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Měření zeměpisných souřadnic cirkumzenitálem.
iJ)r. E. Buchar,

b) Výpoče~

zeměpisných

komisař VZU.!

souřadnic

(Dokonč. -

Fin.)

stanoviska.

Jak již dříve bylo uvedeno, jsou pozorované časy průchodů ovlivněny denní
aberrací a osobní rovnicí; oboje lze vziti v úvahu až na konec výpočtu. Oprava
pozorovaného času na skutečnou hodnotu budiž oTo Odpovídající změna oK je potom
oK=-of=

- oTo

S ohledem na vzorce (23) a (24) vyplývá pro konečnou hodnotu korekce chronometru na místní hvězdný čas v okamžiku To
K=Ko+dK-P-a'.

(45)

Osobní rovnici můžeme aplikovati dvojím způsobem: Buď individuelně pro každou
pozorovací řadu zvlášť, nebo použitím střední hodnoty, získané pro každého pozorovatele ze všech jeho pozorovacích řad. Výsledek je týž, jen průměrná chyba
konečné délky může být rozdilná. Zknšenost ukázala, že chyba se použitím druhého způsobu mírně zmenší.
Za předpokladu, že chod hodin ch zůstává konstantní, je pro okamžik To
korekce na greenwichský čas, jak byla stanovena pozorováním s časovými signály
KGs a v byly vypočteny ze vzorců (8) a (8'), Ts značí údaj chronometru pro okamžik přijmu signálů. Hvězdné časy mistní a greenwichský pro dobu To jsou pak
To K, To
KG, Zeměpisná délka stanoviska i.., počítaná na východ od Greenwiche kladně, je podle definice dána rozdílem obou časů

+

+

Délka vyplývá z každého dalšího srovnání hodin s časovými signály za předpokladu, že toto nebylo provedeno příliš daleko od doby To, tedy v mezích, v nichž
lze chod hodin považovati za konstantní. V tom případě zavedeme do výpočtu
hodnoty vyrovnané. Každé srovnání dává nám pro určení korekce a chodu jednu
rovnici tvaru
aKG
bch u=O,
kde a = 1, b = Ts - To, u = KG. - v. Nejpravděpodobnější hodnoty obou neznámých plynou potom z normálních rovnic
[aa] KG tab] ch
[aul =
rb b . 1] ch [b u . 1] = O.
Z každé pozorovací řady takto odvodíme zeměpisné souřadnice p, A.. Za
předpokladu, že bylo redukováno n řad a že jednotlivým výsledkům byly přisouzeny váhy p, vyplývá pro nejpravděpodobnější hodnotu souřadnic stanoviska stroje

+

+

p.

+

+

+

°

[pp]
[p}.]
-lPf
+ l.u.p, ~. -lPf
±- M1~,

-

1Ir

1

-
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(48)

kde průměrné

chyby výsledků jsou

M:

'P

+V

=-

fp V'f' v'f']
MA
(n-l) [p] ,

+V t Ip

=-

n-1)

VA vA]

[p]

(49)

Co se týká vah p výsledků z jednotlivých řad, klademe při přibližně stejném počtu
hvězd pravidelně p = 1. Přisouditi váhu přiměřeně k pozorovacím okolnostem
nejsme úplně oprávněni; empirická zkušenost ukázala, že často právě ony řady,
klasifikované jako méněcenné, dávaly zcela dobré výsledky.
K odvození výsledků z jedné pozorovací řady lze s nadějí na dobrý výsledek
použíti 16 průchodů hvězd, z nichž 4 jsou na severu, 4 na jihu, 4 na východě
a 4 na západě. Jejich azimuty mají být přibližně souměrné k poledníku. K dobrému určení zeměpisné polohy stačí pozorováni z 8 nocí.

c) Centrace.
Excentrické souřadnice pe, J..e stanoviska stroje musíme ještě převésti na skutečný trigonometrický
bod. Značí-li AA azimut směru na trigonometr (počítaný
astronomicky, t. j. od jihu) a e vzdálenost stanoviska a trigonometru v metrech,
jsou konečné zeměpisné souřadnice

P = pe J.. = J..e Vyžadujeme-li
přesnost
_1_000_' a 0·3 m .

0'.'0324 e cos

•

[0'00335

Á&

•
+ 0·ססoo7

(Pe - 50°)] e sin

0·01, je nutno centrační

prvky

Á".

Á.é.'

a e určit s přesností

d) O pra v a vů či k olísání

z emskéh
o pól u.
Zemská osa mění svou polohu vzhledem k zemskému tělesu, takže póly vykonávají kolem střední polohy nepravidelný pohyb, způsobující, že pól se od své
střední polohy může vzdáliti až o 0':3 = 9 m. To má ovšem vliv také na zeměpisné
souřadnice. Značí-li x, y pravoúhlé souřadnice okamžité polohy severního pólu,
vztažené na osový kříž, jehož počátek leží ve střední poloze pólu a jehož osy
X a Y mají směr poledníků o délkách 0° a 90° vých. od Greenwiche, je oprava
okamžitých hodnot p, ). na hodnoty střední p. a )..
p. - p = - x cos). ).,'-).,=T~(xsin).,--

y sin).
ycos).,)tgp.

}
(51)

6. Efemeridy
a početní
pomůcky.
Potřebné souřadnice hvězd rektascensi a a deklinaci ó, jakož i hvězdný čas
nutný při redukci časových signálů vyjmeme z efemerid, v nichž zdánlivé souřadnice hvězd, ovlivněné precesí, nutací i aberrací, jsou vypočteny pro deseti denní
intervaly, u cirkumpolárních
hvězd pro každý den. Nejznámější efemeridy jsou
Berliner Astronomisches Jahrbuch,
Connaissance des Temps, Nautical Almanac
a American Ephemeris. Nejdokonalejší
katalog hvězd, udávající polohy a jejich
změny, představuje v přítomné době systém Eichelbergerův. Jest podkladem většiny
efemerid, jen Berliner J ahrbuch spočívá ještě na zastaralém katalogu Auwersově,
ale i ten bude již v brzké době přeměněn. Velmi vhodný je American Ephemeris
svým poměrně bohatým katalogem a také proto, že udává pravý hvězdný čas,
obsahující i krátkoperiodické
měsíční členy. Co se týká vlivu krátkoperiodických
nutačních členů, je na ně vzat zřetel jen u cirkumpolárnich hvězd. Jinak, při
mimořádně přesných pracích, je nutno u ostatních hvězd je počítati zvlášť.
Souřadnice vypočteme z etemerid pro okamžik pozorováni interpolaci s přesností o'.()l a 0:001, při čemž přihlížime ještě ke II. diferencím.
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Při definitivní redukci porovnáni hodin s časovými signály použijeme již
zmíněného časopisu Bulletin Horaire .
.K logaritmickému výpočtu mohou sloužiti sedmimístné tabulky, postupující
u malých úhlů po 1", u větších po lO". Pokud je nutno použít tabulek přirozených
funkcí, stačí pětimístné. PočítacÍ stroj, který nemusí mít přiliš velkou kapacitu, je
nezbytný k interpolaci a hlavně při vyrovnání.
7. Pře s n o s t P o z or o v á ní a v Ý s led k ů.
Okamžik průchodu je určen sám již s chybou, která má v sobě složky jednak
systematické, jichž se musíme hlavně obávati, jednak složky náhodného rázu. Průměrná vnitřňf chyba je

s

+ 0'026

cosec A ,
(52)
je tedy závislá na azimutu. Podle toho je průchod určen tím přesněji, čím blíže
k 1. vertikálu byl pozorován.
Výška V i obě zeměpisné souřadnice nejsou však ovlivněny jen náhodnou
chybou okamžiku průchodu. Působí na ně souhrn dalších chyb, z nichž nejvýznamnější jsou: Vliv nepravidelného rozvrstvení ovzduší za bezvětrných nocí, náhlé
změny refrakce, chyba ve vyčíslení chronografického záznamu, v určení osobní
rovnice, dále vliv "nepřesnosti" času, udaného Mezinárodní kanceláří pro čas, chyba
v určení korekce hodin a špatná znalost jejich chodu, nepravidelnost funkce kontaktu; konečně vstupuje do výsledků i nepřesnost souřadnic hvězd a způsob zpracování měření.
Souhrn všech těchto vlivů způsobuje, že výsledky odvozené z jednotlivých
nocí se od sebe odchylují více, než by vyplývalo z chyby jednoho průchodu (52),
nebo z vnitřnich chyb výsledků, vy počtených z jedné pozorovací řady podle
vzorců (42),
Přesnost určení zeměpisné polohy cirkumzenitálem lze posouditi z výsledků,
získaných Vojenským zeměp. ústavem v letech 1924-1935. Průměrné chyby M'f!
a MA.aritmetických průměrů, jakož i průměrné chyby M~, M~jednoho určení, vypočtené ze vztahů
1
,/1
,/M'f!=M'f!vn,
MA.= MA.vn
jsou středy výsledků, získaných vždy v ročním pracovním období. Jejich přehled
podává následující tabulka.

Chyba v šířce

RO~

1924
1925
1926
1927
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

M'f!

"
±0'09
0·09
0'13
0'12
0'10
0'08
0'07
0'10
0'08
0'08
0'08

I

M'f!l

"
± ()'16
0'19
0·26
0'26
0·22
0'19
0'19
0'28
0'24
0'21
0'21

Chyba v délc~_
MA
s

+0'032
0'017
0'024
0'027
0'021
0'013
0'014
0'010
0'014
0'015
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I

MAI
s

+0'054
0'034
0'048
0'058
0'045
0'036
0'040
0'033
0'039
0'036

Počet pozorovacích řad nebyl stejný. Vidíme, že vnější průměrné chyby pro jednu
noc M~ a M{ zůstávají téměř konstantní. Průměrné hodnoty jsou
1

"

1

"

M'fi = + 0'22, MA= + 0'042.
Lze tedy očekávati, že souřadnice vypočtené z tJ nocí budou určeny s průměrnými
chybami
8

MA= ±0'042

Vn

Abychom příkladně stanovili zeměpisnou polohu s průměrnými chybami + 0:1 a + O~02,
musíme pozorovat alespoň po 5 nocí.

IV. Několik praktických

pokynú.

Ke konci buďtež v krátkosti uvedeny některé pokyny, týkající se hlavně
práce v terénu.
Přeprava měřických pomůcek s jedné pracovní stanice na druhou se musí
díti velmi opatrně, aby· se tyto nějak nepoškodily. Jejich uložení v dopravnich
prostředcích je nutno provésti co nejpečlivěji. Chronometr přenášíme zásadně v ruce
a chráníme jej i před sebe nepatrným nárazem.
Po příchodu na stanovisko se nejdříve postaví radiopřijimač, při čemž
zachováváme všeobecně známé pro přijem příznivé předpoklady. V druhé řadě
se justuje cirkumzenitál; rektiD.kace vydrží zpravidla po celou dobu prací na
stanovisku. Stroj má být při pozorování umístěn tak, aby paprsky šly dostatečně
vysoko nad okolními předměty (stromy). Před nárazy větru je chráněn stěnami
pozorovacího stanu. Stojan budiž zapuštěn do půdy velmi pevně, protože to vyžaduje podmínka stálosti výšky.
Stroj se postaví asi půl hodiny před počátkem měření; jeho jednotlivé součástky přijmou potom snadno teplotu okolního vzduchu. Pfímému záření slunce jej
nikdy není radno vystavovati. Započíti s pozorováním je záhodno teprve, až je
dostatečně šero. Potom teplota tak prudce již neklesá, takže se vyvarujeme vlivu
variace sklonu zrcátek a refrakce. Při měření je nutno obrazy stavěti k sobě stejným způsobem po celou dobu pozorováni. Měniti zaostření v průběhu měření není
radno, i když podle principu stroje se tím výška zachová nedotčena. Vzhledem
k tomu, že rtuť na horizontu si zachovává určitou viskositu, takže hladina nezaujme
rovnovážnou polohu okamžitě, není radno se příliš opírati o mikrometrický šroub
pro pohyb v azimutu, ani šlapati v blízkosti noh stativu.
Při stanovení osobní rovnice musí být umělá hvězda umístěna dostatečně
daleko, její jasnost a rychlost pohybu vhodně voleny. Kontakt je nutno nastavovati
s největší pečlivosti. K registraci určené tlačítko budiž vždy totožné s tím, jehož se
užívá při měření; doraz jeho knoflíku budiž krátký, pružina ne pfíliš tuhá.
Mimořádné péče vyžaduje chronometr, jak už dříve bylo řečeno. Jeho skřinku
otvíráme jen při přijmu signálů a při pozorováni. Není radno jej při pozorování
nakláněti k usnadnění čtení minut, jeho chod by se tím mohl změnit! Natahováni
musí být naprosto pravidelné.
Co se týká chronografu, jeho péra musí být udržována v dobrém stavu, voltáž
napájecí baterie přiměřená. Napětí pružin u kotev elektromagnetů budiž stejné a nepřilíš velké. Paralaxu per je nutno určovati při každé časové hvězdě a před i po
měření osobní rovnice.
Kvalita výsledků závisí na celé řadě předpokladů; jedním z nich je dobrý
stav přístrojů. Proto je nutno nejen svědomitě pozorovati dobrými metodami podle
účelně sestaveného pracovního programu, ale také pečovati o udržování měřických
pomůcek.
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Résumé. Su r 1110 d étermin a ti on des co or d o nn é es gé ogra ph i q ue s a ve c le
ci r c u m z é n ith a l. Pour utiliser 1110 méthode des hauteurs égales permettant de déterminer
simultanément lilolatitude et 1110 longitude ďun lieu, plusieurs instruments ont été construits, dont
l'un appelé l'appareil circumzénithal avait été inventé, il y a 37 ans, par les astronomes tchéchoslovaques MM. Nušl et Frič.
L'auteur ayant eu l'occasion de travailler avec le circumzénithal durant plusieurs années
lors des mesures des coordonnées géographiques de points trigonométriques, effectuées par I'Jnstitut
Géographique Militaire de Prague, il a pu concevoir quelques améliorations concernant soit lilo
pratique des observations, soit enlin les procédés de réduction. Quelques unes de ses déductions
font l'objet du présent article.
Dans 'lilolel'e partie de 1110 Note, on trouve lilodescription du circumzénithal (voir lig. 2) et
des instruments auxiliaires, lilopréparation des observations étant expliquée dans le IIeme chapitre.
Pour dresser le Tableau de calages sur n'importe quelle station, on emploie les abaques publiés
par l'auteur ďautre part; une Table auxiliaire jointe a l'arlicle permet de tenir compte des
changements de latitude. Lilo IIleme partie est consacrée a la réduction des observations et a 1110
discussion des résultats obtenus. On y commence par l'explication du calcul de lilocorrection du
garde-tempa résultant de lilo comparaison de ce dernier avec les signaux horaires; le calcul
est facilité par l'emploi ďune Table. Dans lilo suite, on établit les formules du probleme
de Gauss de lilo détermination approximative des positions géographiques ou l'on part des
trois passages dont deux appartiennent a liloméme étoile. On y fait intervenir, comme dans
le probleme généralisé traité plus tard, le triangle de position qui a pour sommets le póle et le
zénith de lilosphere céleste et l'astre observé. Cependant, étant donné le nombre surabondant des
passages ďétoiles, on tient compte de toutes les observations en employant une méthode indirecte:
En partant des valeurs approchées de latitude, de correction de pendule et de hautenr obtennes
par l'emploi ďun procédé expéditif, on prend pour nonvelles inconnues les petites quantités a
y ajouter pour satisfaire le mieux aux observations. Chaque passage fournissant une équation de
condition, on est en présence ďun systeme d'équations non compatibles qu'on résont par 1110 méthode
des moindres carrés. On y traite simultanément les étoiles horaires et celles de ·latitude. Grace
au fait que les étoiles sont observées d'ordinaire pendant plusieurs soirées, le calcul devient tres
simple par l'établissement des formules spéciales dans lesquelles on ne tient compte que des
variations daus les positions d'étoiles. En ce qui concerne 1110 correction du garde-temps au temps
du méridien fondamental et Silomarche utilisés dans le calcul, on les déduit des plusieurs comparaisons du chronometre avec les différents signaux horaires re'tus durant 1110 soirée d'observation.
Pour déterminer les équations personelles des observateurs, le Service astronomique de
I'lnstitut Géographique Militaire de Prague utilise depuis 4 ans un instrument simple spécial, proposé et mis au point par l'auteur en 1932. (Voir lig. 3; Silodescription est publié dans le Bulletin
Géodésique, année 1933, page 167.) Les résultats obtenus au cours des 3 campagnes sur 14 stations
mettent en évidence un léger changement de l'équation personelle avec le temps, celle-ci restant
8

toutefois de l'ordre du 0'1. II est intéressant de noter que lilomoyenne des différences entre deux
observateurs mesurées a l'aide du snsdit appa,reil coincide tres sensiblement a,vec 1110 moyenne faite
de celles obtenues par l'observation directe ďétoiles. On peut espérer que les valeurs obtenues au
moyen de l'appareil représentent réellement, au moins en Silogrande partie, 1110 soit disante équation
personelle.
Grace aux nombreuses déterminations effectuées avec le circumzénithal depuis 13 ans, on
possede maintenaut des données sures relativement a liloprécision de l'instrument. Les erreurs

Ó:22

moyennes des résultats

•

déduits des n séries, dont chacnne comprend 16 étoiles, sont de

± .1vn

0'042

en latitude et de ~ ,,- en longitude. Lilomise en sta,tion de l'instrument et l'observation méme
.
~n
y restant fort simples, les résultats obtenns peuvent étre désignés comme tres satisfaisants.

Jednotná trigonometrická síť katastrální, její význam a důležitost
se zřetelem k zeměměřičskému dílu československému 1).
Ing. Dr. Václav

K o lom az n ík.

Aby bylo lze náležitě doložiti vznik a naléhavou
potřebu československé
jednotné
trigonometrické sítě katastrální, je třeba předeslati stručnou informaci o stavu triangulací
v jednotlivých zemích bývalého Rakouska, Uherska, a pokud se týče Hlučínska také o triangulaci pruské v Horním Slezsku, v rozsahu, v jakém byly tyto země nebo jejich části
po převratu přičleněny mírovými smlouvami do Oeskoslovenské republíky.
Porovnáváme-li dobově vznik triangulací
v jednotlivých
zemích, je třeba nejdříve
uvésti triangulaci v zemi Oeské, jejíž vznik se datuje v letech 1824 až 1840 a v jejíž soui) Předneseno
7. března 1937.

na valném shromáždění

Spolku československých

1937/85

zeměměřičů

v Praze

vislosti bylo postupně podrobně měřeno v letech 1826 až 1843, a zároveň v zemi Moravskoslezské, kde byla triangulace skončena roku 1829 a podrobné měření v roce 1836.
K velké škodě tohoto zeměměřičského díla nebyly trigonometrické
body tehdy zároveň stabilisovány, nýbrž stabilisace bodů byla vykonána dodatečně, a to v zemi České
v roce 1845 až 1862, v zemi Moravské počínaje rokem 1850. Je nasnadě, že celá řada trigonometrických bodů nebyla již nalezena, takže bylo nutno od jejich stabilisace upustit
z důvodů, že označení bodu v přírodě stalo Se tak neurčité nebo nejisté, že trvalé jeho
označení neodpovídalo přesně poloze původního bodu.
Tehdejší podrobné triangulace byly vykonány grafickou metodou na tak zv. triangulačních listech rozměrů 20X20 palců vídeňských v měřítku 1: 14.000, při čemž bylo protínáním vpřed graficky určeno tolik bodů, aby bylo lze každý list katastrální mapy v měřítku 1: 2880 opatřiti nejméně třemi takovými body, z nichž aspoň jeden měl býti stanoviskem. Jejich souřadnice byly na triangulačním listu co nejpřesněji odsunuty se zřetelem
k sekčním čarám, a vyčíslené jejich hodnoty v sáhách naneseny do originálních listů katastrální mapy opět podle sekčních čar.
Úzce s provedením triangulace v zemi České a Moravskoslezské byly tehdy zvoleny
zobrazovaci soustavy a to pro zemí Českou s počátkem souřadnic v trigonometrickém bodu
Gusterberg v Horních Rakousích, pro zemi Moravskou a Slezskou s počátkem souřadnic
v trigonometrickém
bodu věž kostela sv. štěpána
ve Vídni. V obou případech tvořily
obrazy poledníku počátečního bodu osu X, a kolmice k ose X v počátku souřadnicové
soustavy tvořila osu Y, ve smyslu kladném, na jih, pokud se týče na západ. Rozhraním
zobrazovacích soustav gusterberské
a svatoštěpánské
byly zemské hranice dřívějši země
České a Moravské.
Mírovými smlouvami byly přičleněny zemi České Vitorazsko, které bylo zobrazeno
v soustavě svatoštěpánské,
a zemi Moravské Valticko, které bylo zobrazeno rovněž v soustavě Svatoštěpánské.
Máme tedy po převratu vlastně v zemi České dva zobrazovací systémy původní, v zemi Moravskoslezské také dva systémy, počítáme-li československou
novou zobrazovací soustavu na Hlučínsku za systém původní.
Ve věci zobrazovaci metody bylo by poukázati na okolnost, že bylo v Rakousku původně v úmyslu použíti zobrazovací soustavy Soldnerovy-Cassiniho.
S triangulačními
pracemI v obou zemích a tedy v obou systémech bylo započato zároveň s podrobným měřením metodou měřického stolu. Tato metoda vyžaduje předem daných souřadnic trigonometrických
bodů podrobné triangulace, takže nemohla býti
triangulace všech řádů a zároveň podrobná triangulace vykonána najednou pro celou zem,
nýbrž bylo třeba v každém roce vypočítati souřadnice trigonometrických 'bodů částí země,
která byla v tom roce triangulována, a kde bylo bezprostředně potom podrobně měřeno.
V důsledku toho byly výsledky měření vodorovných úhlů před výpočtem jednoduchým způsobem upravovány na uzávěry royinných trojúhelníků,
a nebyl brán zřetel na
směrové opravy, plynoucí ze zobrazovací soustavy. Nebyly tedy výsledky zpracovány ve
smyslu matematických zásad zvolené zobrazovací soustavy.
Jakost výpočtů rovinných souřadnic zhoršil dále postup a řadění triangulací každým
následujícím rokem na triangulace vypočtené v předchozích letech, při čemž rovinné souřadnice v předešlém ročním období na obvodu triangulované skupiny vypočítané zůstávaly
beze změny a platily pro připojeni dalšího triangulovaného
území, jako dané.
V důsledku těchto početních opatřeni vzrůstaly postupně chyby na stycích početních
skupin a s těmito také se velmi zhoršovaly uzávěry
trojúhelníků
v míře mnohonásobně
horší, než jaké dosahovali tehdejší triangulátoři
s úhloměrnými stroji v porovnání s nynějšími stroji sice méně přesnými, jež však dávají výsledky i pro dnešní požadavky
dostačující.
Z právě uvedených důvodů nelze proto označiti triangulace v obou systémech jako
matematicky zpracované, a tedy, pokud se týče převodů souřadnic do jiných zobrazovacích
systémů, nelze ve větší míře tak učiniti použitím přesných matematických vzorů zobrazovacísoustavy
Soldner-Cassiniho,
neb, jak bývá velmi často, zprostředkujícími
souřadnicemi zeměpisnými.
Triangulační
kancelář ministerstva
financí, vedoucí v patrnosti všechny triangulace
bez rozdílu řádů, označuje tyto souřadnice jako bezprojekční.
V zemi Slovenské a Podkarpatoruské
byly vykonány triangulace pro účely pozemkového katastru ve třech časových obdobích a ve třech různých zobrazovacích soustavách,

a to:
1. t. zv. stará trigonometrická
sít v letech 1853 až 1863 obdobným způsobem jako
v zemi České a Moravské, tedy bez zobrazovací metody, jejíž jednou části byla sít západouherská a druhou hornouherská.
Západouherská trigonometrická
síť katastrální byla vybudována v roce 1853 až 1856
a k jejímu stanovení rozměrů a orientace bylo použito vojenské základny u Vídeňského
Nového Města a vojenského měření před rokem 1848, jakož i odvozené základny dané souřadnícemi dvou bodů 1. řádu Bársonyos a Koros 717.
V oblasti této triangulace byla podrobná triangulace opět vykonána graficky v měřítku 1 : 14.400 na papíře napnutém na skleněné desce, obdobně jako v zemi České, Moravské a Slezské.
Vyrovnání této trigonometrické
sítě bylo vykonáno empiricky a v rovině.
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Hornouherská síť katastrální byla počítána v letech 1855 až 1859 ve vysslIn řádu,
a do roku 1864 byly výpočty úplně skončeny; připojovala se na jihu na některé strany
západouherské triangulace a byla vedena až do bývalého komitátu marmarošskéko, se spojenim na rakouskou základnu u Radovce v Bukovině.
Také v této síti, mimo bývalé komitáty Užhorod, Bereh a Ugoča, byly body podrobné triangulace určeny graficky. Soustava těchto pravoúhlých souřadnic měla za počátek východní věž staré budapeštské hvězdárny na Géllértově vrchu.
Tyto obě trigonometrické sítě katastrální bylo by označiti jako stejně hodnotné
s oněmi pro zemi Oeskou, Moravskou a Slezskou.
Se zřetelem k tomu, že tato t. zv. stará síť svým způsobem vyrovnání nevyhovovala
pozdějším požadavkům přesnosti, byla přepočítána podle metody nejmenšich čtverců ve
stereografickém zobrazeni podle návrhu českého geodeta Horského, jehož pomocníkem byl
i další český geodet Marek. Početní práce byly uspořádány do dvou skupin a vyrovnání
těchto skupín trvalo od roku 1860 do roku 1864. Byla to na tehdejší časy, početní prostředky a pomůcky, práce úctyhodná a tehdy dosud nebývalá.
Tímto novým výpočtem byla dána t. zv. nová trigonometrická sít katastrální, v určité zobrazovaci soustavě. Orientace sítě byla vykonána azimutem spojnice trigonometrické
strany Géllértův vrch - Nagyszál.
Podrobné triangulace v této síti nebyly již konány graficky s výjimkou částí župy
zvoleňské a liptovské. Souřadnice trignometrických bodů byly počítány se zřetelem
k opravám ze zobrazení, zčásti metodou nejmenších čtverců a zčásti z přibližných souřadnic řešením rovinných trojúhelníkfi a vyčíslením aritmetického priiměru.
Bohužel, že v této síti nebyly trigonometrické body grafické triangulace stabilisovány vfibec a z bodů početně určených do roku 1867 jen některé. Po tomto roce bylv
všechny body podrobných triangoulaci určovány početně a bez výhrady stabilisovány.
I tato nová trigonometrická síť nevyhovovala později požadované přesnosti
pro
značné délkové skreslení, rostoucí se vzdáleností od počátku, které se obzvláště nepříjemně
projevovalo ve výpočtu plošných výměr a v manipulaci při výpočtu polygonových pořadfi.
Bylo proto v Uhrách v roce 1908 zavedeno konformní obecné zobrazení válcové o
třech pravoúhlých soustavách, z nichž soustava jižni nepřichází v úvahu v zemi Slovenské,
jižní a střední v zemi Podkarpatoruské. Počátky soustav byly na meridiánu Géllértova
vrchu.
Byly-li triangulace všech řádfi v bývalých zemích rakouských vykonány v krátkém
časovém období zároveň s podrobným měřením, tedy s úplným vyhotovením katastrálních
map všech katastrálních území země, byly v zemi Slovenské a částečně v zemi Podkarpatoruské sice triangulace vybudovány ve většich celcích, nebyly však využity pro podrobná měření katastrální. Výjimku tvoří bohatý kraj v Podunají, ve kterém byly úplně
všechny katastrální měřické práce skončeny. V tomto kraji byla využita zobrazovací soustava stereografická, při čemž trigonometrické sítě nižších řádfi byly vyrovnány opět v několika částech a etapách.
V ostatních částech země Slovenské nebylo v triangulaci~h postupováno soustavně,
nýbrž bylo vždy od připadu k případu triangulováno pro účely jednotlivfcl1 katastrálních
území, při čemž dřivější vláda pomíjela ona území, která byla hospodářsky nebo národně
pro ni bezvýznamná. V důsledku toho ztl.stalo doposud mnoho katastrálních územi (více
než 8(0) úplně bez' založení pozemkového katastru a bez katastrálních map. Na ostatních
částech země prostupují se triangu:Iace všech zobrazovacích soustav, nebo se střídají
podle toho, v jakém čase bylo to které ka,tastrálni území zaměřOváno a pro jaké účely.
Po převratu a po spojení všech dřive uvedenýc_h zemí ve stát Oeskoslovenský, bylo
nanejvýš naléhavé spojení a využití zeměměřičskýeh děl všech zemí a to nejen pokud jde
o spojení všech původních triangulaci dřivějších (i těch, které byly vykonány pro účely
jiných odvětví státní správy, zájmových sku pin občanských a samosprávných svazkfi),
nýbrž i všech zeměměřičských prací, sloužicích k vyhotovení katastrálních map a operátti.
pozemkového katastru.
Na územi Oeskoslovenské republiky spojuje všechny triangulace československá jednotná trigonometrická sít katastrální (viz ~ 10, odst. 2. v!. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n.), a
v souvislosti s ní i ostatní zeměměřičská díla; a obdobně tak i nově volená zobrazovací
'soustava, v níž se zobrazují předměty měření na jediné, do roviny rozvinuté kuželové
ploše obecného konformního zobrazení kuželového (viz § 1, odst. 2. téhož v!. nař.).
Pro úkol právě uvedený byla v ministerstvu financí založena triangulačni kancelář
ministerstva financí, která nejen že vybudovala po celém území státu jednotnou trigonometrickou sít katastrální I. řádu, nýbrž postupně buduje také řády ostatní. Při tom jest
jediným úřadem ve státě, vedoucím všechny trigonometrické body v patrnosti a jediným
úřadem jednotícim všechny triangulace.
Jednotná trigonometrická sít katastrální jako jediná pro celé území státní, sjednocující nejen všechny dřívějši triangulace, nýbrž i všechny geodetické základy katastrálních
map a plánfi inženýrských, má jedinečný význam po stránce zeměměřických výpočtů
z jedné soustavy zobrazovací do druhé, resp. do druhých a je jediným prostředníkem mezi
'Zobrazujícími soustavami dřívějšich zeměměřičských děl. Umožňuje budování podrobných
triangulaci na všech místech státu bez ohledu na jejich polohu a rozsah a bez obavy, že
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později vznikne nebezpečí skreslení délkového a směrového na sousedících územích, zaměřovaných později.
Se zřetelem k tomu, že všechny dřívější soustavy zobrazovací starších triangulací
na území státu nebyly vždy důsledně matematicky přesně využíty, nýbrž skorem vždy pro
naléhavou potřebu údajů tríangulačních
byly ještě před ukončením
triangulací
vyšších
řádů počítány souřadnice trigonometrických
bodů v menších obvodech, nelze převody souřadnic z jedné soustavy do druhé vykonávati podle matematicky odvozených jednotných
vzorců a nelze ani pro tyto převody sestrojiti tabulky převodní. Z důvodů výše uvedených nelze vždy přecházeti z jedné soustavy zobrazovací do druhé pomocí zprostředkujících souřadnic zeměpisných. Zbývá tedy jediná cesta a to přeměna rovinných souřadnic
jedné soustavy transformací
těchto souřadnic do soustavy žádané.
Právě v této možnosti hospodárného a velmi dobrého převodu souřadnic všech soustav do soustavy jednotné a naopak vyniká význam jednotné trigonometrické
sítě katastrální. Tato síť pokrývá již nyní značné části území státu a obsahuje na celém území veliký počet identických trigonometrických
bodů dřívějších triangulací.
Postupem času obsáhne pak všechny body, které byly až do ~ejího provádění v přírodě nalezeny a identifikovány. Právě uvedená skutečnost umožňUje jednoduchými transformačními
klíči početně
a zcela bezpečně přecházeti z jedné zobrazovací soustavy do druhé, při čemž, po vhodné
volbě rozsahu použitého klíče, transformují se souřadnice se zřetelem k místním skreslením, ať již tato původně vznikla náhodně, nebo z důvodů dříve uvedených.
Takto přeměněné. souřadnice jsou vlastně "vylepšeny"
a umožňují převody na zeměpisné souřadnice, značně přesně stanovené.
'
~
Transformace maji ještě svůj další význam. Ověřuji trigonometrické
body, pokud se
týče íejich polohy a jsou často rozhodujícímí, má-li býti ověřena bezpečně identita trigonometrických bodů.
Je nasnadě, že teprve úplným vybudováním jednotné trigonometrické sítě katastrální bude také skončeno vyhodnocení a sjednoceni všech dřívějších triangulací. Z toho plyne,
že počet transformačních
klíčů bude se množiti, t. j. rozsah jejich se bude menšiti, avšak
jejich přesnost se bude stupňovati.
Je samozřejmé, že tyto práce ve velkém slohu může vykonávati jenom úřad vedoucí
všechny triangulace v patrnosti, a že je tedy triangulační kancelář jedině .povolanou, aby
uvedené transformace vykonávala a řídila.
Způsob, jakým jsou transformace konány, je popsán v Instrukci A, vydané ministerstvem financí, a praktický příklad je uveden v příloze čís. 80 a 81 k této instrukci.
Kromě právě uvedeného významu má taková transformace i jediněčný význam, na
př. při porovnání styků a průběhu hranic katastrálních
území sousedících mezi sebou,
byly-li jejich katastrální
mapy vyhotoveny každá v jiné zobrazovací soustavě; dále sjednocuje zeměměřičská dila jiných oborů technického podnikání, umožňuje relativně přesný zákres rozsáhlých předmětů měření (na př. železničních drah, plavebních úprav, komunikací,
regulačních plánů, povrchového připojení důlních děl atd.) a jedině umožňuje nejlepší stanovení zeměpisných souřadnic bodů dřívěších triangulací.
Aby bylo lze obecně posouditi pravděpodobnou
přesnost v poloze transformovaného
bodu, nepřekročuje tato obecně hodnotu v definitivních klíčích průměru asi ± 10 cm, a ve
výjimečných případech jednu desetinu sáhu.
.
...•~
A na konec bylo by uvésti stavovský význam vybudování jednotné trigonometrické
sítě katastrální.
Tato sjednotila vlastně všechna česká a československá díla zeměměřičská
v jediné dílo československých
zeměměřičů na nejmodernější a nejpřesnější základně, nedala zahynouti dobrému dílu celé řady českých geodetů předešlého století, kteří ve vší
skromnosti pracovali a nemohli si zajístiti v cizích službách trvalého uznání a vděčnosti
svých následovníků.
Résumé: La Tchécoslovaquie se compose des pays de l'ancienne Autriche (la Bohéme,
la Moravie, la Silésie) et de l'ancienne Hongrie (la Slovaquie et la Russie Subcarpathique). Dans
ces pays les cartes cadastrales ont été projétées jusqu'en 1918 par 5 différents systémes carthographiques, qu'on ne peut pas réciproquement transformer. Vn des devoirs du bureau tchécoslovaque de la triangulation consite it unifier toutes ces triángulations et de faire possible les transformations d'un systéme carthografique a rautre. Le bureau de la triangulation a unifié les différentes triangulations par la construction ďun réseau trigonométrique de ler ordre sur tout le
pays de la république. Selon les besoins du ministere des finances et des autres ministeres on
construit peu a peu le réseau de 2 ěme, 3 ěme, et4 ěme ordre unique pour toute la Tchécoslovaquie
en méme temps avec les triangulations détaillées'.i
On a proposé un nouveau systeme carthographique avec le minimum de déformation. La
triangulation et tous lse objets arpentés sont projetés sur la surface de la projection génerale
du cone míse en plan. Les nouveaux points trigonométriques sont choisis tant que possible sur
les points de la triangulation ancienne. Par suite de ces travaux il est possible de définir en
Tchécoslovaquie cbaque point trigonométrique par des coordonnées ďune assez grande exactitude
relative et placer exactement toutes les trianglllations et arpentages détaillés.
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Statistika v ovocnářství a· taxace zahrad a ovocných stromů.
Ing. Aug. W e i S.

(Dokonč, -

V. Zhodnocení statistických

Fin,)

údajů.

Považujeme za jediný správný postup odhad statků dle cen, utvořených nabídkou
a poptávkou, t. j. ze zjištěných prodejních cen podobného majetku. Tento názor podporuje rozhodnutí nej. soudu R I 548/31. Dle něho odhad podle čistého výnosu může býti
spolehlivým jen v dobách normálních, v dobách poválečných
kolísal pro prudké změny
cen a pro t o o d had o v á n í v Ý Iu č n ě pod Ie v Ý n o s u s t a los e n e m o ž n Ý m.
Přes to však nedostatek vhodných kupních
cen nás nutí, abychom alespoň podpůrně
použili metod kapitalisovaného
výnosu. Výnosová hodnota je výrazem budoucí výnosové
schopnosti statku a musí tedy býti vypočtena na podkladě příslušných pravděpodobných
hodnot. K výpočtu výnosové hodnoty ovocných stromů musíme znáti pravděpodobnost:
1. věku jednotlivých druhů, 2. počtu sklizní, 3. velikosti a jakosti sklizní, 4. ceny ovoce,
5. nákladů. K zjištění těchto hodnot dá se použíti jen pravděpodobnost
a posteriori (induktivní), která se váže na spolehlivá dlouhodobá data statistická,
Pro věk jednotlivých druhů (ad 1) považujeme za správný pravděpodobný nejvyšší
věk stromů dle Christ-Junga.
Pro počet sklizní (ad 2) převezmeme rovněž pravděpodobnost sklizňových period od uvedených autorů. V připojené tabulce dle Riebela je mimo
údaje pro obě výše uvedené pravděpodobné
hodnoty udána pravděpodobnost
výnosu
ovocných stromů v jednotlivých periodách nosnosti, je-li pravděpodobnost
výnosu v době
hlavní nosnosti = 1. Z těchto údajů vypočteme
pravděpodobnost
celkovou a střední
pro jednu periodu.
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1-4

O

5-11

0'32 12-14

0-73 15-24

1'0

25-30

0'66

2-71

0'64

0'21

0'62 10-14

1'0

16-20

0'50

2'33

0'4.7

0'66 40-89

1'0

90.100

0-70

2'69

0'54,

Mernňky

21/.

4

20

1-3

O

4-5

Ořechy.

3

20

100

1-19

O

20-29

I

r
....o o

6-9

0'88 ~o -39

0'47

-.

Ad 3. Pravděpodobnou
výši sklizní muzeme zjistiti jen na podkladě spolehlivých
údajů statistických.
Stát. úřad statistický podává
střední hodnoty (viz odst. II. tohoto
článku) pro celou dobu vzrůstu stromů. Naším požadavkům
hověly by však sklizňové
údaje sestavené podle jednotlivých period nosnosti stromů. Z údajů statistických přejdeme
ze střední pravděpodobnosti
pro jednu periodu nosnosti k údajům pro každou periodu
(srov. dále tabulku ad 4). Při stanovení výše sklizní je důležitým
zjistiti i její jakost
a rozděliti ovoce na ovoce schopné trhu a na ovoce hospodMské
(poškozené, červivé,
špatné ap.).
...
Ad 4. Uvažujme, že mnoho ovoce není schopno trhu a má tedy podle GroJ3a jen hodnotu poloviční. Ceny v statistice uvedené jsou ceny tržní, které (podle vr. zahr. Chvapila: Nový lid, str. 472) jsou 2· až 3násobné cen u pěstitele. Nepovažujeme
za správné,
jsou-li ku př. podkladem oceňování Kemmer-Reinholda
ceny ovoce v tržnici berlínské,
Pro ocenění stromů můžeme použíti jen ceny ovoce u pěstitelů, Z důvodů výše uvedených
pokládáme za správné snížiti hrubé výnosy v odst. II. o 50%. O pravděp. sklizních a hrubých výnosech pro jednotlivé periody nosnosti ovocných stromu jest sestavena tabulka na
str. 90_
Ad 5. Při zjišťování pravděp, nákladů, musíme vzíti v úvahu, že zatím co sklizně
ovoce se vyskytují v periodách několikaletých,
opětují se každoroční
nemalé výdaje,
Důležitou pro poměry poválečné (podle Christ-Junga)
je též okolnost, že zatím co příjmy
se proti poměrům předválečným
zvýšily pětkrát, zvýšily se výdaje průměrně desetkrát.
V cit. článku Ing. Doležala čítá se roční náklad v ovocnářství 30-50% hrubého výnosu. Jinak každá kniha o taxaci má položky výdajové, které se od sebe velmi různí. Na př.
Kemmer-Reinhold počítá pro jabloň (při relaci 1 RM = 8 Kč) náklad a) pro mladý strom
32 Kč (24'20 Kč), b) pro strom v per. dospívání 19'04 Kč (30'35 Kč), c) pro ovocný strom
v největší nosnosti 24'20 Kč (88 Kč). V závorce uvedená čísla jsou stanovena dle cen u nás
platných. Vidíme, že takové náklady porovnané s hrubými příjmy dle tabulky ad 4. činí
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Jablka

20'0

12'5

Hrušky

20-8

11'3
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ťravděpo RUoed.hrubý výnos v Kč 11
v periodě nosnosti

v periodě nosnosti

I

II

I

III

I

IV

I

I

V

I

II

I

III

I

IV

I
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12'44

24'88

37'70

21'88

O

7'87
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16'64

24'96

87'82

24'96

O

9'12

13'67
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15'741
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I

866
1116

250

Třešně

10'4

16'5

O

5'95

17'50

35'00

23'10

O

5'98

17'60

35'2J

21'03

723

798

Višně,

123

15'7

O

6'29 112'01

23'60

14'80

O

8'08

15'33

30'50

18'25

473

612

O

9'31

21'24

29'10

19'21

O

4'86

11'10

15'20

10'U

506

270

O

4'60

13'58

21'90

10'95

O

10'19

30'07

48'50

24'25

214

474

O

7'95

15'90

24'10

10'87

O

13'86

27'72

42'00

29'40

1612

Švestky.

15'7

8'2

Meruňky

10'3

ar'echy

13'0

22'8
22'6

II

I

II

11

2310

II

ovocný strom nerentabilním. Výši nákladů určuje dle dosav. zemědělské správovědy souhrn
působení výrobních činitelů: půdy, práce a kapitálu.
Dosavadní metody odečetly z hrubého výnosu náklady a obdržely čistý výtěžek,
'který, kapitalisovaný
pří obvyklé úrokové míře, udával cenu statku
(ovocného stromu).
Obvyklá úroková míra je ale nejistá veličina. Mezi výší úroku a cen je dosud ne dosti
prozkouma,ná souvislost (srov. Eng-liš, Otázky a názory). Soudilo se, že se snížením úrokové míry je spojen větší vývoj národního hospodářství a tím i zvýšení cen statků (srov.
Paulu: Odhady držebností). To platilo však jen v dobách normálních.
Neuvažovala
se
.doba krise - "nouze v nadbytku" (Engliš) -, kdy stag-nace v oběhu statků bude míti
vliv na snížení úrokové míry.
Nejsprávnější způsob zavedl Laur, který se snažil vyloučiti vypočtení čistých výnosů
a jich kapitalisování. Na podklade rozsáhlé statistiky
pro Švýcarsko sledoval poměr kupních cen k hrubému výnosu a dle toho stanovil koeficienty. Těmito koeficienty násobí
brubé výnosy a tím stanoví hodnoty statků. Nejvyšší tyto faktory v ovocných polohách
udává 10'4, střední 5,0.
Použijme tohoto způsobu Laurova na stanovení hodnot ovocných stromů. V tab.
ad 4. určili jsme pravděpodobné hrubé výnosy ovocných stromů na podkladě údajů statistických. Zbývá řešiti otázku, jak z těchto hrubých výnosů zjistiti metodou Laurovou
hodnotu ovocných stromů. K tomu chybí spolehlivé údaje statistické o ceně zahrad. Musíme též zjistiti, jaký podíl z celkové hodnoty pozemku s porostem připadá na pozemek, jeho oplocení atd. a jaký na hodnotu ovocných stromů. Pokusme se tento podíl
zjistiti srovnáním
katastr. výtěžku rolí a luk s výtěžkem zahrad. Za tím účelem předpokládejme, že z původního obdělávání pozemku jako pole nebo louky, byla oplocením,
výsadbou ovoc. stromů a jínými inveBticemi zřízena zahrada.
V rozdílu mezi katastrálním výtěžkem rolí a luk a katastrálním
výtěžkem
zahrad
je obsažen výtěžek z ovocných stromů a investic provedených k zřízení zahrady. V Oe'Chách a na Moravě je poměr katastrálního výtěžku
rolí a luk k výnosu zahrad asi 1: 2.
Vezmeme-li do počtu nejvyšší koeficient Laurův = 10, stanovíme pro ovocné stromy
jeho Vo, t. j. = 5. Tímto koeficientem násobme hrubý výnos v tab. ad 4. a obdržíme
ůrientační hodnoty ovocných stromů uvedené níže v tabulce. Do periody 1. vložili jsme
na jeji počátek výlohy kulturni (osazení). Hodnoty v periodách II. a III. vložili jsme na
jich počátek; v IV. periodě je hodnota v celém jejím průběhu stejná; v V. periodě je
'střední hodnotou. Na podkladě tohoto stanovení poloh hodnot, vypočetli jsme průměrné
roční přírůstky pro každé období, zaokrouhlená v Kč, které dovolí interpolaci hodnot pro
každé stáří ovocných stromů (viz tab. str. 91).
Roční přírůstky meruněk jsou značně vysoké, a jich nepoměr by vynikl, kdybychom
hodnoty jednotlivých druhů ovocných stromů vztáhli k ploše, kterou stromy zaujímají.
Ukazuje to, že statistické údaje sklizní a cen jsou někdy nepřiměřené.
Nedostatek místa
nedovoluje další závěry a aplikování těchto poznatků na stanovení hodnot zahrad.

VI. Závěr.
S rozvojem staveb veřejných, které zhusta používají pozemků s ovocnými stromy,
zvyšují se nároky vlastníků na odškodněni. Vliv na tyto nároky má jednak cena z v I á š t n í
o b I i b y, jednak nesprávně vedená a chápaná propagace výsadby ovocných stromů. Dalším pramenem nesprávného stanoviska vlastnika ovocných stromů je většina dosavadních
metod oceňovacích. Tyto metody byly vybudovány
v době monopolního postavení
a
značné prosperity železnic a přímo sváděly k tomu, aby při soudním ocenění ovocných
'Stromů byly stanoveny neuvěřitelné náhrady. D o s a vad nit a x a c e s t a v í sen a st an o v i s k o v I a s t n í k a o v o c n é h o str o mu. Snažili jsme se proto v této věci
z a u j m o u t i ob j e k t i v n í hl e d i s k o, které na podkladě statistických
údajů svědčí
o nižších cenách stromů. než byly doposud zpravidla stanoveny.
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Hodnota ovoc. stromů v Kč
V periodě nosnosti
I
I II
III
I
po celou
ve
v
době I

Druh
ovoc.stromů

v
osazení

na počátku

Hrušky
Třešně.
Višně
Švestky
Meruňky
Ořechy

. li:

.Ii

dobu

I

20

39

79

118

79

20

46

68

103

68

20
20
15
25
30

30
40
24
51
69

88
77
56
150
139

176
183
76
243
210

105
91
51
121
147

Průměrný roční přírůstek hodnoty
V periodách nosnosti (v obdob. stáří) v Kč
I

sU"edu

I

I

II
Jabloň.

Irv

i

I

I

I

II

5-9
10-19
I +4Kč
+4Kč
8-19
4-7
+7Kč +2Kč
3-5
6-14
+3Kč +6Kč
5-11
3-4
+10Kč +6Kč
6-11
3-5
+3Kč
+5Kč
3
4-5
+26Kč +50Kč
5-19
20-29
+2Kč +7Kč

I

III

20-29
+4Kč
20-29
+4Kč
15-19
+17Kč
12-14
+35Kč
12-14
+25Kč
6-9
+ 28Kč
30-39
+7Kč

I

I

V

IV

I
30-49
-

30-5~
-

20-39
-

15-24
-

15-24
-

10-14
-

40-89
-

50-60
-8Kč
60-80
-4Kč
40-50
-13Kč
25-30
-30Kč
25-30
-10Kč
15-20
-40Kč
90-100
-14Kč

II
Résumé. L a s ta t i s t i q u e d e I a c u I t u r e des
fr u i t set
Ia t a x a t i o n
des jar d i n set des ar b r e s f r u i t i e r s. L'auteur poursuit le développement de la
{lulture des fruits et la statistique de la récolte des fruits et de leurs prix. li propose une
méthode de taxation des arbres fruitiers et des jardins sur la base des rapports, fixés et
publiés par le bureau de statistique. L'article est divisée en ces parties: 1. Le dé;veloppement de la culture des fruits. 2. La statistique de la production des fruits. 3. Les méthodes employées jusqu'ici pour la taxation des arbres fruitiers. 4. La critique de ces
méthodes. 5. Un projet pour faire valoir les rapports statistiques. 6. Conclusion.

Deset let zeměměřičského inženýrství.
Dne 14. července t. r. bude tomu 10 let, kdy Nár. shromáždění přijalo zákon (č. 115/27
Sb. z. a n.), jímž se zřizuje na Českém vysokém uč~ní techn. v rámci vysoké školy speciálnich nauk, na České vysoké škole technické v Brně a na Německé vysoké škole v Brně oddělení zeměměřičského inženýrství se studijní dobou tříletou. Tím byla ukončena první
etapa úsilí čs. zeměměřičů za prohloubení studia geodetického a za zvýšení odborné a vědecké úrovně jednoho z nejstarších technických stavů.
Doba desíti let je příliš krátká, aby mohla býti zapomenuta svízelná cesta, kterou
návrh studijní reformy musil prodělávat, než se stal skutkem alespoň v nynější tříleté
úpravě; je však dostatečně dlouhá, aby na podkladě získaných zkušeností s tříletým
provisoriem byla provedena konečná úprava zeměměřičského studia na samostatný
čt y ř let Ý od bor. Stav zeměměřičských inženýrů měl během minulých let dosti příležitosti, aby dokázal, že dosavadní tříleté studium neodpovídá požadavkům všeobecného
technického rozmachu a že neposkytuje svým absolventům dostatečných znalostí a rozhledu, jichž je nutno pro odbornou i vědeckou činnost v rozmanitých oborech zeměměřičské práce a geodetické vědy. Nemíníme používati dnešní příležitosti, abychom znovu
obsáhle uváděli naší i širší interesované veřejnosti na oči všechny důvody, mluvící pro
prohloubení studijní doby zeměměřičského inženýrství na čtyři roky. Nicméně nemůžeme
přeWédnouti alespoň dva významné argumenty, které zvláště výrazně zdůrazňují nutnost, aby otázka další studijní reformy byla odpovědnými kruhy zkoumána vážně.
Především je to skutečnost, že p o s I uch a č i zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý rství prakticky
vůbec
nemohou
dokončit
svá
studia
na vysoké
š k o I e v pře d p o k I á d a n é s t u d i j n í dob ě š e s t i sem e str Ů. Je známo, že
vysokoškolská studia u nás pravidelně vyžadují k závěrečným zkouškám dobu o něco
delší, než je doba absolutoria, t. j. zákonná studijní doba, avšak procentuelně tak značné
prodloužení studijní doby jako na studiu zeměměřičském, je dosaženo na málo kterém
oboru vysokoškolských studií. Laskavostí předsednictva komise pro II. státní zkoušku
zeměměřičského inženýrstvi na českém vysokém učení technickém v Praze dostalo se
nám těchto dat o skutečné délce zeměměřičského studia:
V době od 28. června 1929, t. j. od doby, kdy byly složeny po prvé II. státní
zkoušky zeměměřičské podle zkušebního řádu, vydaného výnosem ministerstva škol. a nár.
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osvěty ze dne 4. sprna 1928, č. j. 54.971/IV, do 15. května
zkoušku celkem 421 absolventů, t. j. 100%.
Z těchto absolventů složilo II. státní zkoušku v
7. semestru
8.
9.
"
10.
11.
12.
13.
"
14.
15.
16.
"
17. a dalším

19 absolventů, to jest
118
66
"
80
38
43
18
15
"
7
5
12

"

1937

vykonalo

II. státní

4'5"/0
28'0 "10
15'70;.
19'0"10
9'00;.
10'3"/0
4'3 o;.
3'5 o/.,
1'7 o;.
1'2"/0
2'8 o;. celkového počtu.

Stanovíme-li váhu studijní doby podle počtu absolventů, kteři složili za tuto dobu
státní zkoušku, a vypočteme-li s oWedem na to obecný aritmetický průměr, dospějeme
.k výsledku, že a b s o I ven t zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý r s tví s k I á d á stá t n í
z k o u š k u p r ů m ě r n ě až po době 9-1 semestrů.
Obdobné poměry jsou i na české a německé škole technické v Brně. Upozorňujeme
na tato data, připomínajíce současně, že podle zkušebního řádu má posluchač zeměměř.
inženýrství složit 16 prospěchových zkoušek a 1. státní zkoušku za 4 semestry a dalších
28 prosp. zkoušek a II. státní zkoušku za další 2 semestry. Toto pedagogícky nemožné
rozděleni studijní látky zaviňuje značnou měrou tak podstatné prodloužení studijní doby
a je krutě nes o c i á I n í, donucujíc posluchače, aby studoval mnohem delší dobu, než
mohl, soudě podle předepsané délky studia, předpokládati.
Druhou závažnou otázkou, jíž je třeba v nynějších dobách zvláště zdůrazniti, je
malá příprava zeměměř. dorostu pro ú k o IY obr a n y stá t u. Podle nabytých zkušeností ze světové války očekávají v případě vážného konfliktu zeměměř. inženýra důležité
úkoly nejen v t. zv. vojenském vyměřování geodetickém a fotogrametrickém, nýbrž i
v některých specielních úsecích moderní posiční války (u dělostřelectva, při zvukoměřičství a pod.). Zvláštní význam zeměměřičů v moderní válce je dokumentován na př.
v Německu tím, že posluchači zeměměřičství na vysokých školách prodělávají specielní
cvičení u vojenských útvarů. Také naše vojenské kruhy inženýrské uznávají význl!-..m
řádného vyškolení posluchačů zeměměř. inženýrství a právě v nedáJvné době zahájila zájmová skupina vojenských inženýrů při SIA. akci o prohloubení studijní doby zeměměř.inže·
nýrství na 4 roky, aby studijní osnova mohla být doplněna některými disciplinami, pro
obranu státu zvláště významnými. Profesorské sbory konaly porady se zástupci ministerstva nár. obrany, jaké stati a jaká látka pro vojenské účely měla by býti zařazena mezi
výklady pro posluchače. Pro nedostatek hodin není možno, bohužel, těmto významným
přáním vojenských kruhů vyhověti.
. """
Při projednávání zákona o reformě zeměměř. studia usnesly se výbory Nár. shromáždění, osnovu zákona projednávající, na resolucích, v nichž je vládě uloženo, aby za·
hájila potřebné kroky k brzkému zřízení zeměměřičského studia na Slovensku, jako základu k vybudování slovenské vysoké školy technické a aby učinila přípravy "k vybudování čtyřletého zeměměřičského studia v každém případě v době co nejbližší". Kon·
statujeme, že vláda svým návrhem z letošního roku na zřízeni slovenské techniky v Ko·
šicích, na níž má býti též oddělení zeíněměřičského inženýrství, splnila první část resolucí
parlamentních výborů, přijatých při jednání o prohloubení studia zeměměř. inženýrství.
Deset
let po vydán'i
tohoto
zákona
dává nám příležitost,
abychom
v I á a: ě r e p u b I i k y Čes k o s loven s k é při P o mně I i též d r u h o u č á str esoluce
kulturního
a rozpočtového
výboru
poslanecké
sněmovny
a žádali
o jeji realísaci.

Úprava veřejného vyměřování v Německu podle jednotných řišských pravidel.
K prováděni říšského zákona z 3. července 1934 (ř. z. č. I, str. 534), kterým byl říšský
ministr vnítra pověřen n o vou Ú p r a vou a j e dno t n Ý m ř í z e nim veš ker é h o
vy měř o v á ní a map o v á n í v Německu, jež se v mnohých správních územích stalo
nepřehledným a zmateným, vydal říšský ministr vnitra v poslední době tři okružní výnosy.
1. O k r u žní v Ý n o s z 2 8. z á ř í 1 9 3 6, který zavádí ú ř e dní stá t ním ap o v é dílo, sestávající z německé základní mapy v měř. 1: 5000 a mapy katastrální.
Jest to jednotná mapa" hospodářskými a technickými kruhy již naléhavě žádaná, které
až dosud kromě Bavorska a Wurtemberska neměl žádný z německých států. Tato okolnost vedla houfně k nehospodárné a· nepřehledné svépomoci, ze které zájemci, zejména
techničtí podnikatelé, dostávali podklady neúplné a neodborné, státní branná moc pak
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téměř ničeho. Výnosem se těmto pomerum čini konec. Napřiště musí vždy, nastane-li potřeba jednotné mapy velkého měřítka, býti zařízeno o pat ř e n í něm e c k é z á k Ia dním ap y 1: 5000. Její budování ml1žebýti v nedostatku času vykonáno v etapách. Též
neúplná mapa ml1žebýti vydána jako mapa katlultrální, avšak vždy v geodetickém rámci
a měřítku základní německé mapy, tak aby postupně mohla býti pro potřebu státu i veřejnosti doplňována.
Vybudováním německé základní ma.py jsou pověřeny stá t n í 7V Ym e r o v a c í
ú řad y. Vzhledem k rozsáhlosti práce je nejen připustna, nýbrž žádoucí spolupráce co
nejvíce činitell1. Okružní výnos zmocňuje tudíž státní vyměřovací úřady, aby pověřovaly
vhodné a schopné orgány zpracováním jednotlivých list1'l.mapy pod svým vedením a
dozorem. Aby m.ěřické práce nebyly opakovány, zavádí se povinnost hlášeni měřických
prací stá t ním měř i c k -sr m ú řad 11m vždy, má-li měření za účel vyhotovení mapy
v měřítku větším než 1: 25.000. Konečně se ukládá všem úřadftm říše, státl1 i obcí, aby
poskytovaly pomoc státnim měřickým úřadům, jakož i úřadftm stevebním, kulturním,
měřickým, oprávněným měřickým inženýn1m, ma.jitell1m pozemkl1 a podnikatelstvím zapl1jčením veškerých planl1 a podkladů, které mají v rukou:
2. O k r u žní 7V Ý n o s z 26. ř í j na 1 936 upravuje vy bud o v á n í j e dno t n é
i'\~šské trigonometrické
a zaměřovací
sítě. Ve spojení s okružním výnosem z 31. května 1935 za.vádí se sloučení jednotlivých státních triang-ulačních sítí v síť
jedinou, pokrývající celé území Německé říše tak, aby na každých 50 km' území byl
aspoň 1 bod této základní sítě. ftíšská síť bude zhuštěna státními trigonometrickými sitěmi hustoty 1 bodu na 5 km' a podrobnými sítěmi s hustotou 1 bodu na 1 kmJ', tak, aby
každé měření se dalo do této sítě zapojiti a tím zhodnotiti.
3. Okružní
výnos
z 23. září 1936
jedná o přejímání
výsledkft
n o v é h o o cen ě ní p 11d y do katastrn nemovitostí. Účelem ,výnosu jest, aby výsledky
nového ocenění zemědělské pftdy, zavedeného říšským ministrem financí, byly náležitě
zhodnoceny pro říšskou správu a veřejnost. Převzetí výsledkft do katastrn zpl1sobí tak
značné změny čistých výnosft, že bude nutno přepracovati některé katastrální operáty a
pozemkové knihy. Při té příležitosti zavádějí se zásady a směrnice pro zřízení j e dno tn é h o k a t a str u n e m o v i t o stí, který v budoucnu bude obsahovati tyto součástky:
a) katastrální
mapu, zobrazující majetkové hranice, b) plán
vceňovací,
obl'Iahující výsledky odhadu pl1dy, c) k n i h u t r a ť o vou, v níž budou v přirozeném pořadí uvedeny veškeré parcely (Flurstiicke) - r e á ln í f o I i u m -, d) k n i h u ne m ov i t o s t i, ve které parcely budou seřazeny podle jích majitell1 - o s ob n í f o I i u m.
(Zpráva min. rady Pfitzera v "Zentralblatt

der Bauverwaltung, Nr. 6, 1937, Berlin.)
Ing. Krčmář.

Půl století nového italského katastru. Revue pro italský katastr vzpomínají letos
padesátého výročí uzákonění nového italského katastru a předkládají bilanci práce, vykonané na tomto úseku technického pokrok u.
S projednáním zákona v obou komorách a s organisací jeho provádění spojeno je
jméno tvl1rce zákonné osnovy Angela Messedaglia, jehož inteligenci a prozíravosti podařilo se veliké administrativní dílo, které od úzkých obzorl1 daňového censu zamířilo
k vyšším metám moderní civilisace. Po stránce organisace technické vzpominají italští
kolegové jmen: Ferrero, Jaganza, Maffioti, Guarduzzi, Erede a technické tribuny "Zeměměřičský a katastrální časopis" (nyní Revue pro italský katastr).
Italští katastralisté zahajuji dnes poslední etapu v realisaci programu na vybudováni celostátního operátu. Jsou téměř před ukončenim práce, která si vyžádala sebezapření generací neznámých technikl1 a jejich skromných spolupracovníkl1, kteří v obtížné
práci na hřebenech hor a v malarických bažinách obětovali pohodlí denního života, a
tím umožnili vznik nástroji hospodářské a sociální kultury.
Celková výměra italského království obnáší 31,019.029ha. Z toho připadá na předválečnou rozlohu státu 28,763.479ha a na získaná území v provincii benátské a v Zadaru
2,350.505 ha. Z prací na založení katastru vykazují největší pracovní úlohu práce zaměřovací, po nichž následuje vceňování, práce písemné atd. Na podkladě rftzné váhy a potřeby nákladl1 pro jednotlivé úlohy odhaduje se souhrn dokončené práce na 82%. Zbývá
tudíž nedodělek 18%. Do statistiky novoměřické se nepočítají práce aerofotografické,
provedené v územním rozsahu 68.400 ha.
'.• f!flI'!'~ .,." , •.• 1-.,
Bilance pulstaleté práce vypočítává rovněž i náklady spojené s italským katastrováním a nepřihlížejíc k valutárním výkyvum inflačnim, odhaduje dosavadní náklad na
1 miliardu a 25 milionl1italských lir.
Organism italského katastru bránil se zestárnutí a reagoval velmi čile na otázky,
které revoluce strojl1 a hnutí nové techniky kladlo na obor zaměřování zemského povrchu. Italie se chlubí svým příslušenstvím k avantgardě v propagci aerofotoměřictví a
k aplikaci těchto metod na katastrální prác e. Své úspěchy na tomto poli hodlá manifestovati příštím rokem na mezinár. výstavě fotogrametrické, na kterou se chystají i pionýři této mladé vědy z Oeskoslovenské republiky.
Ing. Fr. Falta.
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Posudky.
Ing. R. Jan č, Jančův plán Velkého Brna v měřítku 1: 11.520, Brno 1937. Vydala
reklamní kancelář Přikryl & Modlitba, šesti barevný kamenotisk firmy Jarkovský & Svoboda, Brno-Židenice.
Jančův plán má svou tradici, kterou dále buduje i toto nejnovější vydání, provedené s očividnou snahou po úplnosti a přeh lednosti, jíž je vidět již na první pohled.
V podrobnostech
je dosti zajimavého. Situační hranice jsou vytaženy zřetelně sytou červení, všecky zastavené plochy ve stavebních blocích jsou sice vyznačeny jen celkově, ale přece podrobně v situační rozlehlo sti. Nechybí ani silnější vytažení hlavního
průčeli. Položeny jsou slabou červení, jen ve řejné budovy sytou červení téhož odstínu,
jako situační hranice. Nádvoří, tová.rní prostranství a hřiště jsou položena oranžově. Zeleň
zahrad je jasnější nežli sadů a zeleň lesů je temně zelená s nádechem do šedi. Cesty
v sadech jsou znázorněny s obdivuhodnou věrností a úplností. Poukazuji jen na špilberk
a ILužánky. Pastvy jsou žlutozelené, louky modrozelené, vodstvo a koleje pouličních drah
jsou sytě modré. Na kolejích elektrických drah jsou zastávky označeny plnými kroužky.
je na nich vytaženy černě. Autobusové linkyjllou vyznačeny touže barvou jako elektriky,
ale jsou čerchovány. Zastávky na nich jsou vyznačeny plně položenými trojúhelníčky.
Zvláštní výraznosti a živosti bylo dosaženo šťastnou myšlenkou ponechati veřejný
statek b í I e, takže názvy ulic jsou velmi čitelné.
Přesto, že zobrazovací měřítko je celk em malé, přece byly vyznačeny i h I a v ni
výš k o v é k oty, což je plus, které na po dobných plánech postrádáme.
V celku je Jančův plán barevně velmi příjemně zladěn, je výrazný, snadno čitelný,
takže může býti vzorem pro práce podobnéh o druhu.
Prof. Tichý.
Ing. Nik. S v e čni k o v a Ing. Alex. K o s t i é: PaQYH 1I3paťíH8lba (Vyrovnávací
počet), 1. díl: "Theorie chyb", Beograd 1937, rozměr knihy 17'5 X 25 cm, stran 150, cena
brož. výtisku 40 dinarů; vyšlo jako 5. svazek knihovny Geometar. Beograd, Gepartova 68.
Slovanská literatura
geodetická byla v poslední době obohacena o tři nová díla
z oboru vyrovnávacího
počtu: Tak prof. Čebotarěv vydal v Moskvě před rokem svůj obsažný S p o s o b n a jme n š i c h k vad I' a t o v s o s n o v a m i t ě o I' i i v ě I' o jat n ostě j v třetím přepracovaném
vydání, nato pak náš prof. dr. Čuřik podal v Matici technické svou Met o dun e jme n š i c h čtv e I' c Ů v n a u c e a u žit í a nyní došlo k podobnému dílu i v Jugoslavii.
Autoři jsou referenty oddělení katastru a státních statků. První z nich - absolvent
vysoké geodetické školy v Moskvě - je přednostou triangulační kanceláře, druhý - ab~olvent bělehradské university - vede podrobné měřeni katastrální.
Oba mají za sebou
určitou vědeckou průpravu, neboť vedli zeméměřičské kursy, které připravovaly potřebný
personál pro rozsáhlá původní měření v Srbsku a mimo to přednášeli geodesii jako honorovaní profesoři na střední průmyslové škole. Vydali spolu v posledních letech tyto publikace: D o vol e n é od c h y I k y pod I e k a t a s t I' á ln í c h i n str u k c í, Rek t i f ik a c e a p o u žit í g e ode t i c k Ý c h pří s t I' o j Ů, T I' i g o n o m e t I' i c k á, P o I y g on o v á a měř i c k á s i ť a N i vel a c e.
Z nového díla otiskli zatím jen T h e o I' i i c h Y b, po ní mají následovati V y I' o vn á n í pod I e Ul e t o d y ne jme n š í c h čtv e r c ů a Z v I á š t n í z p ů s o byv
yI' o v n á v a c í. Theorie
chyb je v nové knize podána způsobem metodicky přijatelným.
Dělí se ve dva oddily, z nichž první krom obecné části, jednaJ1C1o chybách, podává vyvození chyb lineárných i libovolných funkcí a vah funkcí s mnoha příklady a druhý posuzuje použití theorie pravděpodobnosti
při zpracování výsledků měřeni.
Tisk knihy je pečlivý; jediné nedopatření, které' jsme našli v znaménku citované
Láskovy rovnice pro arith-metický průměr' na str. 35, řádka 4 shora, je zřejmé.
Odborná po.fednání

v časopisech.

Lesnická práce. Čls. 4. Ing. Dr. K. Mat ě j it: Přlspěvek ke geometrickému vyrovnáni místních trigonometrických sili.
Zprávy veřejné služby technické. Čís. 12. Ing; A H 10 u šek:
Československá si1ničnl společnost. Čis. 13 z I. května t. r. je člslem slavnostn'm, přinášejfclm pod heslem" Technická práce pro obranu ,státu·
doslovné znění přednášek, pros)ovených významnými odbornlky z řad civilních i vojenských na technické koleji
obrany státu, jež uspořádalo Ustřed! správnlch inženýrů dne 13. a 14. března 1937v Praze. Z význačnějšlch
přednášek uvádlme: Prof. Ing. Dr. techn. J. P e tři k: Technické studium a brannost. Ing. Dr. K. L a s s m a n :
Inženýr a obrana státu. Pplk. V. Zd r a ž i I: Dopravnl problémy a brannost. Ing. Dr. J. B I a ž e k: Několik úvah
pro návrh úkrytit. Ing. F. K I i m e š: Analysa stavby měst s hlediska letecké války a pasivní obrany a j.
- Čls. 14. Ing. J. Bar t O ČV
s k ý: Stav vodních cest, spojujlclch zemi Českou, Moravskoslezskou a Slovenskou
se Severním, Baltickým a ernym mořem (II. část).
Časopis čs. Inženýrll (Technický obzor). Čls. 8. Ing. Dr. J. S t o c k ý: Cidlina. Ing. V. N o v o t n ý:
O úpravách vodních tokit v zemi České. Prol. Ing. O. Vel e t o v s ký. O vývojovém významu komunikaci v technických vědách a v ústroji státu. Čls. 9. Dr. Ing. K. K ř i van e c: Cesty a vojna v yrípravách rozných štátov.
Ing. V. Těhnlk:
Stavba II. koleje na trati Břeclav-Brno v letech 1934/36. Ing. Dr. J. Stocký:
Cidlina.
Pozemková reforma. Čís. 2. Ing. K. Leg e r: Změny v plochách pitdnlch kultur po pozemkové reformě.
Dr. A. Z a t I o u k a I, Financováni zemědělského osidlováni v Německu. Seznam památek a krás. Rozhledy po
poz. reformách a agr. operaclch v cizině.
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Věstnlk Inženýrské komory. tis. 9. Ing. B. Bel a d a: Podzemni dráha v Praze.
Podnarpatoruská
revue. Čls. 3. Ing. F. Wiesner: Scelováni pozemkú v zemi Podkarpatoruské.
Ing. J. Ji rk o v s k y: O pozemkove reformě na Podkarpatské Rusí.
Bulletin géodésique.
No 46. Avril-mai-juin
1935. Čislo obsahuje úvodem obsáhlou zprávu generála
G. Per r I e r a o Z<lSedalll .Association
de Geodesie" mezi národ ni Unie geodetické a geofysikalni v L1sabonu
14. až ~5. zárl ty;s;:s. Z četnych dodatkJ prvý je věnován záleLÍtostem fmancnim a organis<lčnlm, druhý stanovam
prijatym lb. zári HI3.:l. Následuje krátky článek: V. Me i nes z: Interprdation
des anomalies de la pesanteur.
Auror ukazuje, že studiem anomalil různými metodami, uzivajicími isostatické redukce, lze rozsiřiti nase vědomosti o kůte zemskě. - F. H o I w e c k: Uescription du nouveau gravimělre Holweck Lejay. Autor podává matematiCkOU teorii. popis, justaci a pCičiny mO.tnýcb chyb nového stroje; studii doplňuje vysledky velmi pěknými.R. W i t t ing: Mean sea level and its changes. Pro studium ptllivu, Ouhvu a i jmych pohybů more je nutně
soustavne sledováni techlo zjevů. Plně mULe vyhovovati pouze mezinárodní spolupráce. Autor podavá kun·
kreml návrhy pro tato pozorováni i pro jejich redllkci. - E. I{ o t h ě: Rapport sur les travaux effectues en vue
de I'atlas geOPhysique. Autor, známy geofyslk ze Slrasburku, refeluje o prípravných pracech pro geofysikálnl
atlas; navrhuje zdzeni speclelní komise a zádá o soustavné dodávání materiálu. - Následuje pcehled praci
A3sociace a seznam Členu.
•
J. P.
Journaf des géometres-experts
et topograpbes
francals. Cis. 4. F. O a n g e r: Régime nouveau de
l'expropriatlOn. 1<. H e 11 u u: J-'rojet de loi sur le metayge. 1(. Ai ar t in: Les Seances pratiques de photogrammelrie. C h a rb o n n e I: Notes sur le planimětre. J a c q u e I in: Tacheomělre Secrétan.
AllI:emelne Vermessunll:s-Nachrichten.
C. 7. S I a w i k: 110lrat Eduard Doležal 75 Jahre alt. J a ns a: Eine Polygonisierung
mil ZeiB-Theodolit III. DistanzmeBeinrichtung
»DimeB« und PrlizisionSllolygonausrustung. E I sne r: Polygonseitenmessung
miltels StahlmeBbandes
mil Oberteilung.
Nit ti n g e r:
Nliherungsausgleichung
eines Polygonllunktes.
Roh k a m : f"lurnamensammlung
und f"lurnamenlorschung.
C. S.
L o h li len e r: Díe Geschwindigkeítssteigerungen
im Eisenbahnverkehr
mit ihren vermessungstechnischen
Aufgaben. R e i sne r: Das Klima als technischer Faktor der Besiedlung. C. 9. L o h li i e n e r: Die Geschwindigkeítsstelgerungen
lm Eisenbahnverkehr
mit ihren vermessungstechnischen
Anfgaben. K e t t e r :
Reichslllanung. Geschliltsbericht.
C. 10. 11a m a n n : Die Taschenuhr als MeBgerlit bei Bestimmung der Neigungen der Sonnenrichtungen.
T h o m sen:
Streckenmessung
mít dem StahlmeBband. B uch:
Zum Erbbaurecht. Pap Il e n h e i m: f"UrstenstraBen aus der Zeit des Absolutismus im Dienste der Landesvermessung. C. 11. Ta n b e: Der WasserstandsbeobachtuUl~Sund Nachrlchtendienst
in Deutschland. S u st:
Ein.
Beitrag zur Koordinatenumlormung.
G e b h a r d t: Neugestaltung des deutschen Banrechts.
Mlttellunll:en des Relchsamtes Illr Landesaulnaltme.
C. 2. Dr. R e i c h e n e der:
Der WindeinfluB
bei Basismessungen mit Invardriihten. P e h n a c k: Prolung neuerer MeBtischaufnahmen 1: 25.000 aul ihre
Oenauigkeit. Dr. S i e 01 on:
f"liichenllrollortionales Umgraden von KartenentwUrlen.
leltschrlit
Illr Vermessunllswesen. Č. 7. L e Í1 m a n n: Ober ein Verfahren zUr gruppenweisen Ausgieichung von Dreiecksnetzen nach bedingten BeobacÍltullgen unter besonderer
BerUcksichtignng
der Ausgleichung von Kranzsystemen. Kr e b s b ach:
Das Reichskataster.
M e y e r: Kartographische
Bearbeitung'
und Vervielfliltigung der Deutschen Orundkartel:
5000 und der Katasterlllankarte.
Č. S. Neuordnung
der
deutschen Technik. Dr. Do h r m a n n: Zur Neuordnung der deutschen Technik. L e h m a n n: Ober ein
Verlahren zur grullllenweisen Ausgleichung VOn Dreieksnetzen nach beendigten Beobachtungen unter besonderer Berucksichtigung
der AllSgleichnng von KranzsYstemen. A Pan t her:
Die badische Landesvermessung und die Gesetzgebung hieriiber in geschichtlicher Entwlcklung.
BlIdmessunll: und LultbiIdwesen. Č. I. (Příloha k časollisu
Allgemeine
Vermessungs-Nachrichten.)
A s c h e n b r e n n e r:
Der EinfluB der atmosphlirischen
Strahlenbrechung
in
der
Lultbildmessnng.
K i nt:
Ouer- und Liingsfehler in der Rantenkette. B e a n: Der Multiplex-Projektor.
O a st:
Ein nener
Bildtheodolit. G a st:
Einige Diiferentialformeln
fur den
rliumlichen
Riickwlirtsschnilt.
W eidmann :
Ober die gegenseitige Orientierung zweier Luftbilder eines ebenen Gellindes bei gegebenen inneren Orientierungen und beliebigen Nadirdistanzen.
R a m s a y e r: Alpiner Knrs fiir Oletscherkunde und HochgebirgsDhotogrammetrie im Pitztal in Tirol vom 26. Augnst bis 5. September 1936 .
. lemes Jerlclba je nový název lotyšskéhočasopisuMerniecibas
un Kulturtechnikas
Vestnes i s. Čis. 1-2. Ing. D. Van a g s: Přesná sif polygonálni. Doc. J. B a I o d i s: Teorie optických chyb branolů.
J. Z a r i n š: Ohraničováni pozemků. Čis. 3-4. Ing. K. Men z i n s: Pohyby trigonometrických
signálil během
pozorováni úhlil. J. Z a r i n š: Výpočet prilsečikn 2 přimek. V. Jan s o n s: Praktické metody výpočtu pravoúhlých soutadnic.

Zprávy spolkové.
Zápis o valné schůzi Čsl. Fotogrametrické
společnosti konané dne 6. března 1937.
Valná schůze konala se v zasedací síni senátu čsl. vys. učení technického a byla zahájena předsedou prof. J. Pe tří k e m o 18. hod. Po uvítání členů a hostí a úvodním slově
uděluje předseda slovo prof. D r. G r u ber o v i z Jen y, aby promluvil na thema: "Poslední vývoj širokoúhlé fotogr. komory." Zajímavou přednášku
doplnil pan přednášející
několika promítnutými
fotografiemi přístrojů a schematických
obrazů. Pan přednášející
odpověděl ro.vněž na některé dotazy mjr. Dr. Pe t e rky
a Ing. K Io b o u č k a.
Po přednášce přikroč,eno pak k zprávám funkcionářů. Ing. Srba podal tuto zprávu
jednatelskou:
Spolková činnost spočívala v minulém roce hlavně v drobné spolkové
práci
a
v udržQvání styků s předsednictvem
mezinárodní unie fotogrametrické.
K informaci členů o jednáních 4. mezi národ. fotogram. kongresu v r. 1934 v Paříži,
rozeslali jsme našemu členstvu 1. a 2. sešit francouzského
časopisu Bulletin de photogrammétrie, dále jsme zaslali francouzskou zprávu o usneseních
zmíněného kongresu a
německou zprávu o průběhu celého kongresu. Když v roce 1936 počalo předsednictvo
mezinárodní fotogrametrické
unie vydávati oběžníky, předplatili
jsme je pro své členy
.a zdarma je rozesíláme. V těchto zprávách možno uveřejniti též zprávy o jednáních národních společností a zprávy o fotogrametrických
pracích.
Vypracováním naší národní zprávy pro kongres,
která bude obsahovati
referáty
o činnosti v oboru fotogrametrických
prací za léta 1935-1938 byl pověřen prof. Dr. Semerád a mjr. Dr. Peterka. Abychom inohli na příštím kongresu podati věcné zprávy o nových pracích a zkušenostech u nás získaných, bude třeba již v roce 1937 vykonati různá
fotogrametrická
měření. Zkušenosti, jak co do vlastního provedeni, tak co do přesnosti
a hospodárnosti
bylo by oznámiti příslušné mu korespondentu,
který sdělí je dále předsednictvu příslušné kongresové komise.
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Za minulé období konali jsme 4 výb. schůze a 1 člen. schůzi spojenou s přednáškou
Ing. K. Kloboučka: ,,0 současném stavu fotogrametrie ve Švýcarsku a ve Francii", v níž
nám podal zajímavé poznatky ze své studijní cesty.
Dne 2. března 1937 slavil 75. narozeniny Dr. Doležal, v. ř. prof. g-eodesie a foto.grametrie vídeňské techniky, průkopník foto grame'trie v bývalém Rakousku, rodák
z Moravy.
Po schválení zprávy jednatelské podává Dr. Potužak zprávu pokladní, podle ní
činily: hrubý příjem a jmění v uplynulém roce Kč 16.563'92.vydání Kč 825'50, takže stav
jmění je Kč 15.738'42.Zprávu revisorů přednesl Ing. Krčmář. Účty i doklady byly shle·
dány v pořádku a revisoři tudíž navrhují, aby zpráva pokladníka byla schválena a výboru
.dáno absolutorium. Zpráva pokladní i zpráva revisorů byla schválena. Pokladník předn"í
rozpočet na rok 1937 a navrhuje ponechati členský příspěvek 30 Kč i na tento rok. Debaty
vzniklé zúčastnili se pánové: prof. Pe tří k. gen. R a u se h, plk. Hl í dek,
mjr. P 5t e r k a a Ing. Sr b a. Valná schůze schválila rozpočet i návrh na ponechání člen. pYi.spěvku v dosavadní výši.
Podle stanov po 3letém funkčním období z výboru vystupují: prof. Petřík. prof. Dr.
.semerád, prof. Dr. Ryšavý, Ing'. Srba a Ing-. Kleg-a.Na návrh prof. Dr. Tichého volby provedeny byly aklamací a vystupující opět zvolení. Revisory účtfi zvoleni opět Ing-. Krl!mář
.a Ing. Ounát.
Mjr. Dr. Pe t e r k a navrhl jmenování Dr. D o lež a I a, profesora vys. školy téúhn.
ve Vídni, čestným členem naší společnosti. Návrh byl přijat potleskem a schválen. Výboru
uloženo další provésti.
Poněvadž jiných volných návrhů nebylo, skončil předseda o 20. hod. 15 min. IUlhfizi.
Ustavující výborová schůze Společnosti konala se dne 15. března 1937. Po pféčtení
.zápisfi o valné schůzi a poslední výborové schfizi provedena volba funkcionářů. Zvoleni
.byli: předsedou prof. J. Petřík, místopředsedou prof. Dr. Semerád, 1. jednatelem prof.
Dr. Ryšavý, II. jednatelem Ing-. Srba, pokladníkem Dr. Potužák a zapisovatelem Ing• .Mikulejský. Předseda pověřen ohlásiti polic. ředitelství nově zvolený výbor. Kromě toho projednány běžné záležitosti spolkové.
Zpráva o ustavující výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 12..března
1937. Po schválení zápisu o poslední výborové schůzi ze dne 26. února, sděluje pfedSeda
Ing. Kr č má ř, že po valné schůzi obdržel op oždě,ný návrh Spolku inž. st. měř. služby
v Bratislavě na zvolení Dr. C í s a ř e do redakční rady. Usneseno oznámiti Spolku inž. st.
měř. služby v Bratislavě, že návrh došel opožděně a že valná schůze zvolila již vI. radu
Ing. Mu s i I a a Ing. F á rku.
Návrh prof. Dr. Hru b a n a byl přidělen komisi složené z pánfi prof. Dr. R y Š 11.vého, prof. Petříka
a prof. Dr. Fialy.
Po dotatečném doplnění vzal výbor na vědomí zápis o valné schůzi a usneseno
'zprávu ve znění přečteném otisknouti.
Přikročeno pak k volbám funkcionářů výboru. Valná schůze zvolila předsedou' Ing-.
Kr č m á ř e. Výbor zvolil. 1. místopředsedou Ing. Pud r a. II. místopředsedou Inlt. P r ok fi p k a. jednatelem Dr. B o g u s z a k a, zástupcem jednatele prof. Dr. R y š a v ýh o, zapisovatelem Ing. Mi k u I e j s k é h o a pokladníkem Ing'. J. Pa y e r a.
Spolek inž. st. měř. služby zaslal Spolku čsl. zeměměřičfi svůj pamětní spis lle žá·
dostí, aby podporoval jejich akci. Usneseno doporučiti presidiím ministerstev financí, zemědělství, železnic a veř. prací, aby se spisem zabývala. Kol. jednatel pověřen vyhotovením
.dopisfi. Za nového člena se hlásí a přijat byl Ing. K I o b o u č e k.

Různé.
Podání ve věcech knihovních. Podle vlád. nař. ze dne 4. června 1934, Il. 106 Sb. z.
.a n. uplynula dnem 31. prosince 1936 přechodná doba pro používání formátu 21X34 cm
při podáních soudfim ve věcech knihovních. Pro geometrické (polohopisné) plány byla vlád.
nař. z r. 1936, č. 330 Sb. z. a n. prodloužena přechodná doba až do 31. prosinca 1938 pro
plány ve starém formátu 210X340 mm jedin ě pokud jde o podání min. zemědělství ve
věcech knihovních a pozemkové reformy a pro jejich přílohy.-k.
Nový velitel Vojenského zeměpisného ústavu. Po zemřelém generálu Dr. A. Baslovi
byl jmenován velitelem Vojenského zeměpisného ústavu plukovník Dr. Jiří Oermák, pfisobici v tomto ústavě od převratu.
Prohloubeni studia pojistné techniky. V pátek 21. května t. r. byla konána na mini'sterstvu škol. a nár. osvěty anketa o reformě studia pojistné techniky, jíž 8~ zú~astnili
zástupci vysokých škol technických, přírodovědecké fakulty Karlovy university a odborných kruhfi. Studium má býti prodlouženo na 8 semestrfi. Osnova zákona o Prohloubení
má být urychleně předložena parlamentu k projednáni.
Oprava. V č. 5 Z. V. 1937, s. 77, ř. 31 shora má býti misto: od O 1J. do 9 '" I!právně:
až do 0'9 IL.

Z redakce. Příští číslo Z. V. vyjde 5. září t. r. Ve dnech 13. června až 8. července nebude redakční korespondence vyřizována. - Z technických ddvodd bylo nutno uvefejnění
některých zpráv, zejména spolkových, odložiti do čís. 7.
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