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:Jlěření nově v,'budovaných geodetickýcll základen v Čecllá(~h.

Abychom dostali skutečné délky, musíme k namě-
řeným výsledkům přidati za každý klad drátu jeho
délkovou konstantu, kterou se liší od 24 m a jež byla
zjištěna etalonáží na laboratorní základně či ve Hvěz-
dě. Nejistota v určení těchto konstant, sebe nepa-
trnější, má velký vliv na přesnost výsledků, protože
jde o chybu čistě systematickou, jež se prostě násobí
počtem kladů. Zpravidla daleko převýší všecky chyby
ostatní. Ve všech dřívějších středních chybách M2>

M, a M. se vůbec neuplatnila, ale ihned vystoupí,
jakmile spojujeme výsledky docílené různými dráty.
V příkladu »Hvězdy I« byly přidá:J.Ydélkové kon-

stanty z 1. etalonáže v Cejchovním ředitelství. V jed-
notlivých seriích pro týž drát se zvětšily všechny hod-
noty o stejnou konstantu. Na odchylky od průměru
ze všech serií (ve vodorovném směru) nemůže míti
tato konstanta vlivu. Výsledek měření libovolným
drátem ve 3 seriích má střední chybu průměrně
± 0,29 mm a pro průměr ze všech 8 drátů čekali
bychom ± 0,10 mm. Nejistota konstant různých drá-
tů však zvyšuje odchylky v výsledků jednotlivých
drátů od průměru (ve svislici), tou měrou, že se mě-
ření dvou různých drátů liší od sebe až o 3 mm, střed-
ní chyJ::;avýsledku jedním drátem činí ± 1,12 mm a
průměru ze všech drátů M ó ± 0,40 mm. Tyto chyby

• v , V [vv] vv ,JSou urceny z vyrazu k=1 pro merení jedmm

d ' '1/' [vv] , ,ratem a z vyrazu k (k -1) pro vysledek z VlCe

drá:ů (k je počet drátů).
O zcela systematickém rázu chyby svědčí, že

s počtem serií téměř neklesá, a střední chyba celé
základny je lineárním součtem chyb dvou půlek. Ne-
jistota etalonáže jednoho drátu, provedená v Cej-
chovním ředitelství, zvýšená transportem a povahou
invaru vůbec, činí zde 1:800 000 a pro všech 8 drátů
(klesá s odmocninou počtu drátů) jest 1: 2400000.
Všechny ostatní střední chyby z nahodilých a polo-
systematických chyb měřických při kvadratickém
sčítání s touto nejistotou pravé délky drátu zanikají.
Také by nepomohlo zvyšovati počet serií či měřiti
více než dvakrát úseky dlouhé základny. Jen na srov-
návací základně má počet 3 serií svůj význam, proto-
že tu jde o etalonáž drátů. Kilometrová chyba nejisto-
ty etalonáže v našem příkladě činí ± 1,12 mm a je
systematická pro měření jedním drátem (neklesá
vůbec s počtem opakování měření a roste úměrně
s délkou). Teprve nasazení většího počtu drátů ji
snižuje s odmocninou jejich počtu Vliv nahodilých
chyb (± 0,30 mm) byl kvadraticky odečten (zmen-
šil chybu měření jedním drátem jen o 0,03 mm).

Sledováním jednotlivých drátů během měření vidí-
me jak na př. drát S 10 byl po připočtení délkové
konstanty ve všech seriích i obou půlkách základny
vždy kratší proti ostatním, kdežto S 7 a 195 zase
dávají soustavně větší výsledky. Po celou dobu mě-
ření ve Hvězdě si celkem všechny dráty zachovaly
své délky. Každou větší změnu (nalomení drátu atd.)
bychom ihned poznali v náhlé změně jeho relativní
délky vůči průměru, která je vyjádřena právě odchyl-
kou v.

U d ' Cd' h b M2 [vv]. d v've ena s re m c y a ; = k(k=--i) Je nes UZl-

vaným mezinárodním měřítkem přesnosti výsledné
délky základny (na př. výsledky baltické unie a ně-
mecké). Je produktem všech měřických chyb i odliš-
nosti relativních délek drátů proti relativním délkám
očekávaným podle etalonáže.
Každé měření Hvězdy, kde se přidávaly déIkové

konstanty drátů určené podle etalonáží v Cejchovním
ředitelství, dávalo přibližně stejné střední chyby:
z rozdílů tam a zpět 0,07 mm, vnitřní přesnost
0,15 mm a Mó = 0,40 mm. V Postupimi, kde se použi-
lo ve Hvězdě přesně určených konstant, byla - při
stejné vnitřní přesnosti měření - střední chyba M 5

pouze 0,16 mm. Použily se průměrné konstanty
z obou etalonáží (Hvězda III a IV), konstanty jen po-
dle Hvězdy III daly Mó = 0,22 mm, jen podle Hvěz-
dy IV, daly Mó = 0,11 mm. Zřejmě došlo při dopravě
drátů do Postupimi k větším změnám etalonovaných
délek drátů než cestou zpět.
Stejná pozorování můžeme konati i na poděbradské

základně. Pro porovnání uvedeme výsledky z jednoho
. úseku a pak z celé základny. Odchylky vaz nich
i střední chybu M, odvodíme podle různých etalonáží
(pro výslednou délku platí průměr etalonáží Hvězda I
a II). Viz tabulku »Základna u Poděbrad« na str. 50.
vývoj středních chyb jest podobný jako u ostat-

ních základen. Střední chyba M ó pro celou základnu
je téměř šestinásobkem střední chyby v úseku II.
Hodnota ± 2,46 mm (1: 5000000) je velmi malá a
přesnost výsledků se vyrovná nejlepším měřením za-
hraničním. Po odečtení vnitřní střední chyby mě-
řické M. zbývá na systematickou chybu z etalonáže
± 2,43 mm, pro jeden drát ± 6,88 mm a kilometro-
vá systematická chyba (z nesouhlasu relativních
délek drátů proti délkám z dvojí etalonáže ve Hvěz-
dě) pro jeden drát činí ± 0,55 mm; je příznivěiší než
ve Hvězdě, kde se počítá s konstantami určenvmi na
laboratorní základně. Konstanty z »Hvězdy II« by
ještě lépe vyhovovaly, bylo by však pochybené vzíti
proto jen je do počtu a etalonáž »Hvězdy I« z'1mít-
nouti. Celková chyba pro poděbradskou základnu
s připočtením chyb z nivelace a ne;istoty v určení
systematických vlivů na měření by činila ± 2,57 mm.
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Úsek II. Celá základna 12432 m + '" mm:
Drát . Výsledky v Výsledky v v v v Rozdíl dop.-odp.
čí s. 1896m+ .. mm mm Etalonáž: Hvězda lilI Hvězda I Hvězda II EtaI. lIlI měření

S 7 347,5 +0,9 2212,1 +4,2 + 8,7 - 0,2 -10,6 -4,1
S 8 349,2 -0,8 2219,0 -2,7 - 4,2 - 1,2 + 4,0 -2,7
S 9 348,6 -0,2 2225,6 -9,3 - 4,6 -13,9 - 3,2 -1,6
S10 350,9 -2,5 2226,2 -9,9 -20,3 + 0,5 + 14,0 -2,0
165 347,7 +0,7 2209,1 +7,2 + 9,4 + 5,0 + 6,0 + 1,8
166 347,6 +0,8 2211,1 + 5,3 + 7,3 + 3,2 + 6.4 -1,3
193 348,6 -0,2 2218,1 -1,8 - 4,4 + 0,8 -12,2 + 3,7
195 347,2 + 1,2 2209,4 +7,0 + 8,2 + 5,8 - 4,4 -3,9

Průměr 348,4 2216,3 -1,3

M.= ± 0,43 ± 2,46 ± 3,67 ± 2,17 ± 3,22

Po zavedení průměrných délkových konstant z eta-
lonáže I. a n. ve Hvězdě vykazovaly jednotlivé dráty
následující r e Ia t i vn í odchylky od průměru ze
všech drátů (v mikronech pro jeden klad, nahodilé

chyby měřické činí nejistotu určení průměrně ± 6 It).
Nejde tu také o absolutní změny délek s časem, ale
o změny opět jen relativní vůči průměru.

,

Úsek
Hvězda I. I. II. III. IV. V. VI. Celá základna HvězdaII.

Počet kladů: 40 87 79 74 97 93 88 518 40

S 7 - 8 -17 + 12 +29 + 5 O +25 + 8 + 8
S 8 + 3 + 4 -10 + 1 -13 -21 + 9 - 5 - 3
S 9 - 9 -25 - 3 -28 - 8 -25 -18 -18 + 9
S10 +20 "":"'10 -32 -31 -12 -14 -21 -19 -20
165 - 4 + 33 + 10 +12 + 15 +11 + 3 + 14 + 4
166 - 4 - 3 + 10 + 19 - 2 +30 + 9 + 10 + 4
193 + 5 + 5 - 3 -11 + 2 + 1 -17 - 3 - 5
1115 - 2 + 12 + 15 +11 + 12 + 19 +11 + 13 + 2

M. (mm) ± 0,56 ± 0,43 ± 0,57 ± 0,36 ±0,64 ± 0,53 ± 2,46

Střední rozdíl »T-Z< ± 0,9,! ± 0,86 ± 0,90 ± 1,48 ± 0,76 :t: 0,86 ± 2,83

Vnitřní přesnost M. ± 0,35 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,46 ± 0,31 ,± 0,34 ± 0,83

Z přehledu je dobře patrno, že největší změny délek
nastaly mezi »Hvězdou 1« a počátkem měření u Po-
děbrad. Pak již dráty podržely své relativní i pravdě-
podobně absolutní délky (jak svědčí opakované měření
I úseku) a dobře se přimykají náBledovavší etalonáži
»avězda IT«.

VI. Praktické závěry z dosavadníchúvah o původu
chyb.

Zkušenosti stále získávané od počátku základno-
vých měření vedly k úspornějším způsobům měření
i výpočtů. Hvězda se měřila jen ve třech jedno-
duchých seriích, teplotní opravy se přidávaly na-
jednou pro celou stránku zápisníku a pak pro celý
úsek podle průměrné teploty atd. Protože se nahodilé
chyby tak málo uplatňují v konečné přesnosti výsled-
ků, byl ojediněle připuštěn i rozdíl 4 mm mezi mě-
řením »tam a zpět« ve dvoukilometrovém úseku.
Rozdělíme-li chyby zhruba na dvě skupiny: naho-

dilé a systematické, kterým přísluší kilometrové
chyby m, a mu dojdeme k tomuto přibližnému vzorci
pro střední chybu celé základny, jež má délku 8, kde

bylo použito k drátů a každým drátem bylo měřeno
tam i zpět:

m2 m2 8a) M2 = _1 8 + --.2. 82= - (m2 + 2 m2 .8)
2k k 2k 1 2

~a základně 8 km dlouhé, při měření osmi dráty tam
i zpět a při kilometrových chybách m, = m2 = ± 1
mm dávají střední chybu celé základny pouze chyby
nahodilé ± 0,7 mm, pouze systematické ± 2,8 mm.
obojí dohromady ± 2,9 mm.
Rozdě}íme-li si dráty na dvě skupiny a každou po-

lovinu základny měříme jen jednou skupinou drátů
tam i zpět, obdržíme střední chybu v délce po I0-
V i n y základny:

2 m1
2 8 + 2ml 8

2
8 '2 8)

M!=-k'2 -k-'4=2k (m,2 + m2 •

Druhá polovina má tutéž chybu. Protože každá byla
měřena j i n Ý m i dráty, jde při součtu obou o přiřa-
zení dvou nezávisle měřených veličin a střední chyba
celé základny bude k vad r a t i c k Ý n;t. součtem
středních chyb obou půlek:

• 8
b) M2=2Mi=2k (2m,"+2m2

2.8)
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v témže početním příkladě dávají pouze nahodilé
chyby ± 1,0 mm, pouze systematické ± 2,8 mm a
obojí dohromady ± 3,0 mm nejistoty v délce celé zá-
kladny, ač počet měření byl proti případu a) zmenšen
na polovinu.
Poučení je hned zřejmé: systematická chyba klesá

s počtem nasazených drátů, ale není třeba, aby se
všechny dráty použily ve všech úsecích základny.
Stačí, aby se každý uplatnil jen v některém úseku.
Systematická chyba by zůstala stejná, i kdybychom
rozdělili dráty do čtyř skupin, každou jen pro čtvrti-
nu základny; tomu ale již brání naše zkušenosti
s invarem, t. j. nutnost sledovati pozorně délku každé-
ho drátu relativním srovnáváním s délkami více drátů
jiných podle naměřených délek celého úseku. Zmen-
šení počtu měření zvyšuje pouze vliv chyb nahodilých
a to se do určitých mezí jen nepatrně projevuje v cel-
kové střední chybě základny. Tato úvaha vede
k úsporným měřením základen; věru nebylo nutno
poděbradskou základnu měřiti všemi dráty ve všech
úsecích.
Rusové na př. berou na základnu s 3 úseky 6 drátů,

měří každý úsek jen dvěma dráty tam a dvěma jiný-
mi zpět; v úsecích je kombinují: č. 1, 2, 3, 4 - 3, 4,
5, 6 - 5, 6, 1, 2. Počet čtyř měření se ale zdá býti
přece jen malý a pro měření našich základen raději
navrhneme 8 měření každého úseku. Můžeme na př.
použíti v každém úseku všech 8 drátů, když budeme
měřiti čtyřmi tam a čtyřmi zpět. Střední chyba M 5

se tak určí jednoduše v jednotlivých úsecích i pro
celou základnu, také relativní srovnání délek všech
drátů můžeme pokaždé provésti. Vnitřní přesnost mě-
řického výkonu (t. j. vliv pouze nahodilých chyb)
můžeme si stanoviti provisorní stabilisací poloviny
každého úseku (jako ve Hvězdě) a porovnáním 8 na-
měřených rozdílů obou půlek. Nevýhodou je, že se
musí vždy čtyři dráty tam a čtyři zpět nésti bez mě-
ření, což může vésti i k úrazu.
Stejnou přesnost dosáhneme, když budeme měřiti

každý úsek jen čtyřmi dráty, za to každým tam i zpět,
a ty na př. na základně u Kroměříže (4 úseky) kom-
binovati pro jednotlivé úseky: č. 1, 2, 3, 4 - 3, 4, 5, 6
- 5,6,7,8 - 7, 8,1,2. Měření tam i zpět týmž drá-
tem není také bez výhod: dává větší jistotu proLihrub-
ším chybám v měření či neiistému JI1ě;;ení:>:!=l větru i\i
mlhv, ukáže na déle trvající atmosférické vlivy a spo-
lehlivěji oddělí vliv chyb nahodilých od nejistoty v do-
sazených délkových konstantách. Relativní délky drá-
tů lze i tu bezpečně sledovati. První nebo druhý ki-
lometr základny ovšem zII1-ěřímeaspoň jedním smě-
rem i ostatními dráty před měřením a všemi dráty
po změření základny, abvchom dovedli určiti i ab-
solutní· změny délek drátů za dobu měření v poli.
Střední chybu M. v iednotlivvch 6secích stanovíme
lehce z rozdílnvch vvsledkú čtYř drátú. bltéž chybu
pro cel~u základnu již ale jen při zachování určitého
postupu, protože chyby M _ v úsecích isou l'm!c\c:;í
chvb nahodilvch i svstemaf.ickvch (m~fení jednotli-
vých úsekú neif'ou vzáiernně nezávisl:í).
Postup je možný dvojí. Při prvním určíme z rozdílů

měření tam a zpět nebo z měření dopoledních a odpo-
ledních vnitřní přesnost měření a z ní prl'lměrnou
střední chybu kilometrovou z chyb nahodilÝch a
atmosférických. Jejich kvadratickým odečtením od

M 5 pak kilometrovou chybu z nejistoty délkových
konstant drátů. Po takovém rozboru chyb pak snad-
no podle již uvedených zásad stanovíme střední chybu
výsledné délky základny.
Její hodnotu si ověříme druhým způsobem, kde

délku celé základny vypočteme takovým sečtením
všech 4 úseků I + II + III + IV:

I II m IV
1 5 5 1
2 6 6 2
3 3 7 7
.4 4 8 8
1 6 6 1
2 5 5 2
3 3 8 8
4 4 7 7

K výsledné délce celé základny dospějeme dvojí
cestou. Při každém výpočtu se určí čtyřikrát nezá-
visle pokaždé jinou dvojicí drátů. Je pak průměrem
z těchto čtyř určení a 4 odchylky od průměru dají

• d' h b •. 1If vv ]stre Dl c y u cele zakladny M _= ± / --o Dosta-. "12
neme ji ovšem také dvakrát a průměr vezmeme za
platný.
Proti způsobu měření u Poděbrad je měřický výkon

poloviční, aniž by přesnost výsledků mohla znatelně
utrpěti. Protože i vybočení značek z osy základny
stačí určiti jen jedenkrát, třeba provažovací skupinou,
stačí k zaměření základny včetně nivelace i zálohy
25 osob.

VII. Skutečná přesnost výsled'M <Mlky základny.

Je právě definovaná a mezinárodní užívaná střední
chyba M 5 skutečným kriteriem přesnosti výsledků?
Počítá se z odchylek v výsledků jednotlivých drátů
od jejich průměru. Tím se průměr etalonáží drátů
(průměrná délková konstanta) považuje za bezvadný
a relativní odchylky od něj u jednotlivých drátů mají
dávati nejistotu jejich etalonáže, i s vlivy nahodilých
a částečně i polosystematíckých (dne či půldne) chyb
měření.
Tento optimistický předpoklad nebývá však splněn

ve skutečnosti. Zůstávají utajeny jak systematické
chybyetalonáže (zatěžující každý drát více méně stej.
nou hodnotou), tak i změny délek vše c h drátů jed-
ním směrem. Na př. během měření základen se dosud
v~echny dráty prodloužily. Relativní poměry jejich
délek zachycuje jen nestejný postup těchto změn
u různých drátů, tedy opět jen změny relativní vůči
změně průměrné pro všechny dráty, ;ež zůstává uta-
jena. Pro tuto možnost mluví jak etalonáže před i po
měření, tak i všeobecné vlastnosti invaru, obzvláště
pro skupiny drátů ze stejné »várky« vyrobené. Pro-
dlouží-li se všechny dráty stejně, nepoznáme to vůbec
podle rellitivních odchylek v.
Z přehledu relativních odchylek délek proti prů-

měru u základny poděbradské a porovnáním etalono-
vaných délek před a po měření můžeme na př. usou-
diti, že 6 drátů (mimo S 9 a S 10) se více prodloužilo
v době mezi »Hvězdou 1« a měřením, drát S 9 zůstal
zpět a prodloužil se až po měření základny a S 10
se neprodloužil vůbec; tím však zůstal zpět za ostat-
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ními a vykazuje výsledky značně vybočující od ostat-
ních, což svádí k mylnému závěru o nespolehlivosti
jeho etalonáže. Všechny tyto okolností se dají dobře
sledovati na graficky vyneseném průbéhu změn délek.
Musíme proto při stanovení pravé nejistoty délko-

vých konstant sledovati nejen relativní délky během
celého měření, ale také přesvědčiti se, s jakou délkou
šly dráty na základnu a s jakou se vrátily zpět.
A jestliže u některého drátu se zjistí délka nezměně-
ná, třeba ještě uvažovati z relativních délek, zda
,během měření příliš silně nekolísala vůči průměru a
nepřekročila meze dané měřickými chybami.
Pravá střední chyba Me výsledné délky bude kva-

dratický součet řady chyb; jsou to
1. střední chyba redukcí z nivelace a usměr-

nění do přímky . ml
2. střední chyba z nahodilých' chyb měřických ms
3. nejistota určení opravy z polosystematic-

kých chyb měření (půldenních) . m.
4. nejistota v určení teplotních součinitelů . m'.
5. nejistota délkových konstant drátů . m6
6. nejistota základů etalonáže (srovnávací zá-

kladny) . m1

Kilometrové hodnoty jednotlivých středních chyb
budeme různě sčítati (podle počtu měření, drátů,
s odmocninou či násobením) podle jejich nahodilé
či polo nebo zcela systematické povahy. Určení pravé
střední chyby provedeme jiným způsobem pro srov-
návací základnu ve Hvězdě a jiným pro základny
ostatní.

Délka a přesnost srovnávací základny
ve Hvězd ě.

U Hvězdy se obejdeme bez hlubokých theoretických
úvah. Byla zaměřena 6krát v. různých dobách a za
všech možných atmosférických vlivů. Několikeré ni-
velace určovaly redukce naměřených délek a délkové
konstanty byly dosaženy ze šesti různých etalonáží
v Cejchovním ředitelství, které z polovice byly pro-
vedeny těsně před a z polovice hned po změření Hvěz-
,dy. Všechny možné vlivy na časové i jiné změny délek
jsou symetricky k těmto etalonážím uspořádány.
Velmi důležité jsou i teploty měření; byly vyšší i nižší
než je teplota etalonáže (+ 9°) a průměrná teplota
všech měření činí + 8,7° C. .
Z odchylek jednotlivých naměření Hvězdy od prů-

:měru můžeme stanoviti jak středni chybu jednoho

měření, tak i střední chybu výsledku, dávajícího ko-,
nečnou délku srovnávací základny. Výsledky, oprave-
né již o malé změny plynoucí z konečného porovnání
čtyřmetru s prototypem jsou sestaveny v přehledu.
Viz dOiejší tabulku.
Měření II. a III. byla dána menší váha, protože

pro obě byly použity délkové konstanty téže etaloná-
že. Měření V. byla opět dána váha větší, protože bylo
použito průměrných konstant dvou etalonáží. Pro
změny konstant předpokládané během dopravy drátů
a pro vliv i chyb měřických nebyla zde zvolena váha
poloviční Či dvojnásobná, ale 0,75 a 1,50.
Vnitřní přesnost jednoho měření, určená z kolísání

rozdílu: východní úsek - západní se shoduje s prů-
měrnou vnitřní přesností určenou při jednotlivých
měřeních Hvězdy. Za-to celková střec;,aí chyba jedno-
ho měření ± 0,43 mm je vyšší než průměrná střední
chyba M 5' jak byla u jednotlivých měření vypočtena
z rozdílných výsledků jednotlivých drátů (± 0,36 mm).
To se dalo čekati: uplatňují se tu systematické chyby
etalonáže či dopravy, ovlivňující všechny dráty více
méně stejně. Převažující vliv systematických chyb je
zřejmý z toho, že střední chyba celé základny
(± 0,18 mm) je lineárním součtem středních chyb
obou půlek.
Rozdíl obou půlek základny nejen ukazuje na vnitř-

ní přesnost měření (systematické chyby, zvláště ne-
jistota v délkových konstantách drátů se tu neuplat-
ňuje vůbec), ale ověřuje i stálost všech tří stabiIisač-
ních značek základny. Ta byla stabiIisována v květnu
1943 a na podzím již měřena. Doba pro ustálení be-
tonových bloků se zdá dosti krátká - zejména u srov-
návací základny, kde se počítá se zlomky milimetru.
Malá změna rozdílu obou půlek, pozorovaná na jaře
1944 snad je způsobena dozráním stabilisací během
zimy 1943/44. To rozhodnou další měření Hvězdy.
Střední chyba v délce základny ± 0,18 mm nám
umožňuje etalonovati zde dráty s přesností až
1 : 5300000.

Přesnost základen u Poděbrad
a v Postupimi.

Na všech ostatních základnách musíme skutečnou
střední chybu odvoditi sečtením všech vlivů na přes-
nost měření. Chyby z nivelace, nahodilé i polosyste-
matické měřické jsme již určili v předcházejících ka-
pitolách. Nejistotu součinitelů roztažnosti a a f3 mů-

Průměrná Konstant~ Ú k CI' V' h d ' Vnitřní Střední
Číslo Doba Váha se e a yc o Dl řesnost

měření měření teplota podle měření východní západní základna úsek ~ měření chybaoe etalonáže 480m+mm480m+mm960m+mm-západní ± M. ± Ms.
I. IX. 1943 11,4 I. 1.00 460,52 414,64 875,16 45,88 0,15 0,40
II. X. 1943 9,3 II. 0,75 0,16 4,27 4,43 89 0,15 0,38
III. XI. 1943 4,6 II. 0,75 0,59 4,80 5,39 79 0,11 0,35
IVr XI. 1943 3,4 III. 1,00 0,73 4,69 5,42 46,04 0,20 0,44

V. V. 1944 12,9 fIV. 1,50 0,65 5,10 5,75 45,55 0,10 0,32) V.
VI. X. 1944 10,7 VI. 1,00 0,47 4,86 5,33 61 0,19 0,22

Průměr: 8,7 6,00 460,55 414,77 875,32 45,79 ± 0,16 ± 036
, Stř. chyby z odchylek od průměru: ± 0,07 ± 0,11 ± 0,18 ± 0,07 ± 0,18 ± 0,43
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žeme podle našich i zahraničních zkušeností určiti
nejvýše na ± 5 . 10-8 a ± 1 . lO-a pro jeden drát;
chyba tohoto původu se uplatní prakticky jen rozdí-
lem LI t průměrné teploty měření a průměné teploty t
obou etalonáží (před a po měření základny). Velikost
středních chyb pro průměr: z osmi drátů bude činiti
± 2.10-8• ,ft a ± 4.10-10 (2 t. LI t + .d t2). Protože
dráty během měření základen vykazují dobrou stá-
lost relativních délek i jen velmi malé změny na konci
měření proti jeho počátku, připadají zjištěné změny
délkových konstant na vrub nepřesnosti obou eta-
lonáží a dopravy drátů na základnu a zpět.

Z Poděbrad přišly dráty průměrně o 34 Il delší (od
- 6 Il až + 51 Il), kvadratická průměrná změna pro
jeden drát činí ± 38,2 Il. Relativní délky během mě-
ření základny se lépe shodují s etalonáží »Hvězda II«,
ale jejich spolehlivost není taková, abychom proto
dávali II. etalonáži větší váhu. Věc je vůbec složi-
tější i nejistotou součinitelů roztažnosti a jinými vli-
vy. Také už vylíčené vlastnosti invaru nutí k tomu,
abychom vzali I!růměr z obou etalonáží. Nejistotu
délkových konstant, pro jeden drát určíme co nej-
pesimističtěji: plnou polovinou průměrného kvadra-
tického rozdílu konstant z obou etalonáží. (± 19,1 Il).
Zádné změny nejsou tak značné, aby bylo nutno ně-
kterému drátu dáti menší váhu nebo jej dokonce vy-
loučiti z tvoření výsledků.

Z Postupimi se vrátily dráty průměrně o 13 Il delší
(od + 2 Il do + 18u, drát 193 o + 35 ft), což již téměř
odpovídá spojené nepřesnosti obou etalonáží. Kvadra-
tický průměr změny pro jeden drát činí ± 16,5 Il.

Délkové konstanty pro výsledek byly vzaty z prů-
měru etalonáží »Hvězda m a IV «.

Průměrné změny délek drátů při našich základno-
vých měřeních můžeme porovnati i s dřívějšími a za-
hraničními výsledky. Od Mukačeva se vrátily dráty
pr"'měrně o 65 Il kratší, z Feledinců o 123 Il delší.
Průměrná (kvadratická) změna délky drátů při mě-
ření německých základen (Ing. Dr. K u h Im a n n,
Bericht liber die Basismessungen, 1941) mezi dvěma
etalonážemi činila ± 31 Il - u finských drátů se nové
dráty první roky měnilY tak silně. že často nebyly
pojaty do výsledku, později se ustálily změny na prů-
měrně ± 14 Il, při švédských měřeních v r. 1938 byly
změny od ;ednotlivých drátů od - 45 Il do +.33 Il.

Změny našich délkovÝch konstant nepřevyšují svou
velikostí změny na jiných základnách, jsou jen ná-
padné neustálým svým zvětšováním.

V další přehledné tabulce jsou sestaveny hodnoty
jednotlivých středních chyb m pro jeden km (pro
jedno měření jedním drátem) i M pro výslednou délku
celé základny. Jejich kvadratickým sečtením obdrží-
me hledanou skutečnou střední měřickou chybu vý-
sledných délek. Základy etalonáží (invarový čtyřmetr,
prototyp) až dosud považujeme za bezvadné a bude
o nich později pojednáno zvláště.

Poděbrady
(12434 m)

+ 13,60
+ 10,40

± 19,1 Il

Postupim
(960 m)

+ 02°+ 4,00
Průměrná teplota měření
Průměrná teplota etalonáží
Střední nejistota délky jed-

noho drátu .....
Střední nejistota průměrné

délky 8 drátů. . . . .

Střední chyby
Nivelacea usměrněnídopřímky
Nahodilé chyby měřické . .
Systematické chyby dne měření
Nejistota E:oučinit.roztažnosti a.
Nejistota součinit.roztažnosti tJ
Nejistota délkových konstant
Nejistota v délce srovnávací

základny .

0,03 0,10 0,04 0,04
0,43 0,38 0,43 0,06
0,27 0.66 0,19 0,11
0,16 0.70 0,16 005
0,08 0.35 0,05 002
0,79 3,47 0,35 0,12

0,19 2,36 0,19 0,18

0,98 4,34 0,64 0,26

1: 2 900000 1: 3 700000

I při našem přísném měřítku zůstává přesnost velmi
vysokou. Její původ je velmi poučný: nezávisí tak na
počtu měření či rozdílech mezi měřením tam a zpět,
jako na počtu nasazených drátů a opatrném zacházení
s nimi. Invarové dráty - přes veškeré nectnosti -
jsou pro geodesii zatím nejvhodnější a nejpřesnější
způsob měření délek. Jedině vypracování methody
s použitím interference světla či radiových vln může
přinésti nový obrat v základnových měřeních. Přepí-
nání požadavku přesnosti není rovněž hospodárné, pro
trig. síť stačí zcela přesnost základny 1 : 1 000 000;
ta se totiž rychle ztrácí úhlovým měřením a to zpra-
vidla již v základnové síti.

VIII. Absolutní přesnost délek základen.

Ve skutečné střední chybě M", ke které jsme nako-
nec dospěli, jest opravdu zahrnut výsledek všech ru-
šivých vlivů a nepřesností celého měření s invarový-
mi dráty. Úmyslně byly dosud ponechány stranou zá-
klady veškeré etalonáže, totiž invarový čtyřmetr a
prototyp z r. 1929, dopravený Dr. Nussbergrem z Pa-
říže do Prahy.

V oblasti českomoravské máme tedy vyjádřeny. zá-
kladny v »pražské metrové soustavě«. V jiných
částech Evropy odvozuje se pro celé velké oblasti
základní rozměr z délek prototypů přidělených svého
času podle mezinárodní konvence. To by mělo zaru-
čovati dokonalou shodu, protože všechny prototypy
byly před rozdělením v Paříži porovnány. Přesto do-
chází časo k překvapením, jakmile se tytéž dráty eta-
lonují na laboratorních komparátorech nebo srovná-
vacích základnách různých států.

Srovnávací základna u Neukirchen (Rakousy) byla
určena Bordovým přístrojem, etalonovaným v Paříži,
starší základna v Postupimi (240 m) přístrojem
Besselovým. Před měřen1m základny u Josefova v ro-
ce 1918 byly dráty raltouské etalonovány v Neu-
kirchen, německé v Postunimi (ta byla ověřena bal-
tickou komisí v r. 1929 a shledána správnou). Výsled-
ky měření josefovské základny byly tyto:

v. {- 1862prlstrojem Bordovým _ 1918
rakouskými dráty - 1918 .
německými dráty - 1918 .
Besselovým přístrojem - 1918 .

m
5257, 4857
5257, 4729
5257, 4870
5257, 4871
5257, 4831

až 5257, 5219*)

*) Podle toho, jakých vzorců se použilo pro kovový
teploměr.
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Nápadná je shoda výsledků docílenÝch invarovými
dráty. Přístroj Bordův - ač dal rozměr základně
u Neukirchen - u Josefova selhal; u Besselova pří-
stroje byly výsledky různé a jedině invarové dráty
rozhodly o správnosti výsledků. To byl přelom doby,
kdy byla již otřesena dříve skálopevná důvěra v zá-
kladnové přístroje s tuhými měřítky a invarové dráty
nastupovaly svůj vítězný pochod.

B a I f i c k á k o m i s e zvolila srovnávací základ-
nu Santahamina (u Helsinki), 720 m dlouhou, jejíž
délku určila v r. 1929---1933 s použitím etalonáží
na různých komparátorech (v Paříži, Charlottenbur-
gu, Varšavě, Helsinki, Kodani, Moskvě). Kdežto vý-
sledky ze všech ostatních etalonáží dobře souhlasily,
dávala pařížská výsledky menší 063 JL na jeden klad
(2,4 JL na 1 m). V r. 1935 opět naměřili Finové postu-
pimskou základnu o 2,3 mm kratší (57 JL na jeden
klad, 2,3 JL na 1 m), švédskou základnu na Olanď.u
(určenou podle Paříže) o 23 JL na každý klad delší.
Když koupili v r. 1937 v Paříži 6 nových drátů
(č. 1115-1120) a hned je etalonovali na své srovná-
vací základně Nummela, zjistili, že podle Paříže jsou
o 52 ± 12 JL kratší.

Z uvedených údajů si můžeme učiniti obraz, jak
někdy i nejpečlivěji stanovená délka základny a její
přesnost platí jen v okruhu svého komparátoru (své
srovnávací základny) a stává se ihned relativní, jak-
mile se použije jiného komparátoru (v našem příkla-
dě základny v Postupimi). Odchylky - často větší

než střední chyba výsledné délky - dokazují, že pře-
chod z prototypu na netuhá měřítka není stále ještě
dokonalý. Počátky k nápravě byly již před válkou
započaty - jde totiž o vyjádření délky všech proto-
typů v délkách světelné vlny, na př. čáry kadmia ve
spektru. Náprava dosud nebyla všeobecně provedena,
vyžaduje na př. i změnu čárkových měřítek na kon-
cová měHtka. Přenesení tohoto optického způsobu
i do polního měření - ať ve formě komparování drá-
tů přímo v poli nebo v sestrojení soupravy umožňující
optické určení délky celé základny - odstranilo by
mnohé dnešní potíže. Na tomto poli může dojíti ještě
k překvapujícím objevům, které mohou změniti jak
způsob měření základen, tak i budování a výpočty
trigonometrických základních sítí vůbec.

Také při našem základnovém měření byl hledán
vztah k základním měřítkům (k metru charlotten-
burskému a srovnávací základně v Postupimi), ve kte-
rých byly vyjádřeny délky okolních německých zá-
kladen. Etalonáž drátů postupně v Praze, v Charlot-
tenburgu a opět v Praze selhala pro silné (průměrně
o 182 p.) změny délek drátů během Jejich dopravy.
(Dráty nebyly převáženy pod osobním dohledem, ale
odeslány jako zboží.) palo se jen tušiti, že pražský
komparátor dává délky drátu asi o 0,1 mm delší. Mě-
ření Hvězda III - Postupim - Hvězda IV, kdy se
dráty vrátily průměrně jen o 12 p. delší, dává jíž
spolehlivější určení vzájemného vztahu obou srovná-
vacích základen. Výsledky jsou tyto:

Severní pŮlovina
m

Sever-jih Vnitř.přesnost Střed. chyba
mm mm mm

Zeměměř. úřad Praha
Reichsamt f. L.

480.01496
01325

31,88
32,02

480,04684
04527

Stejné rozdíly sever-jih svědčí, že rozdílnost výsled-
ků leží v použitých konstantách drátů. Na 40 kladů
dává etalonáž podle Prahy délky delší o 3,28 mm,
na 1 klad o 82 p.. Pražský metr by byl podle toho
03,4 JL kratší než základní metr použitý v Charlotten-
burgu. Nebylo a v dohledné době ani nebude možno
tento nesouhlas vysvětliti porovnáním obou základ-
ních měřítek navzájem nebo obou v Paříži. České změ-
ření postupimské základny je velmi důležité a uplatní
se v budoucnu při spojení a vyrovnání celoevropské
trigonometrické sítě, protože pracemi baltické komíse
byl určován vztah postupimské základny k ostatním
základnám severských a baltických států, Ruska
i Polska. Jest jen litovati, že nedošlo k opakování
našeho měření v r. 1944, jež by ověřilo získané vý-
sledky i stabilitu Hvězdy.

IX. Určení délky základny u Poděbrad.

Prozatímní délka poděbradské základny byla vy-
počtena již koncem r. 1943. K naměřeným výsledkům
se připojily všechny početní redukce a délkové kon-
stanty drátů, jak byly zjištěny průměrem etalonáží
na Hvězdě I a II. Ta byla totiž jen prozatímně určena

960,06180
058,52

± 0,26
± 0,23·

ze 4 měření a podle ještě neporovnaného čtyřmetru
hodnotou 960,87561 m. Konstanta drátu se určovala.
takto: k součtu naměřených rozdílů čtení vpřed a vzad
se připojily všechny redukce z teploty, sklonu atd.
(jen ne na hladinu moře), obdržená hodnota se ode-
četla od 875,61 mm a zbytek se dělil čtyřiceti (t. j.
počtem kladů).

Další dvě měření Hvězdy a porovnání čtyřmetru
s prototypem upravilo její délku na 960,87532 m po-
dle pražského prototypu; v soustavě postupimské, ale
její délka činí 960,872 04 m. Každá tato změna se pro-
jeví pro poděbradskou základnu v poměru 518 : 40
(počtem kladů). Pro redukci na hladinu moře jsou
zatím jen po ruce ortomerické výšky vztažené na ně-
mecký nulový bod NN. Převýšení geoidu nad refe-
renčním elipsoidem není dosud stanoveno. Z našich
gravimetrických a astronomickÝch měření bvl určen
jen místní geoid proložený bodem Ladví. Pravá re-
dukce na elipsoid bude nutná až v budoucnu, kdy
dojde ke stanovení geoidu pro celou střední Evropu.
Bez této redukce činí délka poděbradské základny:

a) v pražské soustavě .
b) v postupimské soustavě

12 433,837 34 m,
12 433,794 86 m.
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Oba koncové body (Babín a Dymokury) byly určeny
v naši trigonometrické síti jako body m. řádu.· Délka
.strany na elipsoidu činí:

c) v Křovákově (jednotné
české) síti . 12 433,809 m,

d) po její afinní transformaci do
sítě německé . 12 433,803 m.

'Oběma sítím lépe vyhovuje soustava postupimská
(14 mm = 1 : 900000 a 8 mm = 1 : 1500000), což
je i historicky podepřeno. Ceská jednotná síť má roz-
měr odvozený z josefovské základny, na níž byl nale-
.zen v r. 1918 dobrý souhlas se základnou postupim-
skou. Střední chyba byla Určena v dřívějších kapito-
lách a činí podle mezinárodního způsobu ± 2,46 mm
(1: 5000000), po rozboru všech pramenů chyb ale
± 4,34 mm (1: 2900000).

X. Určení délky trigonometrické strany 8adská-Veliš.

Poděbradská základna byla základnovou sítí převe-
·dena na stranu základní sítě Sadská-Veliš. Obser-
vaci této sítě provedl v r. 1943 Ing. Kučera (strojem
Wild T3) a Ing. Adámek (Fennel). Měřeno bylo
12 úhlů na obr. 15 vyznačených č. 1-12; čísla v zá-
vorce značí váhu, s jakou úhly měly býti měřeny.
Tyto úhly a jejich váhy byly stanoveny podle metho-
dy Ing. Schlichera uvedené v instrukci Reichsamtu
»Dreiecks- und HOhenmessung«, jež a priori si klade
podmínku, aby ze záměr se vyloučila nejen úhlopříčna
:SV ale i MO (což nelze označiti za šťastné řešení).

Každým strojem se měřily úhly v plné váze, podle
'staničních vyrovnání byla určena střední jednotková
chyba pro stroj Wild ± 0,75", pro Fennel ± 0,85",
pro průměr z obou ± 0,57". Podle zkušeností by střed-
ní chyba pro jednotku váhy z vyrovnání sítě (byly
zde 4 úhlové podmínky), měla býti jen málo vyšší;
hodnota její ale po vyrovnání činila ± 1,24". Uzá-
věry všech obrazců obsahujících stranu OD byly ve-
liké (OBD: -0,98", VODM: + 0,85", SMOD:
- 0,73", MDOB: - 0,87") a nápadně ukazovaly že

záměra OD nebo Db je zatížena systematickou chy-
bou, zajisté refrakční, protože poblíž bodu Dymokury
- jeho nešťastnou volbou - bylo nutno zříditi lesní
průsek. Opakované měření úhlů č. 1 a 2 na podzim
s málo rozdílnými výsledky, jakož i jiné zkoušky
umísťovaly chybu spíše do záměry OD a protože
i úhel BOD jako násobící byl důležitější, byla opako-
vána observace na bodě Oškobrh v r. 1944.

Tuto observaci vykonal Ing. Brož (strojem Wild
T 4) a Ing. Holec (Wild T 3). Byl zde poprvé v poli
vyzkoušen astronomický Wild T 4: dává velmi rychle
výsledky a celkem se osvědčil. Shledaly se i menší
nedostatky: velká opěrná plocha pro vítr, příliš velké
zvětšení a nemožnost používati vertikální ustanovku,
která ovlivňuje zde i horizontální úhly. Opakováno
bylo měření úhlů č. 9 a 10, jež ale dalo proti r. 1943
výsledky jen o 0,08" a 0,05" tozdílné a skvěle po-
tvrdilo dřívější měření. Mimo to ale byly změřeny
i nové dva úhly s úhlopříčnou Oškobrh-Mcely: BOM
(o váze 24) a MOV (o váze 20). Tím se zavedly do
sítě další podmínky: stranová s pólem Mcely a sta-
niční na Oškobrhu.

Uzávěry obrazců se směrem DO zůstaly však na-
dále nezměněny, t. j. blízky 1" a vyrovnání sítě se
všemi úhly dalo stále značnou jednotkovou střední
chybu ± 1,34". Ta stoupla při vyloučení směru OD
dokonce na ± 1,57", při vyloučení záměry DO ale
klesla na ± 0,87". Znovu se potvrdilo, že tato záměra
je zatížena' stálou téměř vteřinovou refrakční chybou
a nebyl proto tento směr vůbec vzat do počtu. V síti
zůstalo 5 podmínek, úhel č. 1 ani č. 2 nebyly použity,
jen jejich rozdíl (2-1), prostý této refrakční chyby,
ale s malou váhou (p = 5), protože je to úhel od-
vozený. Jest litovati, že nebyl přímo měřen, všechny
zkušenosti z této sítě svědčí proti Schlicherově
methodě. Ta odporuje základnímu požadavku při vý-
počtech používati co nejvíce přímo měřených veličin,
vede k málo logickému měření úhlů č. 5, 7 a 10. Vy-
loučení úhlopříčny MO ze záměr zbavuje nás cenné
stranové rovnice. Staví příliš na zákonu o přenášení
chyb, který však platí jen průměrně pro velký počet
případů a jen pro chyby nahodilé. V základnové síti
u Kroměříže bylo proto použito kla.!'\ickéhozpůsobu
Schreiberova.

Uvedená různá řešení sestavíme do přehledu, kde
výsledné délky Sadská-Veliš odpovídají poděbradské
základně určené v pražské soustavě (b =12433,83734
ID ± 4,34 mm):

1943 všechny
1943+1944 »
1943+1944 bez OD
1943+1944 bez DO

4 ± 1,24" 39387,190m ± OM4m
6 1,34" 39387,211 m 0,045m
4 1,57" 39387,196m 0,067m
5 0,89" 39387,249m O,032m

V Ý s led n á d é Ik a t r i g. str a n y
S a d s k á - Vel i š.

Poslední výsledek byl vzat za výslednou délku stra-
ny Sadská-Veliš. Ke střední chybě::!: 32 mm nutno
ještě kvadraticky připočísti násobenou nejistotu
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v délc~ základny ± 4,34 X 39,4~ 12,4 = ± 14 mm;
celková střední chyba výsledné délky z úhlového mě-
ření i nejistoty základny pak činí ± 35 mm
(1 : 1126000). Délka trigonometrické strany Sad-
ská-Veliš má pak tyto hodnoty odvozené z měřené
základny u Poděbrad:

a) v soustavě pražské. .
b) v soustavě postupimské

39387,249 m,
39387,114 m.

Obě tyto délky jsou zatím vztaženy na místní geoid.
V trigonometrických sítích, počítaných již na elipsoi-
du máme tyto délky:

V případě c), kde rozměr sítě byl dán málo vzdá-
lenou základnou u Josefova, může redukce s geoidu
na elipsoid činiti jen několik milimetrů. V posledním
případě ale, kde rozměr sítě byl odvozen třemi zá-'
kladnami až v Porýní, může převýšení geoidu nad
elipsoidem činiti u nás i několik metrů a redukce stra-
ny Sadská-Veliš i několik centimetrů. Jako u zá-
kladny samé, tak i zde naší síti lépe vyhovuje sousta-
va postupimská (91 mm= 1: 430000). Vysvětlení
bylo již podáno dříve.

c) v Křovákově (české jednotné)
síti . . . .'. . . . .

d) v základní síti české zapojené
do sítě německé. . . . .

Dodatkem k článku sestavíme podrobněji výsledky
měření u Poděbrad. Čtenář si tak učiní dobrou před-

39 387,023 m, stavu o přesnosti měření, může sledovati i jednotlivé·
stupně výpočtů i případně najíti zde látku k různým

39 386,998 m. studiím. .

Drát - Úsek: I. II. III. IV. V. VI. I.
2088m+mm 1896m+mm 1776m+mm 2828m+mm 2232m+mm 2112m+mm 2088m+mm

S 7 T 294,015 234,634 242.062 334,549 287,425 324,224 293.214
Z 295616 284,153 241.528 336.367 287,596 325,029 290,638

S 8 T 290,079 232,383 240,713 333,200 286,293 322.303 290.884
Z 289,598 234,031 241,511 333.983 285.844 323.361 291.005

S 9 T 277,757 219,906 231,668 318,337 271,527 310.796 277.719
Z 279.446 220,30~ 231,481 317,113 271,908 311,722 275,918

S10 T 286.073 230.362 240.417 329.235 280,454 320.455 286.195
Z 286.749 231,118 238715 327.373 280.388 321.153 285,491

165 T 53.7,701 459,259 453542 611.186 551,508 577.606 540,190
Z 538,131 459,187 453,432 609.350 550,354 576.050 540.036

166 T 455.301 380.973 380,617 517.218 458.253 489.885 455509
Z 455.501 381.828 379,625 515.724 457.033 489,410 454.527
T 494542 417.723 415.218 560,651 502,027 531.797 493.558 "

193 Z 493,500 418.574 416,449 559.123 502,710 531.748 492,669

195 T 505,998 427,909 425,225 572,736 514,818 541.959 505.982
Z 506,392 428,805 424,881 573.600 513,851 542,392 504,251

---------

2'/8 T 392,683 325.394 328,683 447,139 394.038 427,378 392,906
Z 393.117 326,000 328.452 446,579 393,710 427,608 391,817

II. Sestavení rozdílů měření d = T-Z (tam - zpět) v mm.
dďm. = dm. zmenšené o vliv demůch systematických chyb (= vnitřní přesnost měř. výkonu), m3 = tomu odpovídající

kilometrová chyba.

dm= Vld
6
d]

Celá základna
Drát Úsek I. II. nI. IV. V. VI. I.

měření[dl =D dop. - odp.

S 7 -1,601 + 0,481 + 0,539 -1,818 -0.171 -0,805 ± 1,08 + 2,576 -3.375 -4,11
S 8 + 0,481 -1,648 -0,798 -0.783 +0,449 -1,058 ± 0,96 -0,121 -3.357 -2.66
S 9 -1,689 -0.396 + 0,187 + 1,224 -0,381 -0,926 ± 0,96 + 1,801 -1,981 -1,59
S 10 -0,676 -0,756 + 1,702 + 1,862 + 0,066 -0;698 ± 1,14 + 0,704 + 1,500 -2,04
165 -0,430 + 0,072 + 0,110 + 1,836 + 1,154 + 1,556 ± 1,10 + 0,154 + 4,298 + 1,77
166 -0,200 -0.855 + 0,992 + 1,494 + 1,220 + 0,475 ± 0,97 + 0,982 + 3,096 -1,30
193 + 1.042 -0,851 -1,231 + 1,528 -0,683 + 0,049 ± 1,01 + 0,889 -0,146 + 368
195 -0,394 -0,896 + 0,344 -0.864 +0,967 -0,433 ± 0,70 + 1,731 -1,276 -3,90

2'/8 -0,433 -0,606 + 0,231 -r 0,560 + 0,328 -0,230 ± 1,00 + 1,089 -0,150 -1,27

Y[dd[_d ± 0,97 ± 0,86 ± 0,90 ± 1,48 ± 0,76 ± 0,86 ± 1,00 ± 1,38 ± 2,71 ± 2,838 - m

ď ± 0,87 ± 0,51 ± 0,87 ± 1,38 ± 0,59 ± 0,78 ± 0,87 ± 2.45m

'"""
± 0,42 ± 0,25 ± 0,46 ± 0,64 ± 0,28 ± 0,38 ± 0,44 ± 0,49
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III. Sestavení výsledků se všemi korekcemi (vyjma redukce na NN) a PO přidání délkovÝch konstant
podle etalonáže ve Hvězdě I + II.

Úsek: I. II. III. IV. V. VI. Celá základna I. I
Drát 2088m 1896m 1776 m 2323m 2232 m 2112m 12432m 2088m

+mm +mm +mm +mm +mm +mm +mm +mm

S 7 467,302 347,485 361.843 534.807 360,951 139,687 2212,075 464.951
S 8 465,500 349,183 363,864 536,482 362,904 141,105 2219,038 467,145
S 9 468,070 348,617 366.070 536,008 363,313 143,498 2225,576 466,825
S10 466,710 350,926 366,262 536,364 362,213 143,767 2226242 466.681
165 463,009 347,671 363,112 533,788 359,917 141,652 2209,149 465.745
166 466,132 347,611 362588 535,473 358,174 141,095 2211,073 466,288
193 465,393 348,620 364,823 . 535,006 360,826 143,408 2218.076 465,025
195 464,809 347,243 363,190 534,062 359,153 140,907 2209,364 464,269

Průměr 465,865 348,420 363.969 535,249 360,931 141,890 2216,324 465,866

Drát Úsek: I. II. III IV. V. VI. Celá základna I.

S 7 -1,436 + 0,935 + 2,126 + 0,442 -0,020 + 2,203 + 4,249 + 0,915
S 8 + 0,366 -0,763 + 0,105 -1,233 -1,973 + 0,785 -2,714 -1,279
S 9 -2,204 -0,197 -2,101 -0,759 -2,382 -1,608 -9.252 -0,959
S 10 -0,844 -2,506 -2293 -1,115 -1,282 -1,877 -9,918 -0815
165 + 2,857 + 0,749 + 0,857 + 1,461 + 1,014 + 0,238 + 7,175 + 0.121
166 -0.266 + 0,809 + 1,381 -0,224 ~ + 2,757 + 0,795 + 5,251 -0,422
193 + 0,473 -0,200 -0,854 + 0,243 + 0,105 -1,518 -1,752 + 0,841
195 + 1,057 + 1,177 + 0,779 +1,187 + 1,778 + 0,983 + 6,960 + 1,597

VIVV]
,

M= ± 0.56 ± 0,43 ± 0,57 ±O,36 ± 0,64 ± 0,53 ± 2,46 ± 0,37
56

Určení konečné délky základny
u Poděbrad:

K naměřenému průměru ze všech 8 drátů bylo při.
pojeno ještě několik oprav, které uvedeme již úhrnně
pro celou základnu:

délka podle prozatímní délky
srovnávací základny Hvězdy. . 12434,216324 m

oprava z prodlužování drátů během
dne měření . . . . .. + 0,000 654 m

z předbíhání teploty drátů za slu·
nečného dopoledne. . .

z působení větru . . . . .

změna opravy ke, z konečného určení
tíže na základně . . . . . .

+ 0,000230 m
-0,001964 m

redukce na hladinu moře (na N. N.)
oprava z konečného určení délky
srovnávací základny Hvězdy . .

-0,000058 m

-0,373995 m

Délka základny v jednotkách praž.
ského prototypu. . 12 433,837 338 m

,Literatura:

J li der in: Geodetische Llingenmessung mit Stahlblin-
dern und ]detalldrlihten.

Benoit et Guillaume: La mesure rapide des ba-
ses géodésiques.

R y š a v ý: ]děření délek invarovými měřítky netuhými.
Bon s d o r ff: ]deasuring of seven Base Lines of the

Baltic Polygon.

G i g a s: Handbuch fiir Verwendung von Invardrlihten
1934.
Ůlander: Die Neigungskorrektion hei den Grundlinien-

messungen Z. f. V. 1934.
Ú u p r: Užití řetězovky při měřeni délek invarovými

měřítky. Zeměměř. obzor 1943.
Ročenky a zprávy Baltické komise.
Ročenky a zprávy finského geodetického ústavu.
Ročenky a zprávy postupimského geodetického ústavu

a Reichsamtu f. L.
Operát a technické zprávy z měření německých zákla-

den z r. 1941,

Operát. z měření českých základen v r. 1943/44.
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Wildovy typy strojů jistě nepotřebují pochvalných uznání, neboť mají v celém světě pověst výrobků pro-
myšlených po všech stránkách. Odhodláváme-li se podati svým čtenářům historii o tom, jak vznikaly, činíme
tak z té příčiny, abychom se zavděčili oněm obdivovatelům z nich, kterým Wildovo' chápání věci imponuje,
ne snad jen proto, že je správné, jako spíše, že je u konstruktérů geodetických strojů téměř ojedinělé.
Za zmínku stojí, že se továrník, svým vzděláním zeměměřič, tímto článkem vlastně poprvé o své tvorbě
rozpovídal, když byl před tím plných třicet let usilovně pracoval a - mlčel. Jeho zpověď byla umístěna
v čele knihy »Vermessung, Grundbuch und Karte«, o níž jsme v r. 1943 přinesli posudek na str. 73; z ní
byl.pořízen tento výtah.

Modernisace geodetických strojů byla svého času
pozadu za modernisací jiných strojů. Již v posledních
letech minulého století vyráběly se na př. zcela nové,
od dnešních jen málo odchylné typy triedrů a málo
později také dálkoměry na zcela novém podkladě.
Konstruktéři geodetických strojů nebrali tuto mo-
dernisaci nijak na vědomí; jejich stroje podržely sta-
ré, zčásti dokonce velmi staré, formy, a praktik musel
si sám pomáhati, jak to šlo. Ještě v r. 1907 nebylo
na př. jediného měřického stroje, u něhož by byly
jemné šrouby mikrometru chráněny proti prachu a
vlhku; jediný dalekohled neměl dostatečného těsnění
u výsuvného okuláru, k posunu okuláru většinou ani
závitu, nemluvě o dioptrické stupnici. Jemná dělení
stříbrných kruhů a čepy horizontálné osy byly ulo-
ženy většinou volně; osové systémy daly se »regulo-
vati« několika šrouby a t. zv. osové ustanovky obje-
vovaly se teprve ojediněle. Na jemné nitkové kříže
používalo se pavučin, které se získávaly zčásti od
pavouků zvláště pěstovaných. Stavěly se zvláštní apa-
ráty k napínání vláken, ale zapomínalo se dáti takové
aparáty použivateli ke stroji. Výroba prováděla se
vesměs v malých podnicích.
S jedním takovým strojem jsem konal na počátku

tohoto století triangulaci Dolního WaIlisu. Dne 1. září
1902 byl jsem za nádherného počasí časně na vrchol-
ku Dent du Midi a doufal jsem, že do poledne měření
skončím.' Místo toho musel jsem stroj 2-3 hodiny
»regulovati«; když to bylo tak dalece hotovo, přišly
první známky zdvihající se bouřky. Odpoledne jsme
uložili stroj na vrcholku na chráněném místě, při-
kryJi jej pečlivě kamennými deskami a nastoupili
k urychlenému sestupu. (Dnes by nikdo ovšem ne-
nechal svůj lehký stroj nahoře.)
Protože napadlo značné množství nového sněhu,

bylo pokračování v práci možné až po několika dnech.
I když mezidobí mohlo být vyplněno stavěním signá-
lů a j., přece bylo zčásti ztraceno. S moderním stro-
jem, který by byl hned připraven k měření, byl bych
mohl měření provésti nejvýše za dvě hodiny. Je sa-
mozřejmé, že o stroji, který jinak byl nejlepší v to-
pografické kanceláři, nebyla se mnou žádná řeč. Byly
spřádány úvahy nejrůznějšího druhu; ale protože se
strany konstrukčních firem nebylo porozumění pro
zlepšení strojů, probíhaly zpočátku všecky pokusy
v tomto směru bezvýsledně. První zlepšení zasluhující
zmínky nastalo, když byl opuštěn repetiční systém.
Tím odpadly alespoň zdlouhavé »regulace« dvoj tMlO
osového systému a přesnost měření se zvětšíIa. Při-
tom se ukázala důležitá nesnáz v tom, že se pří odčítá-

ní stroje musíIo obcházeti kolem něho a to byl pod-
nět, že jsem se poprvé (asi 1905) vážně zabýval kon-
strukcí nového theodolitu. Vešel jsem ve spojení
s jednou berlínskou firmou, která tehdy dovedla dě-
lati nejpřesnější kruhová dělení; výsledkem byl stroj,
u něhož se sice nemusilo již obcházeti, ale který z ji-
ných důvodů nebyl upotřebitelný, protože berlínská
firma podle dnešních pojmů neměla ani zdání o tom,
jakje třeba montovati správně a trvale trochu kom·
plikovanější optické zařízení. Tento neúspěch zdržel
novou úpravu o několik let, a teprve 1908, když jsem
měl k disposici velké prostředky firmy Zeiss v Jeně,
mohla začíti vlastní modernisace. Když jsem přišel
do Jeny, neexistovalo tam z konstrukcí geodetických
strojů nic, byly tu ale zkušenosti ve výrobě optických
a mechanických součástí jakož i v jejich montáži. Od-
dělení mikroskopů dělalo velmi dobré šrouby, vedení
a pastorky, v oddělení dálkoměrů musely být ve vel-
kém počtu naprosto bezpečně upevňovány mecha-
nické součásti. Byli tu více nebo méně zacvičení kon-
struktéři, kteří ale nic nevěděli o geodetických stro-
jích. Já osobně jsem se vyznal v zacházení se stroji
a v potížích pří jejich upotřebení v. poli; byl mi tudíž
dán k disposici šéfkonstruktér pro astronomické stro-
je a s ním dohromady byl zkonstruován první nive-
lační stroj. Při tomto stroji byl postup asi takový:
Já jsem dal na jevo, že bychom pro osu měli vlastně
míti válec, šéfkonstruktér mínil, že to je jistě možné
a to vedlo konec konců k novému systému, jenž ne-
potřeboval rektifikace, k válcové ose z materiálu se
stejným koeficientem roztažnosti. Tím byla otázka
osy na mnoho let vyřízena, neboť ustavičným zlepšo-
váním způsobu výroby bylo skutečně docíleno pěkné
přesnosti. Z mých úvah povstal biaxiální dalekohled,
u něhož se jedna strana jako až dosud pohybovala
v hlavní trubici. Ježto utěsnění činilo obtiže a wm-
časně tu bylo přání co nejvíc zkrátiti dalekohled,
vzniklo uspořádání's vnitřní zaostřovací čočkou, které
umožnilo zároveň lepší trvalost justování. Nyní chy-
běla ještě přesnější a pohodlnější pomúcka pro pozo-
rování libely, která by byla použitelná s obou stran.
U těchto do jisté míry zjemnělých přání mně můj
astronomický konstruktér již mnoho neprospěl, neboť
tyto stroje byly mu odlehlé. NezbývalO tudíž nic ji-
ného. než státi se sám šéfkonstruktérem a zaříditi
vlastní konstrukční kancelář. Vznikla potom nová
hranolová soustava pro koincidenční urovnávání li-
bely, uspořádání reversní libely.zároveň s biaxiálním
dalekohledem, změna spodní části atd. s chráněnými
šrouby. Tyto stroje byly z počátku dodávány s ne-
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postačujícími stativy; povstal pak brzy nový stativ
s mnohem větší pevností a menší vahou, který se za-
choval až do dneška. Tento stativ byl tehdy (počát-
kem 1909) prvý, u něhož nebylo třeba při stavění
utahovatj žádné šrouby. Pokud jde o schránku, byl
již tehdy podniknut prvý pokus s kovem, ale brzy
opět opuštěn. Nyní byl k disposici malý nivelační
stroj s poměrně velkou přesností, který nebyl v pod-
statě dražší, m~l mnohem menší váhu a umožňoval
rychlejší práci.
Nej.lepšími odběrateli byly v oné době kromě vnitro-

zemí Argentina a Rusko. (V Rusku byla tehdy prů-
měrná doba trvání u stroje starého provedení odhado-
vána na 3 roky.) Když zavádění tohoto prvního zrno-
dernisovaného stroje velmi dobře postupovalo, byly
v krátkém čase stavěny také větší typy. Svého času
(kolem 1900) konal jsem mezi Bielem a Neuenburgem
přesnou nivelaci, když jsem byl před tím instruován
znamenitým Dr. Hilfikerem. Byl mi dán k disposici
Seibt-Breithauptův stroj s kompensační latí, jenž byl
v oné době z nejnovějších; měl jsem jej vyzkoušet.
Těch 30 kilometrů, které trvaly asi jeden měsíc, mi
poskytlo plný požitek ž tehdejších strojů: 600krát
přitáhnout šrouby u stativu, 2400krát odečíst špat-
ným dalekohledem, 600krát přenést těžký stroj atd.
Když jsem v roce 1911 přistoupil ke konstrukci

N. J. III, nebyl onen čarokrásný měsíc před 11 lety
ještě zapomenut a já jsem hledal nejprve zařízení,
abych mohl pracovati při urovnané libele. Poněvadž
jsem v koncidenční hranolové soustavě měl již přesné
pozorovací zařízení pro urovnání libely, musel k tomu
ještě přijiti posun záměry dalekohledu. Aby bylo
možno se obejíti bez jakýchkoliv výpočtů, musel být
posun rovnoběžný. Byla zavedena silná planparalelní
deska upevněná před objektivem se stavěcím mecha-
nismem, který připouštěl odec:ítati rovnoMžný posun
na zlomky milimetru. Horizontální nit dalekohledu
byla nahrazena dvěma ryskami uspořádanými do tva-
ru klínu, aby ryska na lati, 1 mm tlustá, mohla být
na všechny vzdálenosti pohodlně nastavena do středu.
Jako lať přicházelo v úvahu jen zařízení, které by
bylo nezávislé od dřeva citlivého na vlhkost. Ježto
bylo nutno současně vyloučiti i vliv teploty, byla
zkonstruována lať s invarovým pásem. Tu by snad
zajímalo, jak jsem došel k onomu velmi pravidelnému
a přesnému dělení (asi ± 1/100 mm). Vzal jsem 3 m
dlouhý ocelový pás zcela určité tvrdosti, průbojnici
s razítkem tvaru čárky, a pomocí 1 m dlouhého skle-
něného měřítka byla v konstrukční kanceláři vyraže-
na 3metrová šablona, jíž se používalo po mnoho let
k stříkání laťových dělení. Na čísla jsem dal vyhoto-
viti obtiskovací obrázky. První dohotovený přesný
nivelační stroj šel do ferganského území v ruské
Asii; ukázalo se, že doprav:a bude možná jen, bu-
de-li stativ mnohem kratší. Vznikl tedy nový stativ
se zasouvacími nohami. S novým přesným nivelačním
strojem (s klínovým nastavením a s latí s invarovým
pásem) byla na př. provedena největší část švýcarské
. zemské nivelace. Událostí tehdy bylo, když Anglie,
která z počátku se stavěla dosti odmítavě, v krátké
době koupila 24 přesné nivelační stroje a jimi pro-
vedla m. j. novou anglickou zemskou nivelaci. S ja-
kými potížemi bylo při této modernisaci bojovati,
vyplývá z tohoto příkladu. Jeden profesor, zatím

zemřelý, prohlásil při prvním předvádění mému zá-
stupci, že velký průměr objektivu je pro přesnost mě-
ření nebezpečný, ježto je jím přijímáno příliš mnoho
»paprsků« a proto se prý dostaví závady. Jeho inteli-
gentní asistent pochopil výhody stroje a prosadil
po nějakém čase jeho nákup. Několik let poté byla
pod dohledem tohoto profesora ukončena s novými
stroji zemská nivelace a profesor byl obrácen na víru.
Mezitím se objektivy ještě podstatně zvětšily a »pa-
prsky« se podřídily také tomuto pořádku.
V roce 1912 započalo se s konstrukcí nových theo-

dolitů. První model byl ovlivněn větší zakázkou jed-
noho cizího státu, při níž byly dány zcela určité pod-
mínky (jako na př. repetiční zařízení, odhadové mi-
kroskopy atd.), takže tento stroj mohl být zrnoderni-
sován jen zčásti. Do vypuknutí světové války mohl
být budoucí model nicméně tak dalece ustálen, že pří
něm byly splněny hlavní požadavky. Válka přerušila
úplně vývoj, neboť do podzimu 1918 nesměly být vy-
ráběny žádné stroje pro civilní potřebu. Koncem roku
1918 chopil jsem se opět z roku 1905 pocházející ale
jako zbožné přání pohřbené myšlenky, totiž princi-
pu odčítání kruhu koincidencí protilehlých rysek.
(Zdvojení měřeného intervalu.) Byl opatřen malý
theodolit s vteřinovým dělením v zorném poli a tento
stroj zahájil vlastní úpravu nové konstrukce theodo-
litů. Ježto v důsledku války se staly poměry nesne-
sitelnými, vrátil jsem se v roce 1921 zpět do Svýcar
a v Heerbruggu, ve svatohavelském údolí Rýna vznikl
závod: »Heinrich Wild, dílny pro jemnou mechaniku
a optiku«. Dosti rychle za sebou povstaly zde dvě
velikosti nového theodolitu, které mohly s úspěchem
zahájiti soutěž s výrobky světové firmy, u které jsem
byl krátce před tím činný. Zatím co v r. 1908 byl
učiněn počátek s malým nivelačním strojem, byly
v r. 1921 vyřízeny napřed theodolity a potom teprve
nivelační stroje. K tomu přišly různé jiné stroje, a
jako hlavní konstrukce, nový autograf pro zpracová-
ní přesných fotografických snímků. Konstrukci auto-
grafu začal jsem již v r. 1920 a to po jisté konferenci,
na níž byl učiněn pokus, rozděliti svět na dvě zájmové
oblasti pro dva různé existující modely. Ježto jsem
obdržel patenty pro novou konstrukci autografu,
upustilo se pak od rozdělení světa pro dva druhé mo-
dely a po publikaci patentního spisu tvrdilo se jen,
že moje konstrukce je neproveditelná. Ale dnes je,
přes uváděnou neproveditelnost, velká část Svýcar
nově kartirována na tomto autografu, a výsledek se
jeví na nových mapových listech 1: 50.000 a na no-
vých přehledných plánech 1 :10.000 knihovního mě-
řeni. Tento autograf došel i v cizině značného rozší-
řeni. Tu měl rozhodující význam objev, který v dalším
blíže popíši. Až do jara 1920 nezabýval jsem se nikdy
myšlenkou pojmouti fotogrametrii do svého pracov-
ního oboru, ačkoliv jsem byl již dříve s různých stran
k tomu vyzýván. Vedení firmy Zeiss bylo toho míně-
ní, že tato oblast musí zůstat vyhrazena jejímu spo-
lupracovníkovi Dr. Pulfrichovi. Od r. 1919 nebyl jsem
již u Zeisse v poměru úředníka, ale slíbil jsem, že
až do jara 1921 zůstanu v Jeně jako spolupracovník
ve volném poměru. Protože to bylo známo, byl mi
učiněn jedním rovněž takovým spolupracovníkeJY'
zdržujícím se občas v Jeně, návrh, abych konstruoval
převáděcí přístroj, při němž by měla být· ojnice
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pevně spojena s komorou. Tato myšlenka zdála se mi
tak svůdná, že jsem se ihned hotovil k tomu na-
vrhnouti takový přístroj. Pokročil jsem již dost da-
leko v konstrukci a zabýval jsem se tím, že jsem
myšlenku, t. j. přesnou funkci aparátu, povšechně
zkoumal. Přitom se ukázalo, k mému nemalému ulek-
nutí, že základní myšlenka, t. j.pevné spojení ojnice
a komory, byla mylná. Zbavil jsem se s velkým zkla-
máním svého rádce a byl jsem z počátku bez rady.
Při zkoumání funkce posloužila mi tuhá pohlednice
s tužkou prostrčenou středem (jako optická osa).
Přitom jsem v rozích lístku, resp. fotografické desky
označil body a pomocí tužky (optické osy) jsem dal
tomuto nosiči fotografické desky vykonávati pohyby,
jak se vyskytovaly u přístroje. Tím jsem právě ob-
jevil omyl na konstrukci a věc jsem z počátku odložil
stranou. Po několika dnech vzal jsem si opět lístek
s tužkou á rozhodl se vyšetřit, kde by vlastně musely
být body v rozích desky, kdyby ~onstrukce pracovala
správně. Tak jsem našel základní myšlenku nového
autografu; ukázalo se totiž, že nesprávné a správné
body v rozích desky ležely na kruhu, jehož střed ležel
v optické ose (tužce). Tím jsem objevil, že když jsem
udělil nosiči desky dodatečný pohyb kolem optické
osy, USpOřádání fungovalo správně. Další zpracování
myšlenky bylo pak povahy matematické; vyšetřil
jsem přesný vzorec pro úhel otočení a ježto tento vzo-
rec nebyÍ upotřebitelný pro mechanizaci stanovil jsem
přibližný vzorec, jenž zní:

tg e= z Ý sin a tg a sin {Hg f3

s přibližností, která přesahuje praktické potřeby. Po-
dle tohoto vzorce byl pak zařízen dodatečnÝ pohyb
nosiče desky a tím byl nalezen na zcela novém pod-
kladě autograf, jehož konstrukce mohla bÝti udržena
v dosti malých rozměrech. Výtka mechanické nepro-
veditelnosti byla pronesena z interesované stranv zřej·
mě proto, že kritik nebyl bv dokázal ob;pviti přísluš-
ný mechanismus. Konstrukce tohoto zařízení s vý-
počtem trvala 14 dní a to hlavně proto. že 11 ap~rátu
žádná z trigonometrických funkcí obsažených ve vzor-
ci nebyla k disposici v čisté formě.
Konstrukční oblast fotogrametrie vyžadovala plli-

rozeně také stavbu snímacích přístroiů, fototheodo-
litů pro pozemní snímky a leteckÝch k0!00r pro mě-
ření s letadla. První fototheodolitv bvly vyzbro;env
tessary 1:6,3. f = 150 mm, ježto jsem tehdv neměl
po ruce vlastních objektivtl. Protože jakoClt obrazů
u okrajů desky bvla u těchto tessarů nedoCltatečná,
muselo se přikročiti k výpočtu novÝch speciálních ob-
jektivů 1 :10 pro fototheodolitv a 1: 5 pro letf'cké ko-
mory s ohniskovou vzdáleností 165 mm a 240 mm.
Tyto objektivv dávalv i pro neikra;něil!!í r:ác,tiobrfl,ZŮ
ostrost postačující ve fotogrametrii (předmět ve tva-
ru rysky s tlouštkou 3 vteřin, t. j. tenký bílý okenní
rám· na vzdálenost 2 kilometr"!) bvl ostře zobrazen.
Těmito konstrukcemi byla prokázána schopnost sou-
těže nového švýcarského průmyslu.

Protože Koppeho princip použitý u těchto auto-
grafů vykazuje jisté nedostatky, navrhl jsem později
ještě jednu konstrukci, která Koppeho principu ne-
potřebuje. Příslušné patenty prodal jsem svého času
firmě Wild A.-G. v Heerbruggu, která tyto autografy

vyrábí místo mého dřívějšího; konstrukce sama není
ode mne.
U t.zv. systému Koppeho užívá se jak známo

v převáděcím přístroji stejných nebo alespoň velmi
podobných objektivů jako u snímacích komor (k zne- .
škodnění možného skreslení). Tento významný prin-
cip, který může býti srovnán u theodolitu s eliminací
osových chyb měřením v druhé poloze, má ale háček,
který nevězí v principu samém, nýbrž je určován ny-
nějším stavem techniky. Nemáme totiž do dneška
žádný objektiv, jehož astigmatická korekce vykazuje
narovnání obrazového pole v celé rozloze obrazu.
U objektivů přicházejících dnes v úvahu odchyluje se
v rozsahu % až % maximální velikosti obrazu jeden
nebo někdy i oba astigmatické obrazy od rovíny obra-
zu a to obyčejně v hodnotách, které podle ohniskové
vzdálenosti a typu leží mezi 1-2,5 mm. Při jinak
dobré korekci objektivu obdržíme na desce přesto
dostatečně ostrý obraz, v němž je tato chyba sotva
patrná. Jdeme-li nyní s tímto rovinným (určeným
rovinou desky) obrazem do převáděcího přístroje a
pozorujeme-li stejným objektivem narovnaný obraz,
ukazuje se obrácený astigmatismus v plné velikosti.
To má vliv jako paralaxa, a protože výše uvedeným
zlomkem vymezený rozsah je důležitý pro vlicovací
, bodv, vystupuje tu v bodech nejistota, kterou jsem
svého času se zřetelem k pořadovému připojováni
snímků pokládal za povážlivou. Ze odstranění chyby
ze skreslení nenáleží k obtížným úlohám, dovodil jsem
již dříve. Teprve až budou objektivy s úplně rovinnÝm
obrazovÝm polem, nebude proti Koppeho principu
možno nic namítati.
O náhodné podobnosti mnou navrženého autografu

s a,utografem Santoniho budeme se nejlépe informo-
vati srovnáním obou odpovídajících si německÝch pa-
tentn1ch spisů, při čemž bude patrno, že nároky San-
toniho jsou docela jinak usměrněny než moje a ne-
týka ií se snad vlastního principu této konstrukce
a1!to~fů. Ten se nedal patentovati již mnohem dříve,
protože bvl znám.
Od několika let, co jsem se usadil zde v Badenu

jako svobodnÝ, nezávislý konstruktér, provádím kon-
strukci nových strojů dále.
Stroje jsou nyní dostatečně zmodernisovány, bylo

bv na čase. abv také učebnice a příručky g-eodesie
atd. (v neiobecnějším smyslu) byly přivedeny na
úrovefí, která odpovídá nvnějšímu stavu techniky.
V tomto ohledu upozornil bych na jediný, ale tím
v1ce odstr"lliující příklad. V roce 1878 sestavil tehdejší
'(-Pf nruského zemského měření, g-enerál Schreiber pro
úhlová měření v triangulacích 1. řádu předpisv, jež
;SOl1 iel:ítě dnes zčásti zachovávány. Tyto předpisy
zakládalv se na tom, že na každém stanovisku 1. řádu
mUClelybýt mAřeny všechnv možné úhlv mezi danÝmi
směry v určitých polohách kruhu. Bylo to slavné
»m~ření ÚhlŮve všech kombinacích« k redukci chvby
v rlXlenÍ.Tl1tO metoduisem svého času před počátkem
vět~ích měření ve Waadtlandu blíže zkoumal (asi
1904) ft při tom našel, že při určitém počtu směrů
a ur;(itÝch. často přicházejících velikostech úhlů ne-
nH!'ltAváeliminace chvby z dělení, která by odpovídala
velkému rozsahu měření. Tohoto měření úhlů nebylo
pak u švýcarské triangulace použito. Při tom vyžadu-
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je tato metoda takového vynaložení času, že triangu-
lace takto provedená stojí dvakrát tolik, než když se
postupuje účelným způsobem.
~e se této metody používalo 60 let a že tím bylo

zaviněno plýtvání časem ve velkém stylu, jde přede-
vším k tíži t. zv. velké literatury a na vrub velkou
literaturou ovlivněIl,é výchovy mladých geodetů. Sta-
romódní a zčásti nedostatečná nauka o strojích, která
je touto literaturou šířena, nese také v podstatné míře ..
odpovědnost za to, že tolik cenného času je utráceno
vynálezci amatéry:

Nepíšu tak proto, že snad nové stroje vyžadují
větší znalosti nauky o strojích, neboť je tomu vlastně
naopak. Dříve byly stroje neúčelné a jejich znalost
často neúplná; dnes dostáváme dobré stroje a i při
trochu neúplné znalosti získáváme lepší minimum než
dříve. Stroje se ale nestaví tak pečlivě proto, aby se
jimi dosahovalo slušného minima, nýbrž proto, ahy-
chom nalezli v měření zalíbení a uložili si nepatrnou
námahu a seznámili se se svým strojem tak, abychom
docílili maxima přesnosti odpovídajícího osobnímu
založení s nejmenší spotřebou času.

~ěkolik Iloznámek k trigollometrické a pol'ltOnální síti
"elké Pralh,-.

V r. 1939, v prvém roce okupace, prosadil Dr. Cisař
v ministerstvu financí obnovení pozemkového katastru
pro Velkou Prahu. Zasvěceným je všeobecně známo,
že hlavním důvodem obnovení bylo zajištění práce
značnému počtu kolegů novoměřičů, jichž osud visel
tehdy ve vzduchu. Přitom bylo též prozíravě počítáno
s technickými potřebami v nové republice včetně stav-
by podzemní dráhy. Pro obnovení pozemkového ka-
'tastru bylo třeba především jednotné a· podrobné tri-
gonometrické sítě.
:Okol byl velmi obtížný, neboť bylo třeba budovat

síť již od druhého řádu a doba na přípravu i dokon-
čení byla krátká. Snad jen vinou válečných poměrů
se stalo, že toto tak obtížné, technicky a historicky
důležité dílo nebylo dosud zhodnoceno v odborném
tisku.
Úloha vybudovati trigonometrickou síť byla svěřena

velmi svědomitému a zkušenému úředníku triangulač-
ní kanceláře Ing. Václavu Stisovi. K spolupráci byli
přiděleni pisatel a Ing. Čálek. Během roku 1939 a 1940
byla zbudována potřebná síť. Stojí za zmínku, že bě-
hem celé práce nebyla proti dosavadním zvyklostem
vůbec vykonána tradiční revise nadřízenými orgány.
Výsledky, jichž bylo dosaženo jak při měření tak při
výpočtech nás plně uspokojovaly, ale zeměměřič ví,
že kontrol není nikdy dost a tak bylo čekáno na vý-
sledky odchylek z připojené polygonální sítě. Velký
počet mimostředně určovaných bodů byl měřen na
střechách a osnova připojována na střed dlouhými
a strmými záměrami. To vše bylo tehdy měřeno bez
větších zkušeností a tradice. Výsledky a vyrovnání
pražské polygonální sítě daly trigonometrické síti to
nejlepší vysvědčení. Opravy z vyrovnání, připadající
na stometrovou stranu pohybují se většinou kolem
1cm. Průměrné chyby v trig. síti byly tyto:

Řád I m" I v~m I v~m I Z:oo:~uI

3 I 0,91 i 14 14 9

-4 -I 0,9!110- 9 10
--1~1-8---7~-46
5 I o,571-4- --3- ----

I 3,05 16 I 21 I
minimum
maximum

Doufám, že popis i výsledky celé práce při budování
trigonometrické sítě pro Velkou Prahu budou v brzké
době uveřejněny, neboť jde o technické dílo, jež se
buduje jednou za sto let a jeho výsledky jsou ctí nejen
vyspělosti československých zeměměřičů, ale i dobré
technické tradice bývalé triangulační kanceláře mi-
nisterstva financí.

Pokud jde o pražskou polygonálku, doufám, že i tato
bude zveřejněna. Bohužel, že nejen polygonální síť,
tak i trigonometrická utrpěla válečnými událostmi.
Značný počet bodů zašel při stavbě veřejných proti-
leteckých krytů, část při leteckých útocích, ale nej-
větší počet při revoluci stavbou barikád. Právě na
nárožích, kde je umíst~no nejvíce polygonů, byla nej-
častěji rozkopávána dlažba.

Nyní několik poznámek o zkušenostech s polygo-
nálními body.Polygonální body jsou zajištěny žulo-
vými kameny pod dlažbou a v některých čtvrtích jsou
kryty litinovými hrnci tvaru a velikosti vodovodn1ch
šoupátek. Zjistil jsem, že tato stabilisace není právě
vhodná. Vrch kamene je asi 20 cm pod povrchem
dlažbv. hrnec má otvor aCli10 cm. Je vp1mi ()ht;;~"pr'lf)-
střediti olovnici na křížek kamene, poněvadž není přes
ni křížek vidět. Toto zajištění je ještě také nevýhodné
nebo závadné proto, že do hrnce zatéká bláto s odpa-
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dovým olejem a jinými ·chemikáliemi, které působí
na povrch kamene. Po čase je téměř nemožné zjistit
křížek, najmě když v pražské síti bylo použito vlivem
válečnÝch poměrů kamenů se špatně tesanými křížky.
Mnohé kameny nejsou pod hrncem osazeny soustředně
a ne"1í-1ikřížek dobře vytesaný, po čase zmizí a my sig-
mflisujeme bod na střed hrnce, čímž se dopustíme
chyby až několik cm. Dospěl jsem k tomu přesvědče-
ní, že pod hrncem bylo by lépe zajišťovati trubkou,
která by byla náležitě zabetonována. Zde by potom
nebylo pochyby, které místo je daným bodem. Takto

zajištěný bod bylo by lze použíti i pro přesnější práce
než je měření detailu na polygonální stranu. Náklad
by nebyl větší než při použití žulových kamenů. Bylo
by třeba, aby byly soustředěny zkušenosti všech, kteří
pracují v nově vybudované síti. Tyto poznatky by
mohly sloužit k nalezení nejvhodnějšího způsobu za-
jišťování polygonálních bodů v městech. Měřická siť
se nebuduje jen pro vyhotovení mapy, ale podle znění
návodu B má především sloužit k doplňování změn.
Je proto na místě, aby kolegové z tohoto oboru pů-
sobností sdělili své náměty.

Posudku.

Geodetická literatura SSSR. Pod tímto záhlavím zaha-
jujeme uveřejňování obsahů a posudků geodetické litera-
tury. která vyšla v SSSR pO roce 1918 a která z důvodů
politických i všeobecně mezinárodních zůstala nám z nej-
větší části neznámá. třebaže velký rozmach g-eodetických
prací od r. 1924 v SSSR představuje nejvelkolepější pe-
riodu g-eodesie vůbec. Rada knih tohoto oboru se nachází
v soukromých knihovnách jednotlivců, o nichž nikdo neví
a jen velmi skromnou část nalezneme v kníhovnách veřej-
ných. Při tom všem se jedná téměř vždv o jedíné exem-
pláře v celém státě. Prosíme všechny příslušníky našeho
st~vu. aby nám poslali obsahy a posudky takoVÝch knih,
nebo knihy zaslali redakci k posouzení. Aby si čtenář mohl
učiniti představu o práci, budeme se říditi těmito zásadami
informačního sestavování:

1. Autor a název <lila.
2. Vydavatel, rok a místo vydání.
3. Technická specifikace, t. j. počet stran, obrazů. příloh,

rozměry, cena.
4. Opis obsahu s uvedením stran, použitý ruský mate-

riál (pokud jej autor v díle uvádí).
5. Stručný posudek.
6. Kde se dilo nachází (jméno vlastníka nebo knihovny,

nelze ale uváděti knihovny vojenských ústavů).
Tím bude umožněna nezkreslená představa o podstatě

a odborné i vědecké hloubce díla, jeho šíři a vlastních mo!-
ností použití. Vzorem jsou prvé posudky, které uveřejňu-
jeme. Redakce.

N. A. U r m a jev: Rukovodstvo po obrabotke triang-ul·
jacij. Vydalo Upravlenije vojennych topografov RKKA
v Moskvě 1932. 178 stran formátu 150X230 mm. 48 obra-
zů. 81 tabulek s přiloženou tabulkou, tiskla 16. tiskárna
trustu »Poligrafkniga«, vyšlo 10.000 výtisků, bez udání ceny
(neprodejné) .

Obsah:

Úvod

Hlava 1. Log a r i t m i c k é ~ r a vít k o a j e h o
použití v praxi geodetíckých

výpočtů.
§ 1. Pojem o funkční stupnici. . 9
§ 2. Popis logaritmického pravítka . . 9
§ 3. Vztahy mezi stupnicemi log. pravítka 11
§ 4. Úměra. Násobení a dělení . . . 14
~ 5. Umocňování, Odmocňování . . 17
§ 6. Výpočet výrazů tyPU 11= a a;2 • 18
§ 7 V' • t " • t a a 21. . ypoce vyrazu ypu 11 = x' 11 = a;'

§ 8. Výpočet výrazů obsahujících tríg. funkce . . 24
§ 9. O některých doplňkových značkách logaritm.

pravítek . 24

Hlava II. G a u 13 - K r li g e r o v y s o ú řad nic e.
§ 1. Souřadnicové systémy . . . . 27
§ 2. Logaritmy trig. funkcí malých úhlů. 28
§ 3. Přechod od souřadnic g-eografickÝch k pravo-

úhlým sférickým souřadnicím 30
§ 4. Souřadnice Soldnerovy . . 36
§ 5. Souřadnice Gau13-Krligerovy . 38
§ 6. Zkreslení. Opravy ze zakřivení. . . . . 41
§ 7. Použití Gau13-Kriig-erových souřadnic v geodetic-

kých pracích Upravlenija Vojenn. Topografov. 45

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

Hlava III. Z p r a c o v á ním ě ř e n Ýc h vod 0-

rovných úhlů.
Vyrovnání úhlů na stanovisku, měřených ve všech
kombinacích. Případ 3 směrů . . . . . 50
Vyrovnání úhlů na stanovisku, měřených ve
všech kombinacích. Případ 4 a více směrů, . 52
Vyrovnání úhlů na stanovisku, měřených metho-
dou Schreíberovou . . . . . . . . 59
Vyrovnání směrů na stanovisku, měřených ve
skupinách (úplné skupiny) . . . .. 61
Vyrovnání směrů na stanovisku, měřených v ne-
úplných skupinách 62

§ 1.
§ 2.
§ 3.

§ 4.

§ 5.

Hlava IV. Pře d běž n é v Ýpoč t y
v triangulaci.

Předběžný výpočet trojúhelníků a výpočet sféric-
kých excesů. . . . . 70
Výpočet centračních oprav. . . . . . 72
Výpočet základních hodnot v Gau13-Kriigerově
souřadnicové soustavě . . . . . . . 75
Výpočet přibližných Gau13-Kriigerových souřad-
nic a redukcí směrů. . . . .. 77
Sestavení seznamu redukovanÝch směrů 80

Hlava VI. Vy r o v n á n í z á k I a dní c hře t ě z c ů
II. řád u.

§ 1. Rovnice Laplaceova. . . . . . . . 92
§ 2. Vyrovnání jednotlivého řetězce s podmínkou zá-

kladnovou a azimutální. . . . . . . 94
§ 3. Vložení řetězce mezi dvě dané (pevné) trigono-

metrické strany. . . . . . . . . 98
§ 4. Výpočet vah a středních chyb funkce vyrovnané

veličiny pro případ jednoduchého schematického
řetězce . . . . . . . . . . . 107

§ 5. Vyrovnání systému základních řetězců II. řádu. 111

Hlava VII. V y r o vn á n í v y p I.ň o v a c í sít ě.
§ 1. Vyrovnání pozorování zprostředkujících. . . 1l~
§ 2. Zjednodušený způsob vvrovnání vyplňovací !'ítě 137
§ 3. Vložení jednotlivých obrazců. Vyrovnání .bodů

iII. řádu. . 148
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§ 1. Vzorce pro trigonom. nivelování .
§ 2. Vyrovnání výšek .
§ 3. Výpočet refrakčního koeficientu .

Přfioha.
Tabulka součinitelů (a) = - .20,6265 sin a, (b) =
= + 20,6265 cos a' . 170

. 163
164

. 168

Ruská literatura uvedená v poznámce úvodu: U r m a-
j e v: O posledovatelnom uravnivaníi trigonometričesklch
setěj. (Trudy Gosudar. Instituta Geodezii i Kartografii
Č. 3, 1931; U r m a jev: Uravnivanie polygonov v geo-
grafičeskich i prjamougolnych' koordinatech (Trudy G.
I. G. K. Č. 1, 1931).
Autor v této knize shrnuje základy vyrovnání trigono-

metrických řetězců, navazuje na své 2 práce vyšlé jako
samostatné svazky ve sbírce »Trudy Gosudarstvennogo
Instituta Geodezii i Kartogorafii« vydané v Moskvě r. 1931.
Bohaté a zhuštěné statě jsou doprovázeny tabulkami prak-
tických příkladů, zejména vyrovnání na stanovisku, sesta-
vení podmínečných rovnic a: vyrovnání trig. řetězců jako
celku. Tím theoretická část nabývá přehlednosti o praktic-
kém upotřebení. Elznic.

F. N. K r a s o v s k i j: Tablicy, formuly i rukovodstvo
dia vYčisleniia koordinat GauBa-KriuJrera dIa širot ot 35°
do 700. Pod vedením prof. Krasovského sestavili inže-
nýři geodeti V. J. Zvonov a D. A. Larin. Vydal Gosudar-
stvennyj Institut Geodezii i Kartogorafii pri Glavnom
Geodezičeskom Komitete BCHX SSSR, Moskva 1930. 65
stran textu, 82 stran tabulek a nom~gramů, rozměry
17 X 25 cm. V plátěné vazbě cena 5 rublů 50 kop., vyšlo
3000 výtisků (prodejné).

Úvod. Strana.
Význam GauB-Kriigerových souřadníc; vše-
obecné schema k použití G. K. zobrazení.
Předmluva k tabulkám. V.-XIV.

Označení XV.-XVIII.
Vzorce XIX.-XXIV.
Zpracování a návod k použití tabulek. XXV.-XXXV.
VZOrya { I. Přesného výpočtu ',' . XL.-LIV.
příklady II. Výpočet specie1. triangulace

s poměrně krátkými stranami LVI.-LXIV.
Konstanty . . LXV.

Tabulky:
I. Délky poledníkových oblouků a ve-
l.v. N
lcm -".

Q
II. Délky 10' rovnoběžkového oblouku.

Logaritmy oprav pro výpočet sou-
řadníc 1/ a rozdílů délek l; veličiny
log !'f, na 9 desetin. míst . 37-52

Q

III. Hodnoty X!4

IV. Hodnoty y-y'
V. Logaritmy hodnot 1)2, .;, .;' aro

hodnoty 8 _ 11~
2R~

VI. Logaritmy hodnot (1+ 2 t2), 2 (l +
+ t2), Y. (1- t2), Y. (5+ 3t2)

VII. Logaritmy hodnot --L .RZ
VIII. Logaritmy hodnot 107P, Q"

2RZ 4H2'-L
12R2

IX. VeličinY...!!- ,1 y2
24 RZ

/l
12W y4

. 53

.54

.55-59

.60

61-65
66

Tabúlka XI. Veličiny

» XII. »

» XIII. »

» XIV. »

» XV. »

-ť~(X~-X1) (Y1 + Y2)3 69-70
48H'

-Q- (X2 - xd (1/2 - Y1.) 71
12H2

y3
6NZ

Zusammenfassung (německy)
Inhalt
Résumé (anglicky)
Contents
Oglavleníe .

.75-76
• 77
.78-79
· 80
· 81

V te~tové části zabývá se prof. K r a s o v s k ý (ředitel
Institutu Geodezii i Kartografii) stručně všeobecnými úva-
hami o výhodách Pf'lužití zobrazovací soustavy GauB-
Kriigerovy se 3° pásy s uvedením maximálních hodnot
délkového i úhlového zkreslení. S ohledem na rozlohu
SSSR je to jedině vhodný způsob zobrazení. V kapitole
»0 b o z nač e n i j a« jsou vysvětleny základní pojmy a
jejich označení, kterých je dále použito v kapitole vzorců.

Uvedené vzorce jsou sestaveny pro tyto základní úlohy.

I. Převod geodetických souřadníc <p, 'Z, na pravoúhlé e.:,
y; vzorce pro výpočet meridianové konvergence y a
měřítka zkreslení m:
a) případ log. výpočtu pro l < ± 3~;
b) případ log. výpočtu pro l ~ 1° 30';
c) případ nelogaritmického výpočtu pořadnice při

l --==3~.
II. Převod pravoúhlých souřadnic i,l;, 1/ na geodetické <p,

l; vzorce pro výpočet mer. konvergence y a koeficien-
tu zkreslení m:
a) logaritmický výpočet pro l ~ 3~;
b) logaritmický výpočet pro l < 1030';
c) nelogaritmický výpočet délky při Y < 270 km.

III. Přenos délky s elipsoidu do roviny a naopak.
a) v triangulaci I. řádu pro Ym < 300 km a 840 kmj
b) v triangulaci II. řádu pro Ym < 220 km;
c) ve vyplňovací síti II. řádu a v síti bodů III. a niž.

řádů.

IV. Převod geodetických azimutů a směrníků do roviny;
redukce směrů- a úhlů při převodu s elipsoidu do
roviny.
a) v triangulaci I. řádu při 8~ 40 km a Ym max. ,250

kilometrů;
b) v triangulaci I. řádu pří 8<40 km a Ym max. 120

kilometrů;
c) v triangulaci II. řádu při 8 > 15 km;
d) v triangulaci II. řádu při 8 < 15 km;
e) vzorce pro převod směrů a úhlů s elipsoidu do

roviny.

Na dalších 12 stranách jsou uvedeny základy a zásady
v~'POčtu tabulkové části s uvedením použitých vzorců i po-
můcek. Konečně 28 stran závěrečné textové části ob~ahuie
číselné příklady k úlohám, pro něž byly dříve uvedeny
všechny vzorce. Téměř všechny tabulky jsou původní pra-
cí ruských geodetů; stejně i připojené nomogoramy, uleh-
čující výpočetní práce. Svým rozsahem i původním obsal.,em
s výpočetními vzory jsou Krasovského tabulky dílem,
které předčí podobná díla německého původu (na př. An-
weisun~ und Tafeln zur Berechnungo Gausz-Krii ..•.~,.~~her
Koordinaten, služební předpis R. f. L.). Elznic.
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o ,
RUZNE

Vypsání soutěže. Odbočka Spolku českých inženýrů
v Praze rozepisuje mezi svými členy literární soutěž na
rok 1945.
Účelem je nejen podnítiti inženýrskou činnost vůbec

a nabádati členy k publikování. ale též udělením cen od-
měn. po případě otištěním, veřejně upozorniti na ~ové,
původní myšlenky a zkušenosti praktické i theoretické ze
všech oborů inženýrské práce v tomto ruce.
Předmětem soutěže může býti jakékoliv thema, které

má vztah k činnosti technické a má dobrou literární úro-
veň. Je-li toho třeba, může býti doloženo ~rafickými pra-
eemi a návrhy, nebo jejich fotografiemi. nebo snímky
provedených děl. Zvláště jsou vítána themata širšího, vše-
obecnějšího pojetí, která by zajímala více inženýrskÝch
oborů a přispěla k jejich vzájemnému styku. Musí to býti
práce vlastní, dosud jinde neodměněné, ani k jiné soutěži
nezadané, které buď nebyly uveřejněny, nebo které byly
uveřejněny v odborném zdejším tisku v letech 1944 a 1945.
aVš!1k jen tehdy, přihlásí-li ie autor k soutěži.
Učastníci soutěže musí býti členové pražské Odbočky

SIA, kteří splnili své členské poviimosti v r. 1945. Není
vyloučena ani společná práce několika členů různých
skupin.
Podání budiž provedeno u prací dosud neuveřejněných

ve třech exemplářích na listech formátu: AJ4. po jedné
straně strojem čitelně psaných, u prací již uveřejněných
možno-li ve třech zvláštních otiscích. Složitější a náklad-
nější přílohy mohou býti dodány v jediném exempláři.
Články a přílohy buďtež autorem podepsány. Také lze
předložiti k soutěži práce anonymní, budou-li opatřeny
heslem a bude-li k nim přiložena zapečetěná obálka, tím-
též heslem označená, obsahující jméno a adresu autora.
Lhůta k podání prací se končí dne 15. února 1946. Nej-

déle do této doby musí býti soutěžné práce podány, nebo
doporučeně zaslány Odbočce Spolku českých inženýrů,
Praha I.• Jánská 100. Dům SIA, v zapečetěných obálkách,
zevně označených nápisem »Soutěž Odbočky SIA v Praze
1945«. nikoliv však jména autora.
Ceny a odměny v celkové částce do 25.000,- Kčs mohou

b~-ti uděleny výborem Odbočky po návrhu soutěžní poroty.
Soutěžní porota má 3 členy. které jmenuje výbor praž-

ské Odbočky SIA. Před rozhodnutím o soutěži je povin-
ností poroty vyžádati si v každé práci písemný posudek
poradců z těch oborů. kterých se předložené práce týkají.
Tito poradci mají pouze poradní hlas a budou určeni vý-
bory příslušných skupin nebo odborů.
Výsledek soutěže bude vyhlášen na řadné valné hromadě

pražské Odbočky SlA v př:štím roce. Ze všech podaných
soutěžních prací se ponechá po jednom exempláři pro
archiv Odbočky SIA. Práce oceněné a odměněné budou
Odbočkou doporučeny k otištění ve spolkových časopisech.

ZPRÁVY
Během let se také značně zvětšil pozemkový majetek

jednotlivých důlních společností; dnes činí u všech společ-
ností v revíru asi 15.000 hektarů a potřeba udržovati tak
veliký (a zde důležitý) majetek v řádné evidenci pro-
střednictvím a prací odborně školeného zeměměřického
inženýra je stejně samozřejmou jako naléhavou.
Po reformě zeměměřičského studia v r. 1927 je samo-

zřejmo, že pro měřické práce všeho druhu, a hlavně
ovšem na povrchu, je nejlépe připraven zeměměřický in-
ženýr jako specialista. Pohled do studijních programů
obou vysokých škol nás přesvědčí, že zeměměřický inže-
nýr, absolvující přednášky měřických disciplin nejruz..
nějších odstínů, je daleko lépe vyzbrojen odbornými po-
znatky měřickými, než inženýr horní. Zatím co ve stu-
dijním programu Vysoké školy báňské je pouze nižší a
vyšší geodesie a důlní měřictví, ie studijní program ze-
měměřičského inženýrství velmi široký a podrobný. Obsa-
huje vše theoretické, co praxe povrchového měření vyžadu-
je; důlní měřictví je v poměru k tomu jen malým úsekem
jeho studia. Velikou předností zeměměřického. inženýra
jako specialisty je. že přichází ihned po absolutoriu do
praxe ve svém oboru. kdežto horní inženýr provozuje mě·
Hckou praxi jen jako činnost vedlejší, doplňkovou a jen
zřídka, možno říci ojediněle. Nemaje praktických zkuše·
ností a všestranného odborného vzděláni zeměměřického,
nemůže býti průkopníkem nových method měřických
i početních a tím ovšem ani racionalisace měřické práce.
Horní inženýr je pln~ zaujat úkoly převážně hornickými,
jež jsou mu vlastním oborem a znalostem měřickým se
během doby stále víc a více odcizuje. až ztratí zcela zá-
jem o tento obor. Tím trpí přirozeně pravidelný chod mě-
Hcké služby. neboť zde chybí iniciativa a cílevědomé vedení.
Z těehto důvodů a kromě toho i z důvodu r a c i o n a-

I i s a c e měřick~. práce jsme podali s kol. In~. AI. S t a-
š e m, jako dlouholetí zaměstnanci v revíru. návrh Ústředí
ostravsko-karvinského revíru v M. Ostravě na řešení
celého problému. Navrhujeme rozdělení povrchového mě-
řictví OD důlního a sice tak. že by byla přiště důlní mě-
řická oddělení přímo na jednotlivých závodech. Dozorčím
or~ánem nad nimi by pak byla jakási Inspekce pro důlní
měření, která by vedla současně evidenci důln no maje~ku,
propůjčených důlních měr. prodlužování kutacích povo-
lení, archiv ori~inálních listin a j.
Všecko povrchové měřictví pak navrhuíeme sloučiti

v jeden Pozemkový a měřický úřad (či oddělení) ostrav-
sko-karvinského revíru. jehož vedením by byl pověřen
zeměměřický inženýr s delší praxi v revíru.
Rozsah práce nového oddělení by byl dán takto: Evi-

dence rozsáhlého pozemkového majetku pro účely vlast-
nické, daňové a j.; udržování hranic a úprava držby při
pozemkových transakcích; udržování a doplňování ka-
tastrálních i pozemkových map; místní trian~lace neb
její doplnění za účelem sjednocení dosud roztř:štěných

Zeměměřič v ostravsko-karvinskěm revíru. Znárodněním souřadnicových systémů v jeden celek; periodické pozoro-
dolů v naší republice se začala nová éra hornického pod- vání terénu pomocí přesné nivelace a rozvedení nive111ceod
nikání. Na zdárném vyřešení or~anisačn:ch otázek závisí nepoddolovaných bodů na všecky závody; pořizování poloho-
úspěch celého velkolepého díla a je proto nejvýš nutno v)'ch ,a yýškopisných plánů pro plánování jak průmyslové,
věnovati právě or~anisačním otázkám našeho uhelného tak osídlovací. Tyto a mnoho jiných úkolů (koupě. prodeje
průmyslu krajní pozornost. a j.) může s úspěchem provésti jen zeměměřický inženýr.
Chtěl bych zde podat aspoň krátkou informaci o čin- Jsme toho názoru. že nová doba přin<tší t?ké p~ž-daw'k,

nosti zeměměřických inženýrů v ostravsko-karvinském aby přišly odborně školené síly na své místo a byla jim
reviru a ukázat cestu. kudy by se tato práce měla bráti dána do ruky žádoucí od p o věd n o s t. které Jlak vy-
ve svobodné republice, aby byl zajištěn její úspěch ku užijí ke spokojené a intensivní práci ve pro~pěch celku.
blahu celku. Přispějeme tak k odbvrokrath:ováni našeho života a od-
Zeměměřičtí inženýři v revíru dnes pracují v ústředních borníci půjdou do práce s novým elánem a z,,,.,W 1<: no-

měřických odděleních, zřízených u jednotlivých důJn'ch vým cílům. Ing. J08. Subr.
společností, a sice pod vedením horních inženýrů. Tato Oprava k článku In~. K. Letochy: »0 pozemkovÝch
praxe vyrostla ze začátků zdejšího hornictví, kdy' byl roz- hranicích a jeiich ziištění při katastrálním řízení«, ZO čí•.
sah důlních podniků poměrně malý. takže zprvu práci 3!1945. Str. 45. 1 sloupec. 6. řádek zdola má býti správ-
v měřickÝch odděleních zas.tali samotni horní inženýři. ně: ..... a pro budoucnost s o u v i s los t hran;ce .....
Doba si však pOstupně vynutila přibrání zeměměřických Str. 46, 2 sloupec. 20. řádek zdola má býti správně:
specialistů. Byl' to zejména velký vzestup těžbv v reví- ..... , j a k o při mimosoudní..... lnq. Letocha.
rech a tím i zvýšené požadavky kladené na měřické od- Tímto číslem končíme neúplný ročník našeho časopisu,
dělení, v poslední době pak i nedostatek horních inže- jenž v r. 1945 vyšel o 4 číslech a 64 stranách. Doufáme, že
n_ý_ru_o_p_r_o_v_l_a~s_tn_l_'_ú_k_o_l_y_těze_'__b_n_e_'_a_p_r~o_v_ozru__'_. r_o_č_._l_9__4_6_b._u_d_e_mocivycházeti ji~ž_p_ra_v_ideln__ě_. _

HI~VJ? a odpovědný redaktor: In~. Dr. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českÝch inženýrů. - Tiskem
kmhhskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního

redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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ve století obrovských tecÍ),nicb"ch Vý'konú, Provoz
těch největších podnikli je v:lak závi~;l<'na deseti-
tisících drobných, ale nepostradatcin)"ch technic-
kých potřebách. P rClmyslu, obchodu i živnostem

stále dobi'e slouží

pro průmysl letecký a karosářský

Váha cca 250 g, 600 g, 800 9

~Saztma

Jes11iie poskytují vybrané suroviny ci zdařilá odborná práce východisko a předpoJdady

pravé práce KOH-I-NOOR, obdrží tato tvorba poslední. Jakost zaručuJíd jistotu sou-

stavou vzorné zkoušky a autokritíky. Citlivými zkoušecirr.i stroji a přesnými měřiclml

rnethodami se kontroluje průběh všech podstatných pracovnich pos-Iupu a každé tužce

KO H -I-N G O R se dostane na cestu záruky, že jest spolehlivou pomocnicí při kres-

liřské přesné pracl. Zajímavě podrobnosti o zkušebních methodach KO H ·1· NOOR
a mnoho jiných cenných pokynů přináší -Nauka o tužkách pro technika-,

kterou zašleme každému příteli KOH.I.NOORKY zdarmL

TovARNY NA TUŽKY KOH-I-NOOR L. 6<C. HARDTMUTH

/
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'PEA$

LANOVÉ SVORKY
A KONCOVKY·
na drátěná, těžni. nosná
a napinaci lana systém

HEUER-HAMMER
zaručuji naprostou jistotu
v provozu a chráni pfed

úrazem

gnOuD9 DRDLq
TOURnRn nn i:BOUWI ft HOUOut ZDOU
Ústfedl: PRAHA II•• Vodičkova 41.

Telefon 370-51 serie.

TECHNICKOU
A HOSPODÁŘSKOU

LITERATURU

Technické
knihkupectví a nakladatelství

společnos't s r. o.

Prosime, abyste nám pfedem zaslali
seznamy nabizených knih a časopisů

ZIOVU-
VÝSTAVBA

v ž '. '. ff AŠ, 1f lf t
y tr°~u,ebpredevslm próce inženy' ~'. ° ~•••:L'_Lme u. A y m hl" ov -'~geo-

~

o I neruseně,prs/0C:OVOf zo llaidého
. POéa , vyrób(me pro nie: e~";

'842 . Ini.tr d 'In 'k6ř ,
es I - 1945. Praha XlfI,HOVlíčkova 12. Tel. 9M-3Ó

VŠEOBECNÁ ZÁLOŽNA INŽENÝRŮ A ARCHITEKTŮ

PRAHA II., SPÁLENÁ 59

POST. SPORITELNA 39.597
TEL: 220-91, 333-10, 320-09

Přijímá vklady na knížky a na běžné účty a výhodně ie úročí.
Provádí všechny obchody záloženské. • Clenům: poskytuie
úvěry, eskontuje směnky, zálohuje, inkasuje a vymáhá postoupené
účty, skládá vadia a kauce. Prodeina třídní loterie. • Radí ve
věcech finančních, peněžních, obchoduie s cennými papíry, ob·
starává správu domů a zastoupeni majitelů akcií na valných
hromadách společností. Dotazy ihned zodpoví.
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REKTIFIKACE ODBORNÉ OPRAVY

N I VEL A čNí CH
STROJŮ

THEODOLITŮ
a TACHYMETRŮ

LÁTAL A SPOL.,

OPTICKÉ ZAVODY

~

GEODESIE

~

JOSEF & JAN FR I Č
pro zhotovování

a rozmnožování plánů

TECHNICKÉ,

PAPIRY

Polorisace.
Letecké přístroje.
Kontrolní přístroje pro průmysl
a kotelny.

pro kopfrování plánů

LEMOVACí PŘíSTROJE A PÁSKY
pro lemování okrajů plánů

PLANOGRAFIE KRÁL

~

PRAHA XII.. AMERICKÁ 3
TEL EFO N c:. 525-68. 525-81.

Továrna chemick;ch papirů a planografie

KAREL KRÁL,
P RA HA II.~ K RA KOV SK A Č. 25

@ STROJE~ C?I!EBNtMI.HŘIOELI
•. PRO KAZDY UČEl

I PATZAK 81 MACHÁČEKI PRAHA - Telefon 205-06, 449-63

THEODOLITY

SR8 A ŠTYS, PRAHA
Majitel a vYdavatel Spolek českých inženýr6 v Praze. • Casopis řídí hlavní redaktor s redakčním sborem. • UvefejněI1é
příspěvky se honorují. • Rukopisy a obrazce se nevracejí, • Separáty z původnlch článků se zhotovují na náklad autorův •
• Reklamovaná čísla jsou zdarma jen do vYjití následujícího čísla, jinak stojí jednotlivé číslo 13Kčs.• Objednávky časopIsu
a inserce přijímá administrace v Praze I., Národní třída 37, Dům Platýz, tel. 333-30.• VeSkeré peněžní poukazy se zaa1lajl

Spolku českých inženýrů na jeho účet u Po!;t. spoř.•. Praze čís. 16.353 s označením účelu platby.
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