. sprav. Č. j. 10.441 23. března 1931 ověřují geometrické plány u Ř e di tel s tví pro
stavbu
vodnich
cest kolegové: Ing. J. švec, Ing. R. Nerola a St. Doubek.
Dle vyhlášky min, SpMV. Č. j. 11.113 z 11. března 1931 'ověřuji geometricl;.é plány
u ř e d Íit e ls tví čs. stá t. dr a h kolegové: Ing . .J. PaŠtla.,Ing. J. Ruml, Ing. K. Watzke.,
IllJg.J. Páleniček a Ing . .J. Mikš (Pr.J.ba..Jih); Ing. J . .JanolUšek.hlg. J. Kubln, Ing. H. Hoťma.n, In"'. A. Chramof'w., Ing. A, Lub a 1(. Pilný (Praha-SeveT); Ing, L. Dole~al. ,T.
Hanba. fng. M. Beneš a .J. Kin3ký (Pl'Leň);Ing, F. Wolf, Ing. J. ~tach. Ing. F. Ke'pka a
R. Myška. (Hrodec KnU.); Ing. L. Kostelecký, Ing. V. Matyáš a Ing. V. M:lJřík(BUlO);Ing.
F. žilb IJlJg.K. Říha, Ing. A. Marelk,A. Ba.bka, Ing. A. Dohnal, Ing. E. ProcMzk.."l.(Olomouc); Ing. J. Zemánek, Ing. E. Srblli,fug. E. Budík a J. Václavů (BratiSilava;; Ing. M.
SteillJer,Ing. K. Vazač a Ing. M. Zahradník (Košice).
Dle vy,hiláBkymin. sprav., Č. j. 12.298 'Ul 17. března 1931 ověřují p1áJn~goometriciké
u Zemské:h,o
úřl1.du v B'rněkolegov,é:
Ing. R. Frel\lde, InJ. J. Růžička a Ing.
K. Holan.

~ ů z n é.
Diplomy Výstavy soudobě kultury v Brně obdrželo Ipřed něJl.Olikatýdny někoiik vystavovatelů zobol'U zeměměřiěskéqo za vystavOVWlé předIlJěty vědecké ceny v e:>;Ilosicí
odboru ,.vědy\' duchové a toclmi.eké kultury a vy!!. školst,i". Prozawn zjistili jsme, ie
uznání obdrželo min. financi .(pozemkový katastlr), a jeho triang. kauce:híř.
T rri a n g. k a n cel á ř min. r i n a n c í vY'8tavovala: Schematick'B znázr;rnění soustavy 559 norD;lálních rovnic, .jež byly vyřešeny při směrro'vém vyrovnáni! základní sítě
jed.notné trigónOlIietricki\ sítě ka~strální v'OSR,v
roce 1926-1927. Kaidý z 741.6 koef~.
cientfi (7 nebo 8místných) v' t.om1Qznázllll11ěníhyl vyz.nač6111.mm "Hnou a 4 mm dlouhou
čárkou. V nakresleném rámeí v~'zIlaČel1ačísla. končící ,,1", ~,6") . znamenala pojmenování
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bodů (trojúhelníků) a zároveň označení příslušných l1ovnic, korelút a absolutnieh člem"r.
Schematické znáwrnění zabralo pbchu J'2 m2•
~oust.avu 87 norm{tlnkh rovnic, vyřešených pd směrovém vyrovn:mí základní sítě
jednotné trígo'll()metrkké sítě kata.strálIlí v jihozáipadní č{lsti 810vemka. Tato SOUlStava
byla
uspořádána pro řešení normalnÍeh rovnic spojováJlím podle min. r. Ing. J. Křováka *).
Dále vystavovala sestavení číndelů získaný ch řešením hořejšfch 87 normálnícl1 rovnic a
potřCibtnýchpro výpočet korelát.
Náčrt základní sítě jednotné trigollomet,rickó sítě katJas.trá.lni v jihozápadní čústi
Slovem,ka, zná~z,()ll'ňující
postUlP spoj.ování no rmálních rovnic při jLjich řešenÍ. Náčrt kaUtstrá.lních pravoú.hlých souřadnicových l>oustav ČSR. (nolVá.a 6 dopavadních).
Výškový plán podelmiho řezu. vedeného krajovými stranami severní č1l6ti základní
sítě jp,dnotné trigonometrické sít~ ht.astrální.H.ůrzne sítě trigonom. Ukázky zá,lli,dního triangukJ.cniho listu a triangulačniho lis,tu. Pět dfevětných modell"rrůzných typů měřických st.a·
veb (1: 25). čtyři fotografie měřických staveb a 3 fotografie velkých teiod,oilitú.
(Podrobný seznam vystavovaných předmětů b)nl otiště-n na stránce -6\1 "Katalogu
Výstavy wudobé kultury osn.")
Vypraw,ání výst.avních předm6tů tIÍang. lm.nc. min. fin. řídil měř. r. Ing. J: ?tf e zn i k podle pokynů min. tady Ing. J. K ř o v ák a,.
R e ,prod ti k Č JI í úst 2. V min. f i TI a n c í, kJterý vy8ltaV'Ovalpostup l eprodukce lmtastrálnlích map za !použití rytiny a připr:l.Vurelprooukčnich desek pro tisk přímý (Tyto
ulcizky byly dány ok dispo~ici česlws[o"enskému technickému museu v Pra.ze.) M~teriál
pro výstavu uspořádal m. vrchní rada Ing. J. K a val i r.
K a t a str á I ním ě ř. ú řad (odděleni prIo no,;ě maření) v ľraze, který ,vystavoval
postup podrobného zalllěřcvá,ní katas,trálních území metodou ipIOJygOn<lVOU
s příPdllŠnými
výpočty a. výkresy orig'inálnich katas,trálnkh map a výškopisné měřeni katastrálního uzemí Oes. Brodu.
Pokud víme. v~'slta.vO'\raJyt.aké: Zem. fin. řed. v Bmě. gen. fin. řed. v Emti.:;lave a
hlavní fin. řed. v Užhorodě. Zda i tyto tři úřady OIbdTželydiplomy. dOE'udjsme ne,zjistili.
V~slett~ resystemi~ce míst zeměměřičSkých u města Brna. Poče.t pragm. míst
12 byl ·za·chován a mizeno bylo: 1 m~sto ve 3., 3 místa ve 4., 4 mÍs·ta v 5. a 4 míeta
v 6. platební stupiIlici.
Zprávy z čes. vys. učení techn. v Praze.
V době od 1. říjm 1930 dlo konce prosínce 1930 na VysOIkéškole spe<Ciálnichnauk
vykonali:
Odbornou
sllátnÍz.lk;oušku
podle
,předpisu
z r. 1897 !pánOlVé:Vladimír Thoř z 'IUrnova v O., Adolf Ra.vličekz Hořeniho Hamru v O., Gustav Dufek ·ze žižkova v O., Franti'šck H3Jhrda z Brna na M., Vratislav Hydca z Prahy v O" Mi[oslav Lwkeš
z Branné v O., Josef Rylkl z Bohnic v Č., Valentin Podkin z Petrohradu v Rusku, Eužen
Grelbenovský z Kijeva v R., Stanislav Novák ze Střevače 'v O., Fr.antišek Jánský z Mladé
Bole,slavě v O., Ladisla,v Dráh ze Zi!žkova v O., Ing. Mykola Ja,remyn oz Krechivců ve. východní HaJiči. Alexander Cerazorv z }(.ozJova,V' R.. Ing. lklhuslav Pelálk ze Sk:v:rňaal'v O.,
Fedlor Dem.ial~ov oz Kovna na Litvě, Ipatij RjlllbiTi1in
z Elisa:vetgradu v R., Otta Kadlec
z Prahy v O., Karel &tJo'vský z Brna na M.. Eva,ld Liška oz Dře,věnke v O., ValSHíjVoskresenskij z Gharkova v R.. Evrlén Míc.hajličenko z Reni v Rumunsku, Ruben Ša.chNa;z.arov 2;, Armaviru V' R.
D r u h o u stá t ní z k () li Š k u p (}dle
p 'ř e'd p i s u z 4. čel' v e,n e e 1928,
pánové: Ivan OI.ševský z Vilna v R.• Radim Vaniček z Velva.r v O., Andrej Jermoll,tjev
ze šOfltky v R., JarOlSlalvVy<cpá,]ekz Rak(}vn~k-av O., Frantilšelk'Kiolin z Býiítě v O., Va8iIij
GlmkO'V 'L nOVJlillflk;~
v R., Jo~ Bšeniěka ze Zá.cbraAťanv Č.
Dr u h o u s 11~, t n Í z k o u ~ k u po d Je pře c h 1') d n Ý Co h u s t a n o v e"nÍ z 1 4.
č e rve TI cel 928 pRillorv'é:Karel šule 'L NovýcJl Benáteki v O., Valentilll Za:charov 'Z Plocku
v R., Rudolf Sing-erz TochOlVicv O., František RotK.<Jv"Ský
z Bystřice nad Pernštýnem
na M., Nikolaj Rab.novič z HelsíIligSlforsuve Finsku, Nikolaj Ti<Š1Čenko
z Jek:tterinosla.vn
v R.. Alexej Penionžik z Pa.vlo~lUdu v R.. Fnmtišek· ~Ull'Zek
z Plrtně v O., Nilkolaj
Antonov ze Sud:ž.ev R.. Vladim~r Sk.opecz Ohrabřec v O., JrunNejedl()z Nym!burka v O.,
Mich:aHNlIIzamv 'L Vdlna v R., Konstantin Gloha-Michajlenlm z Pdt:wy v R., Grigorlj
Ananskij z Kremenčuku v R.. Ing. HugO' Hofmanu z Pa.rduhiJc v O., Nikolaj Tokarev
z Vja.tJk~v R., Mi1os13.1v
Beooš Z. Plzně v O.
•
Vi'. 1931 vyllroooJi dne 14. února
.. t931
II.
s.tátní
zk.oušku
zeměměřičskéh:o
inženýrství
podle předpisu 'L 4 (ter'9'tHlc,e 1928
ná8ledujici
pánové: Goor~j Lukin z MI()giJ.eva.vR.. Vsevoloo Bohol<YVič
"l Vílu v R., JUOISlav Jeřáibek z VysOOanv O., J.osef .Aron 'Ze Žifkovl\J v O., Vlldimír Goluboov z Anapy: v R.,
Josef Veselý z úval v Č.
1

*) Lng. J6Iilef Křovik: Wení MlllláhlÍch rovnic připo?várum
nebo sll~váním.
Zvlá@tAiotísk Z ča,;opi~1I.,Z'PJ!ávy veřejBé služby techniw'
z (Í8. 1~, r()\~. IX. V Praze
lP27. Nákladem vlast.oim.

1931/90

II. státni
'~koušku
!podle. přechodný,eh
usta,novení
ze dne 14.
července 1928 vylkonali o dle dna 1 9 3 1pánové: Jaroslav Rwwk z Dubence v O.,
Va,lentin Javorskij ze ZadSiJJluv R., Jaromír Pmcházk3. z Myělína v O., Mendel
Fisc,her ze za,lueze ve Východní Halič1, Antonín Adler z Olomouce na ,M., Grigorij Popesko
z Feodosie v R., Otto Kodll z Plzně v O., Jaroslav PaiJ'er z Prwhy v O., Karel Ullrieh
z Malé Chuchle v O., Alo1s Paulus 'ze Sulkova v O.

Kongresy.
XIII. mezinárodní kongres federace pro bydlení' a Etavbu měst bude konán ve
dnech 1.-5. če'rvna t. r. v Berlíně, z~ pOllporyříšé. pl"'Uskýeh'zenú a města Be,rlina.. 80učwsně tu budeotevřer.a NěmeckU.staveblli výsttllNa.Jedna ze seilooítéto nejúplnější výstavy
z !poE'lledníchlet !bude vi~no";-ánamezinárodní eXlplosicipm by.Uení a sta.v1)umě"t. Vynikajícíodbornící
mezináro·lního jmena. budou podávatí odborné refeníty. Z OSR., které je zastoupeno v předsedníctvu, jsou přihlášeny čtyři Il"eferáty~MUDr. L ProcháZlková. Ing. Vaněček a. Ing. Zelenka.. veF-měs'Z Pr'lhy a Ing. Ivo Beneš, M. aut.! civ. geometr z Bma. Čs.
oddělení na '\'ý1stavč {),rganisuje UstJlV pro stavbu měst a. obcí venJwvských při M. A. P.
Blížili informace dodá: Fédératiolll lnternati-onale de l'Habitation et de fAménagement des ViTIes,25 Bedford How. London, W. C. 1.

Zprávy osobní.
t ProfesOl' Raoul Gautier. Dne 19. duhna

1931 ~emřel ve věku 76 le,t v Ženevě
Raoul Gaut'e,r, profesDir AAtronomie na tm1ve,rsitě a ředitel hvězdárny v' Ženevě, známý
našim účastníkům rLe shromáždiění Me'ZtinárodníUnie geodet1ťJk:éa 'geOlfy,sikáhújakožto
či,lý misto[liřed!sed:a.geodetie;kJéseilooe.
Jmeol)váni:
U ministerstva veřejných prací. Cen t r á 1a. Do V. ptI. stup.: Ing. J. Cibulka. ft ea i tel s t v i !pr o· s t a v lbu v o dJní c h c e s t. Do IV. pL stup.: fug. K. Malina a 'Ing.
J. Švec. Do V. pl. stwp.: St. Doulbek a Ing. R. Nebola. Zem. ú řad v Br a t i s 1a v i.
Do IV. pl. stup. Ing. F. ~nek,
do V. pl. stup. J. Kret~ a Ing. J. lUusáček. Zem.
úřad v U~horodJě.
Do V. lPi. stup. O. Bene,š. Zem. úřad! v P'l"a:~e. Do IV. pl.
stUIP.Ing. V. SŮI"aa Ing. A. Jelínelk, do V. pl. stup. Ing. R. Fuxa, Ing. J. Dvořák a
F. V:íla.
U ministerStva zemědě1ství. A g r á r. Ú lř<L d y V 'Z e miM o r. - s 1e ZEl k é. Do IV.
pl. stup.: Ing". L. Kožoušek.
U ministerstva finanCÍ. A. Úst ř e dní spr á v a. Do n. IpL stup'. Ing. J. KřoiVák,
vládním radou, do nI. pl stup. Ing. B1.Bednář a Ing. F. Ml1žík, do IV. pI. stup.: Ing.
A. Sedlecký, Ing. V. Hlavs!ai,Ing. F. Lev, Ing. V. Kolomruzník:, Ing. K.. Gu1dia.na Ing.
A. Novotný; do V. :ptI.stup.: In1g. J. Fejl€k, B. :Melchar, Ing. A. LUJkáJš,Ing. T. Brabec,
Ing. O Ne-UlŽil,
S. Swchánek, Ing. J. HllJUUš,J. Boháč, V. št~s, Ing. Augst, T. Buc:hinger,
Ing. K. RoseDlbauma O. Oharvát.
B. Zemské
fin. ředitelství
v Praze:
Do m. Ipl stup. Ing. D. Bukovský
a R. Pave1ka; Do IV. pI. stup.: Ing. S. Vevel'lka, Ing. K.. V'osáh}o\ Ing. A. Meisnar, In&".
J. Kolář I., Ing. K. Ja'roš, Ing. F. Landát Ing. O. VerieJh,fug. F. šk.opek, Ing. J. Menu,
Ing. A. Wfu1kler, Ing. F. Vallta. Ing. R. Sýkora., Ing. V. Kejla, Ing. J. Valcha, Ing. E. Veselý, F. Skoták, Ing. O. Lacina. Ing. L. KučeraJ, Ing. A. Nedě1k:a.,Ing. H. Háva, Ing. F.
Skoda. Ing. J. Matušik'a, Ing. J. Schestauoor, Ing. J, Kolář n., Ing. F. MašÍna, Ing. T.
Kil.epViíelk,
Ing. B. Folti,n" fug. F. Tippl, Ing. F. DvOlřák. Ing. B. Hájek aJ Ing. F. Brože.
. Do V. va, stup.: Ing. E. Kadečka, Ing. V, Háje-k, Ing. J. Pielmy., Ing. J. Facll:enberg,
K. LQI('OO,r,
Ing. A. KJopřiva., Ing. E. Korndl)rfer, Ing. K. KQj}pmwm,.Ing. F. Hofmann,
K. Mal~ Ing. M. Griesel, mg. J. Novák, Ing. V. Kuchta, Ing. F. Vacek. fu,g. A.. K~chte,
Jan Novotný, Ing. J. Spirhltnzl, J. Livora, Ing. B. Cvrk, fug. V. Lamse,r, fug. A. želC!zný,
J. Pražan, P. Pistulka., Jar. Novotn~ Ing. A. Jenček, Ing. F. VaJ.OOa,Ing. V.. KOOlIdrr,
Ing.
Z. LhoUk:a, Ing. J. PejclJa, Ing. J. DUJŠ.6k,Ing.. V. Hanuš, Ing. K. Rys, J. MOST,Z. Richter,
Ing. K. Směták, F. Zehle, Ing. J. Švoma, B. Nosek, Ing. L. Náfuuneikt.mg. K. Regál,
J. Malkus, V,. V~,
G. Scha.rlLer,J. Hejzlar, V. KrákJora, F. KunJZla fuJg.S. JakubiČ'lát.
C. Zemské
fin. ředitelství
v' Btně:
Do m. pl. stup.: fug. A.. šimek, doh1edacíorgá.n Z. f. f., a J. Orel jako pi'edno&.a K. ID.. Ú., Bmo.
Do IV. pl. stup.: J. J:íleik.,Ing. P. ~ger.
Log. F. P~,
Log. O. Sl~,
Ing. J.
Novotný, J. De~melk,Ing. Č. Bobek:, Ing. J. Černý, Ing. J. HeptneT. Ing. F. Toma.Ill, Ing.
A. Moc, Ing. J. Bry1chta, O. Š<1Jbata,Ing. L. Horuý, Ing. L. Falta, Ing. C. Cililáií, Ing. R.
Vaněk, I~. F. B~,
Ing. F. Po3Jrer,Ing. J. Domanslký, fug. A. Pálka, lDJg.A. Štván.
Do V. 'pi BtIliP.:J. Wemoo, Ing. A. Fuchs, Ing. L. Schindler, V. Crba., Ing. A.. EisneT,
Ing. S. čoob, :M:.Jeřábelkl.,Ing. V. P~ein, V. Prolkop, R. ffil.náJk:,Ing. F. štělpán, Ing. R.
Homý, Ing. F. HOUl'ler, Č. Jurek, Ing. H. 'Rezniček, Ing. K. Mllirek,K. KrejIČí,Ing. V. Prudík., Ing, V. Vilímoo, Ing. F. Finda., Ing. J. Zubík, Ing. J. WoH, Ing. A. Lukiš, Ing. St.
Bína, Ing. F. Sehmidt a Ing. B. Vrtal.
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Do VI. pl. stup.: Ing .. B. Pitzinger, M. MOOíŠek.,
K. Perna. a F. Srb. Měř. koncipistou:
.
D~_Ge n e r á I n í f i n. ř e d i tel s tví v Br a t i s 1:JiV ě: Do II. pl. stup.: Ing. J.
Baš€l, vlá'dinámradou; do III. 1Pl.stup.: Ing. J. Hrstka, Ing. J. N·osek, Ing. K. Rykr, Ing.
J. Sojo a Ing. F. PotůJOek
.
. Do IV. pl. stup.: Ing. G. Dobrovolný, Ing. K. KmtoclJJvil-JeliJnek, Ing. K. lfanzal,
Ing. J. Humbal, Ing. R. Klime.š" Ing. K. Kolesa. Ing. K. Žáiček, J. Kr~štJofik,Ing. J. Markalous, Ing. K.Špetla, Ing. J. MynáJř,R. Reichard, Ing. J. ChŮira"E. ženíšek:, Ing. S. Konečný, Ing. E. Demel, Ing. P. Podl1beckýr,Ing. A. HrubOlVský,Ing. J. Ohyha a Ing. V.
Wankát.
Do V. pL stup.: J. Ku,bík, E. JeHnek, Ing. A. Kovaříček, J. Cam, Ing. A;. Pejcbota,
Ing. E. Sl[wíč8Ik, Ing. E. S.]ezák, G. Patzel,· F.. Modes, Ing. E. Lupač, A. Svoboda, A.
Ohytil, J. Č{)ICthnář,
M. Moihr,F. Ur!boan,J. Podstrutný a J. Svoboda.
Do VI. rpL stUlp.: B. Zdiara., Ing. J. Hrubý a Ing. J. Veselý.
Při jat i: 1. Za měř. ko.ncip.: Ing. J. Šťastný (Rim. S~bota), Ing. J. Líibal (Galanta).
Š. Lukáš (KOIŠice),E. K,otJzian (Bratislava) a Ing. V. LaJblllLa('Thenčín). 2. Za sm1uvnlÍ
měř. úředníky: Ing. T. Tomorug, Ing. A. OlšiÍ'Vský a J. Mal1čenko. Ze slu'žby
vys t o u p i I i: S. Ledwbyl, N. Ohyrjakov.
Z es.] u 'žbyv ys t iOU P i I i: S. Ledahyl, N. Chyrja.kov.
E. Hlavní
fin. ředitelství
v Užhorodě:
Do III. pL stup'.: Ing. V. Primich; do IV. pl. stup.: Ing. J. Vobr, Ing. S. Ždímal. a Ing. M. We,isel. Do V. pl. stup.:
B. Kwdlec, T. Thám, A Q;ervenyák. Přijat jako měř. konlCipista J. Kern..
U Stát. pozemkového úřadu: Do nI. plat. stupnice: Ing. K. VoHcer a Ing. V. Papež.
Změny ve stavu úřed. opráv. civilních geometriI (od 1. ledn3. jfl31). a) Op r á vněn i nabyli: Ing. Jiří Petel'schik v Praze, lr.g. Ml'el Galus v Pro.ze, Ing. Ludvík FríedHinder
v Praze.
17)OIPr á vn;; n Je e v z d a.] i: Ing. Jiří Soukup v Praze, Ing. Karel ZidlickSr
v P['2.ze, Ing. František étvrt.lík v Urně. Ing. Josef Toušek v Emě, Ing. Oldřich Wičar
v Bmě, Ir,g. Rudolf Znožinek v židlochovicích. Ing. HE:Jm~nnFi~~her v Úo8tín. L., Ing.
JOl3ef Schn€ider v Lokti a Ing. JAn Ff'ketl'llá,zy v Šale n. Váhcm.
c) Oprávnění
zanikla
úmrtím:
Ing. AntOlninPopek v JarornH'i, Ing. Karel
KQtien v PMd1l'hicích a Ing. Bohumil Dole~al v Praze.
Právo k užívání stavovsliého o~načení "Ing." získali k!olegovó: K. Hylll1ar ve Zvoleni, O. Pýreil.~IV KojetíJJ.ěa .J. Thanh1iuser v Rym:ařově.

.J. Čtvl'tnÍiČek.

1\ O U t e k.
Rozmarná vzpomínka bývalého posluchače prof. Líčky. Na dvace,t pět let je tomu, co
jsme byli zasvěcováni do umění vyměřovacího čili, jak říkávali a psali Němci, "Me.6kunst".
Na ty doby, kdy zemřelý prof. Ing. J. Líčka, nás tehdy mladé a neklidné prvními pohledy
do žívota, cvičil v přednáškách, ústavě a pří polohopisném plánu města Přerova, často
si nyní vzpomínáme, jsouce mnoho let již v praxí. Rozešli jsme se po krajích republiky
a také· ti, kdo tvořili úzký pracovní kroužek kol prof. Líčky, nezůstali pohromadě. Byla
to tehdy čilá pětka, která sestávala z asistentů Sommera, Mátla a Dr. Tíchého a kolegO.
Doležala a Zemánka. Pilní byli v plnění povinností, veselí a družní ve chvílích, kdy milý
profesor přál jim osvěžení. Na mnohém pak bystřili svůj vtip, leccos veselého vymalo~
vali a - básnili. Korunovahý básník v jejich středu složil také jeden podařený kryptogram. Dnes si připomínáme jej a otiskujeme na paměť onoho prvního našeho spolčování
při pracech, ~terými jsme byli uváděni do života praktického:
Bylo parné léto;
zemánek obilíčku dole žal,
až mu červenala líčka;
když pak· zazněl tichý dívčí zpěv,
v ,sečení se mátl.
Hle, jak pěkně spojena jsou zde jména členů pětky a p. šéfa: "Léto", toť Ing.J.
Sommer (zemřel již; jako M. aut. civ. geometr ve Znojmě), ,,zemánek", Ing. J. Zemánek
(vrch. měř. rada v Bratislavě), ,,dole žal", sám skladatel kryptogramu Ing. J. Doležal (měř.
rada v Plzni). ,lička" zřetelně naznačují jméno oblíbeného prof. 'Ing, J. Líčky, "tichý"
toť Ing. -Dr. A. Tichý (profesor vys. školy zemědělské v Brně), a "mátl", Ing. Jul. Mátl
(zemský měř. rada v Brně).
Od těch dob mnoho vody uplynulo, a vážné starosti života na nás dolehly. Ale
trochu veselí smíme přec ukazovat občas všude .. Nemohl by Z. V. někdy ·drobnůstkou
podobnou nás oživit? Co namítnou vážní proti tomuto :nápadu? Ta.ké sa.tirikové by' se
mohli v této rubrice uplatnit a když jinak nelze, .namířit na různé ..chyby a' výStřelky.
- '. - .
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