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Země Českostovenské republiky sdílely s Maďarskem dlouhá léta společného osudu v býv. Rakousko-
uherské monarchii. Mnohá kulturní zařízení obou nynějších lidově demokratických republik jsou si proto
podobrui. Také základy veřejného vyměřování mají společný podklad i cil) jak si čtenář ověří z dalších
řádek. Článek předního maďarského zeměměřiče o maďarském katastrálním vyměřování nemůžeme uvést
bez vzpomínky na mnohé ,české zeměměřiče) kteří v minulém století pomáhali svou pilnou prací maďarské
geodetické základy budovat. Jména Marek a Horský jsou z nich nejvýznamnější a nejznámější.

Katastrální vyměřování v Maďarsku bylo vyvoláno
snahou vytvořit na základě podrobného zaměření stát-
ního území spolehlivý technický podklad pro vymě-
řování pozemkové daně. Za tím účelem byla započata
v roce 1853 triangulace a v roce 1856 podrobné vy-
měřování.

Vrchní řízení katastrálního vyměřování patřilo
z počátku do působnosti vídeňského c. k. ministerstva
financí. Roku 1867 přešlo do působnosti mad'arského
ministerstva financí, kam patří i dnes.

Zákon v roce 1856 vydaný ustanovil, že technický
podklad prací v pozemkových knihách tvoří mapy_ a
údaje katastrálního vyměřování. Toto nařízení tvo-.
řilo soulad mezi katastrálním vyměřováním, pozem-
kovou daní a pozemkovou knihou.

Rozsah katastrálního vyměřování se během doby
znatelně rozšířil. Od roku 1892 dohlédá s hlediska
technického a řídí práce scelovací. Později k tomu při-
stoupil dozor nad úpravou pozemkové držby, osídlo-
vánÍim a podobnými pracemi. Od roku 1894 vykonává
odborně technické práce, spojené s vytyčením, zamě-
řením a úpravou státních hranic. Můžeme stručně říci,
že základy každé větší geodetické práce v Maďarsku
tvoří dnes práce katastrálního vyměřování.

Od roku 1910 zúčastňujeme se prací mezinárodní
vědecké geodesie. Maďarsko je členem Mezinárodní
geodetické a geofysikální unie.

Vrchní řízení katastrálního vyměřování přísluší IX.
odboru ministerstva financí.

Úřady katastrálního vyměřování jsou Triangulační
kancelář (v Budapešti), 9 inspektorátů katastrálního
vyměřování (dva v Budapešti, ostatní ve venkovských
městech) a Archív pozemkového katastru (v Buda-
pešti).

Technický personál se skládá ze dvou skupin: z in-
ženýrů a úředníků pozemkového katastru.

Inženýři .po absolvování 9 semestrů studií na poly-
technice získají ínženýrský diplom. Po dvouleté praxi
u katastrálního vyměřování složí zkoušku z pozemko-
vého katastru.

Inženýři triangulaění kanceláře jsou povoláváni vý-
běrem od ínspektorátů katastrálního vyměřování.
V triangulační kanceláři aboslvují ještě dvouletý učeb-
ní běh a podrobují se další zkoušce.

Úředníci pozemkového katastru mají středoškolské
vzdělání s maturitou. Technické vědomosti si osvojují
v učebním běhu, uspořádaném pro ně pozemkovým ka-
tastrem. Po dostatečném výcvíku podrobují se odbor-
né zkoušce středního stupně z pozemkového katastru.

Působnost triangulaění kanceláře:
1. triangulace I. až IV. řádu,
2. zeměpisné určení místa (měření astronomicko-

geodetická) ,
3. niveljl.ce vyššího řádu (I. a II. řád).
Působnost inspektorátů katastrálního vyměřování:
1. zaměření hranic katastrálních území,
2. podrobné vyměřování,
3. evidence změn nastalých po provedeném podrob-

ném vyměřování,
4. dozor· nad scelováním pozemků a jinými úpra-

vami pozemkové držby ..
Archiv map katastrálních uschovává operáty, vy-

hotovené inspektoráty katastrálního vyměřování a
vydává jejich otisky.

Z výstroje, přístrojů a operátůkatastrálního vy-
měřování bylo vlivem válečných událostí mnoho zni-
čeno; o jejich doplnění je postaráno.

Zobrazovací soustavy Maďarska.

V pracích státní triangulace používáme Besselova
elipsoidu, jehož plocha se matematicky nejlépe při-
myká zemskému povrchu. Triangulační síť zobrazuje-
me s elipsoidu na kouli a pak s koule do roviny.

Elipsoid převádíme na kouli Gaussovýmkulovým
zobrazením o minimálním délkovém skreslení.

Poloměr Gaussovy koule je 6 378 512,872 m.
Normální rovnoběžka CPn = 46°30'00,00" a jí odpo-

vídající rovnoběžka na elipsoidu .pn = 46°32'43,410 41".
Gaussovu kouli zobrazujeme do roviny od roku 1860

ve stereografické projekci. Rovina se dotýká koule
v počátku souřadnicové soustavy. Středem promítání
je diametrální bod počátku na kouli.

Maďarsko mělo tři soustavy stereografické projek-
ce: s počátky v Budapešti, u Osornej (Marosvásár-
hely) a u Ivaniči. Z nich zůstala na nynějším území
státu jen soustava budapeštská. Jejím počátkem je
trigonometrický bod vyššího řádu Gellérthegy. Osou
X je rovinný obraz meridiánu, procházejícího tímto
bodem.

Toto zobrazení z počátku vyhovovalo, později však
vzrostly požadavky na přesnost a v důsledku toho
bylo nařízeno prováděti vyměřóvání (mapování) v ta-
ltové zobrazovací soustavě, jejíž délkové skreslení ne-
přesahuje' hodnotu 1 : 10 000. Stereografická projekce·
vyhovovala této podmínce pouze uvnitř kruhu o polo.
měru 127 km od počátku. Zavedli jsme proto od roku
1908 šikmoosé válcové konformní zobrazení. .
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Máme tři soustavy válcového zobrazení. Společnou
základní plochou všech tří soustav je Gaussova koule
a :počátečním meridiáriem je poledník procházející
trigonometrickým bodem vyššího řádu Gellérthegy,
jehož zeměpisná délka je

Lo = 36<l42'53,573 3" vých. Ferra.
Válce dotýkají se koule v největších kružnicích,

kolmých na počáteční meridián. Počátek souřadnic
každé soustavy leží v průsečíku největší kružnice
s počátečním meridiánem; rovinný obraz největší
kružnice je osou Y a rovinný obraz počátečního me-
ridiánu osou X souřadnicové soUstavy.
Severní soustava obsahuje území, prostírající se na

seVe1' od zeměpisné šířky 47°55'00,00". Zeměpisné
souřadnice jejího počátku jsou:

Po = 48°42'56,317 96"
Lo = 36°42'53,573 30" vých. Ferra.

Střední soustava náleží územnímu pásu mezi země-
pisnou šířkou 46°22'00,00" a 4T55'OO,00". Zeměpisné
wuřadnice jejího počátku jsou:

Po = 47<l08'46,726 66"
L" = 36°42'53,573 30" vých. Ferra.

Jižní soustava se používá na území ležícím jižně od
zeměpisné šířky 46°22'00,00". Zeměpisné souřadnice
jejího počátku jsou:

Po = 45°34'36,586 90"
Lo = 36°42'53,573 30" vých. Ferra.

Katastrálním vyměřovánim používané rozdělení
sekčních Ustli je znázorněno v obr. 1. Strana sekční-
ho listu, rovnoběžná s osou Y je 1600 m dlouhá a
strana rovnoběžná s osou X má délku 1200 m.
Z obrázku je zřejmé ta:ké označení sekčních lístli.

Na př. označení šrafovaného listu je D. K. II. 2. d. i.
(D. K. = délkelet = jihovýchod).
Mapy jsou v měřítku 1 : 2000; výjimečně se zho-

tovují také v měřítku 1 : 1000 a 1 : 500.
Podrobné vyměřování se provádí výhradně metho-

dou číselnou.
Trianguloee.

Triangulační práce vyššího řádu v Maďarsku mů-
žeme dělit na tři období.
První fáse byla od roku 1853 do roku 1860. Vyrov-

nání tehdy vybudované sítě bylo provedeno methodou
experimentální. Za strany trojúhelníků byly vzaty
délky stran s koule (methoda Cassiniho).
Samozřejmě nebylo možno tuto .síť rozvinout na

větší území. Proto v roce 1860 byly započaty nové
práce. Základny, zaměřené v Maďarsku nebo v jeho
blízkosti Vojenským zeměpisným ústavem vídeňským,
byly spojeny triangulačními řetězci. Z úsporných dů-
vodů byly však bohužel částečně také použity výsled-
ky vojenských úhlových měření. Řetězci uzavřená
území byla vyplňována postupně podle potřeby trian-
gulační sítí vyššího řádu. Všechna vyrovnání byla
provedena metodou nejmenších čtverců.
V letech 1901 až 1907 triangulační kancelář znovu

zaměřila Zadunajskoučást takto -vybudované sítě.
Úhly byly tentokrát změřeny methodou Schreibero-
vou a byly použity heliotropy.
Je zřejmé, že tato triangulační síť vyššího řádu

měla úhly měřené podle různých zásad a opírala se·
o základny různě spolehlivé. Poněvadž v podstatě tato
síť tvořila· základy maďarského vyměřování až po
nejnovější dobu, bylo nutno znáti její skutečnou
přeSnost .. Počínaje rokem 1908 triangulační kancelář
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změřila invarovými dráty několik základen v sou-
vislosti s vyměřováním větších měst. Délky těchto
základen byly porovnány s délkami vypočtenými
v síti státní triangulace. Relativní odchylka nikde
nepřesahovala hodnotu 1: 50000. Přesto musíme
přiznat, že tato síť zastarala. (Jinak v Evropě všude,
kde triangulační práce z.apoťaly uprostřed minulého
století, byla situace stejná). Proto triangulační kan-
celář roku 1925 započala budování úplně nové trian-
gula.ční sítě vyššího řádu.
Síť I., II. a m. řádu v Maďarsku nazvali jsme

triangulaění sítí vyššího řádu.
Průměrná délka stran nových trojúhelníků I. řádu

je 30 km. Nová triangulační síť vyššího řádu je zná-
zorněna dále na ohr. Č. 4. Body II. řádu umisťujeme
pokud možno do těžiště trojúhelníků I. řádu tak, aby
byla zajištěna viditelnost na všechny tři. vrcholy troj-
úhelníka I. řádu a na sousední body II: řádu. Nelze-li
této podmínce u bodů II. řádu vyhovět, vkládáme dva
nebo tři stejnoměrně rozmístěné body II. řádu. Body
III. řádu jsou průměrně 7 km od sebe vzdálené.
Triangulační síť nižšího řádu tvoří síť IV. a V. řádu.

Síť IV. řádu buduje triangulační kancelář a síť V.
řádu inspektoráty katastrálního vyměřování. Průměr-
ná vzdálenost bodů IV. řádu je 1 km. Vzdálenost
bodů V. řádu je závislá na poloze projektovaných po-
lygonových bodů.
Na bodech triangulační sítě I. řádu je signalisace

prováděna vždy měřickými věžemi (obr; 2) a zvýše-
nými stanovisky. Výšku stolu určujeme tak, aby zá-
měra probíhala aspoň 5 metrů nad předměty v terénu
(lesy, stavby).
Na bodech II. řádu, za příznivých okolností, staví-

me jednoduché pyramidy (obr. 3) ..Observace se zde
provádí theodolity, umístěnÝmi na zděných pilířích.
Stabilisace bodů I. a II. řádu se provádí jednou

nadzemní a třemi podzemními značkami, u bodů m.
řádu jednou nadzemní a dvěma podzemními a u bodů
nižšího řádu jednou nadzemní a jednou podzemní znač-
kou. Mimo to je každý bod vyššího řádu zajištěn
čtyřmi excentricky umístěnými podzemními mezníky.
úhly triangulační sítě vyššího řádu měříme Schrei-
berovou methodou o váze 24; po zaměření úhlů pro-
vádíme vyrovnání p.a stanovisku. Měření je vyhovují-
cí, je-li střední chyba ve směru, počítána podle vzorce

V 2 [vvJ
f.l~k (k~l) (k-2)

(kde v značí opravy, k počet směrů), menší než ± 0,6".
Uzávěry trojúhelníkÍl nesmějí přesahovat 2".
Při observaci bodů bylo vždy si~alisováno světlem.

Většina měření byla provedena za dne, bylo však po-
zorováno také v noci. Observace započala obyčejně
2 až 3 hodiny před západem slunce a skončila se
30 minut před setměním. Vhodná doba pro noční po-
zorování začíná půldruhé hodiny po západu slunce a
trvá do půlnoci. Jinak povětrnostní poměry v Ma-
ďarsku často n8Jpínají nervy pozorovatele, neboť
hlavně ve Velké maďarské nížině nejednou se stává,
že celé týdny nelze zaměřit ani jeden úhel.
Měření úhlů v triangulační síti II .. řádu provádíme

v 8 skupinách (jednou skupinou rozumíme měření
v obou polohách dalekohledu). Každou skupinu m~
říme na jiném místě limbu.

V triangulační síti IV. řádu měříme úhly ve 4 sku-
pinách.
I když hospodářské změny vícekrát zastavily a zpo-

ma!ily práce zapo~até roku 1925, nová triangulační
síť I. a II. řádu byla do počátku druhé světové války
téměž' dobudována. (Střední chyba ve sqIěru počíta-
ná z uzávěru trojúhelníků I. řádu, podle vzorce Ferre-
rova činila 0,49"). Skoro celá část tohoto triangulač-

JIn':;;;'----''."
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ního operátu se na jaře 1945 při válečném ru~hu ztra-
tila. Náhradou započali jsme v roce 1949 úplně novou
práci. Náš plán' se liší od starého řešení. Prozatím
rozvineme podél státních hranic dokola triangulační
řetězec I. řádu, jehož severní a jižp.í úsek mezi Du-
najem a Tisou spojíme. dalším, vlaženým řetězcem
(obr. 4). Takto uzavřené dva prQStory vyplníme po
vyrovnání, řetězců sítí vyššího řádu.

Měření základen.
Roku 1906 byla~koupel1.a jei1na záÍdadnová sou-

prava' Jliderinova· se ,čtyřmi, CarÍJentierpvými invaro-
vými dráty. V budování shora popsaIlé triangulační
sítě vyššího řáQu jsme již tak pokročili, že jsme byli
připraveni také k měření základen. Roku 1934 zakou-
pili jsme další čtyři ínvarové dráty a výstroj jsme
zdokonalili.
V opuštěném zelezničl'l.i'm:zářezu v obci GOdo116

jsme roku '1938 zbudovali 864 metrů dlouhou srovná-
vací základnu (obr. 6) a její délku jsme určili
roku 1940 porovnáním s 960 metrů dlouhou srovná-
vací základnou postupimskou;
Měření se ~častnil sÝlastnf výstrojí také německý

Říšský úřad pro vyměřování IReichsamt fiir Landes-
aufnahme). Je zajímávf! připomenout, že výsledky
v délce základny z maďars}l:ého a německého měření
se lišily jen o 0,414 mm přesto, že Němci použili Ge-
bauerovýcba Mad'aři Witt'amových napínacích sto-
janů. V Maďarsku se 'užívá stejného způsobu měření
invarovými, dráty jako .....v cizině, výpočet však se
trochu liší v tom. že opravy výškových rozdílů po-
čí1Jtme podle- vzorců, které odvodili Tárczy-Hornoch
a Esztó. . .

1949/111



1949/112



••
N =19

~O
V

~I
p..

•••
••

\
~

.•.
~

~
~
);

~i
O

\J
v~

-;:
:'4

1-
\.

;0
\"\

S
nu
ab
ec
a
O

~f
c

1-
€

':e
~

xv

-
.-

V
ál
/a
i/ /

l
I

'"
Sz

en
ts?

;,a
pt

a
0,

e..,
-

~.
..::>

~
~

""
Q

"
;: ~

<-
[

"
i4

""
=-

XI
~

}
O

~

./

V
•

G'
O

t>-
S

Z
,
'I

\
L

A

O
br
.
5.

M
aď

ar
sk
á

ni
'V
(>
Ia
b.
í

sí
t
1.

řá
du
.

t-" S

1949/113



Zeměměřický Obzor SIA
ročnik 10/37 (1949) číslo, 9

V jednotkách srovnávací základny v Godol!o bude-
tne vyjadřovat délky všech základen mad'arské trian-
gualční sítě I. řádu.
Během války byla značná část základnového vý-

stroje zničena a také poškozena základna v GOdollo.
Podzemní značky však zůstaly zachovány, znovuzří-
zení je téměř skončeno.

Nivelace vyššího řádu.
První celostátní nivelace v Maďarsku byla prove-

dena v letech 1874 až 1898 vídeňským vojenským ze-
měpisným ústavem. Jak známo, bylo při této nivelaci
zřízeno na území rakousko-uherské monarchie několik
základních nivelačních bodů. Z nich jen bod ležící
u obce Nadap je na území Maďarska.
V letech 1920 až 1937 vybudovalo státnívyměřo-

vání novou nivelační síť vyššího řádu.
Tato síť je - z nedostatku jiných možností - vzta-

žena k 'zakladnímu bodu u Nadapu o nadmořské výšce
173,8385 metrů, určené vídeňsk)Tmvojenským země-
pisným ústavem v letech shora uvedených. Tato hod-
nota je vztažena k střední hladině moře Jaderského
podle pozorování z roku 1875. Přísně vzato musíme
říci, že základní hladina naší nové nivelační sítě vyšší-
ho řádu leží o 173,8385 metrů pod kotou základního
bodu u Nadapu. Tato hodnota značí orthometrickou
výšku, neboli vzdálenost měřenou podle tížnice základ-
ního bodu u Nadapu.
Polygony nivelační sítě I. řádu, rozložené na celém

l"tátním území znázorňuje obr. 5: jé:OUvšude, pokud
možno, vedeny po silnicích. Nivelační pořady v okolí
Budapešti jsou znázorněny na obr. 7.
Nivelační body byly stabilisovány čepovými znač-

kami. Kde nebylo vhodných objektů k osazení těchto
značek, bylo použito nivelačních kamenů,stabilisova-
ných pod úrovní terénu.
Měření provedli jsme nivelačním strojem Oltay-

Siiss. Osa alhidady je konická. Zvětšení dalekohh~du
je 40násobné, citlivost nivelační libely 4 až 5". Da-

lekohled je pevný a s ním je pevně spojena libela.
Vstupní pupila je 50 mm, ohnisková vzdálenost
400 mm. Okulár je Ramsdenův a má jednu svislou a
tři vodorovné nitě. K pozorování libely slouží dvě
zrcátka.
Používáme třímetrové reversní latě s dvojím dě-

lením.
Latě proměřujeme před i po každém měření nor-

málním ocelovým metrem; celkem srovnáváme čtyři-
krát denně.
Maximální délka záměr je 50 metrů.
O naší nové nivelační síti podáme v blízké budouc-

nosti zevrubnou zprávu. Zatím poznamenáváme, že při
měření jsme vzali v úvahu všechna pravidla, která
podle geodetické literatury a našich zkušeností byla
nutná k dosažení přesných výsledků.
K vypočteným výsledkům jsme přiřadili ortho-

metrické opravy, avšak vypočetli jsme u více nive-
lačních pořadů také dynamické výšky. V tabulce I.
jsou sestaveny chyby v uzávěru nivelačních polygonů
1. řádu v milimetrech.
Střední kilometrová chyba nivelační sítě

/Lo = ± 0,523 mm.

Připojení naSI nivelační sítě na nivelační síť ra-
kouskou jsme provedli v roce 1925 u Pammhagenu;

Tabulka I.

I I Chyba v uzávěru
Čís. I Délka v km '1,,------'______ ,_+_,J_~ _

nívelačního polygonu

I 277
II 279 16,46
III 373
IV 310 11,25
V 280
VI 304
VII 300 1,42
VIII 282
IX 284 7,85
X 273 5,99
XI 349 4,97
XII 243 0,88
XIII 340
XIV 314
XV 325 0,52
XVI 351
XVII 217 10,40
XVIII 239
XIX 201 9,10
XX 230
XXI 189 3,16
XXII 233
XXIII 215 2,24
XXIV 323
XXV 310 9,23
XXVI 317 4,28
XXVII 212 7,41
XXVIII 192 0,84
XXIX 285 6,55
XXX 237 4,74
XXXI 264
XXJrII 304 8,78
XXXIII 304
XXXV 199
XXXVI 194
XXXVII 98 1.56
XXXVIII 140
XXXIX 232

17,35

13,98

1,87
1,33

3,99

1.84
14,10

13,77

6,77

5,63

10,11

8.79

6,fi8

7,22
2,63
5,24

5,22
4,62
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I

Nadmořskáí výška
RozdílPřipojovaci bod

v maďar-I v cizí v mm
ské síti síti

Pammhagen 119,305 051119,233 96 + 71,09
Jarovce (Horvátjárfalu) 133,80867 133,71560 + 93,07
Komárno, žel. most 119,77765 119,69686 + 80,79
Komárno, sil. most 119,55566 119,47488 + 80,78
Ostřihom 109,34710 109,26229 + 84,81
Szob 1113.21331 113,120 641+ 92,67

na síť československou v roce 1932 u Jarovců (Hor-
vátjárfalu), Komárna, Ostřihomu a u Szobu.
V tabulce I. číslem XXXVI označený polygon byl

sestaven z měření maďarského, československého a ra-
kouského apolygon XXXVIII z měření českosloven-
ského a maďarského.
V tabulce II, jsou sestaveny nadmořské výšky při-

pojovacích bodů v nivelačních sítí různých států.
Většina rozdílů má původ v tom, že základní horizont
maďarské nivelační sítě a nivelačních sítí sousedních
států není totožný.
Při rozvinutí a zaměření nivelační sítě vyššího řádu

určili jsme také no~é nadmořské výšky bodů vojenské
nivelační sítě vybudované v letech 1874 až 1898. Po-
rovnáním starých a nových výškových údajů můžeme
posuzovat pravidelnost odchylek; jejich příčiny jsou
zkoumány.

Určení zeměpisných souřadnic.

Astronomicko-geodetická měření provádí státní vy-
měřování od roku 1910. Pozorování na triangulačních
bodech vyššího řádu, ležících podél zeměpisné šířky
48° a zeměpisné délky 3400 a 35° vých. Ferra jsme pro-
váděli poprvé na požádání Mezinárodního sdružení pro
měření země. Před první světovou válkou určili jsme
zenitové vzdálenosti 17 bodů a azimuty 17 stran sítě
I. řádu; od roku 1914 do roku 1927 byly práce za-
s.taveny.
Do roku 1937 určovali jsme na triangulačních ,bo-

dech I. řádu, vybraných pro astronomicko-geodetická
pozorování, jenom zenitové vzdálenosti a azimuty;
od roku 1938 určujeme také zeměpisné délky.
K určení zeměpisné šířky a azimutu používali jsme

dříve dvou universálních theodolitů značky Starke-
Kammerer. Tyto přístroje se v roce 1945 ztratily.
V náhradu opatřili jsme v roce 1948 jeden universální
astronomický theodolit Wild-T 4, který jsme podro-
bili důkladným pokusným měřením - výsledky ne-
jsou dosud zhodnoceny.
Heydeův pasážník, který se v roce 1945 stal nepo-

uživatelným, nahradili jsme roku 1947 velkým pasáž-
níkem značky Bamberg-Askania.
Při určování· azimutu změříme vodorovný úhel se-

vřený stranou trojúhelníku I. řádu a hvězdou a Ursae
minoris.
Měření opakujeme 24krát; jednotlivá opakování

provádíme na různých místech limbu. Nespolehlivost
Eouřadnic hvězdy a Ursae minoris snažíme se vyloučit
tím, že měření provádíme při diametrálních polohách
její dráhy kolem pólu.
Stav a chod chronometru, používaného pří měření

azimutů, stanovíme z časových signálů »onogo« vysí-
lací stanice Pontoise přijímaných dvakrát za den.

Zeměpisnou šířku určovali jsme do roku 1939
methodou Sterneckovou, od roku 1941 kromě ní ještě
methodou Horrebow-Talkottovou na každém bodě.
U obou method měříme po 36 hvězdných dvojicích.
K určení zeměpisné délky používáme dříve jmeno-

vaného pasážníku. Sled pozorování je tento: po příjmu
časových koincidenčních signálů stanovíme, nebo
chronografem registrujeme, dobu průchodu střední
nití stroje u dvanácti časových hvězd (průměrně) a
u tří až čtyř hvězd pólových blízko zenitu kulminu-
jících. Během pozorování a po jeho ukončení opět
přijímáme časové koincidenční signály. K určení ze-
měpisné délky jednotlivých bodů stanovíme průchod
přibližně 100 časových hvězd pozorováním trvajícím
8 nocí.
časové signály koincidenční přijímáme při večer-

ním, nebo nočním vysílání stanic Pontoise, Rugby
a Moskvy (3 až 4 poslechy).
Souřadnice zdánlivých poloh hvězd vyjímali jsme

do roku 1943 z »Berliner Astronomisches Jahrbuch«
a z »Almánaque Nautico«; od roku 1948 vyhledává-
me je z »Apparent places of fundamental stars«.
Časové signály jsme přijímali dosud podle methody

Hanniho. Nyní· zamýšlíme použít methody přijímání
časových signálů »Koinzidenzen Bild-methode«, publi-
kované E. Hunzikerem, kterou upravila »Schweizeri-
sche Geodatische Kommission«.
ŘOku 1939 za)ožili jsme v astronomickém ústavu

na Vrchu svobody základní délkovou stanici.
Určení zeměpisných šířek a azímutů provedli jsme

dosud na 12 ibodech. Pravděpodobná chyba v určení
zeměpisné šířky činí ± 0,110" a azímutu ± 0,146".
Zeměpisné délky stanovili jsme na 7 bodech.
Měření provedená od roku 1938 musíme znovu opa-

kovat, neboť polní zápisníky měření a výpočty, přesto
že byly ve dvou exemplářích uchovávány na růz-
ných místech, se počátkem roku 1945 ztratily.

(Z maďarštiny přeložil Ing. Tibor Lukáč,
Zeměměřický úřad, Praha.)
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Úraz)' ft nemoei z povoláni v zeměměřletvi.

Účelem tohoto článku jest objasniti, jaké úrazy a nemoci z 'fXYVolánípřicházejí v zeměměřictví a jak jim
čeliti, anebo je alespoň omeziti na nejmenší míru. Prozatím článek shrnuje pauze nejzákladnější až dosud
zjíštěné poznatky, které ukazují, že úrazy a hlavně nemoci z povolání v zeměměřictví jsou velmi závažnou
skutečností, se kterou nutno počítati, které je 'YIIUtnověnovati pozornost a pokud to je možno jí čeliti.

Jak došlo k tomu, že jsme si počali všímati tohoto
problému a které úrazy a nemoci z povolání v naše~
oboru přich~jí? .
Při ústředí Spolku ČS. inženýrů a techniků SIA byla'

v r. 1948 zřízena komise pro úrazovou zábranu, která
se zabývá otázkami bezpečnosti práce jakož i nemo-
cemi z povolání ve všech oborech techniky. Úkolem
komise je sledovati také problémy racionalisace a
mechanisace s hledis'ka bezpečnosti práce, stejně jako
všechny otázky bezpečnosti, ať již rázu technického
či fysiologického. činnost její má hýti plně koordi-
nována s činností komise pro úrazovou zábranu při
Státním úřadě plánovacím (Státní výzkumné radě).
Teprve od té doby počalo se se zkoumáním problé-

mů úrazů a nemocí také v našem pracovním oboru.
V prvé řadě bylo nutno zjistiti, které úrazy a ne-

moci Se nejvíce u zeměměřičů vyskytují. Byly proto
požádány některé úřady a instituce, zaměstnávající
neb sdružující zeměměřické inženýry, o sdělení, jaké
úrazy a nemoci z povolání se podle jejich zkušeností
nejvíce v jejich práci vyskytují. A zde se ukázalo, jak
tato otázka živě. zajímá zeměměřiče a jak oni mají
opravdovou snahu přispěti svými zkušenostmi k ob-
jasoěnj tohoto problému, neboť až na nepatrné vý-
jimký zaslaly požádané úřady a instituce dosti po-
drobná sdělení v tomto směru.
O došlých příspěvcích možno říci, že vyzněly v cel-

ku takřka doslova stejně, přes to že byly sdělovány
navzájem na sobě nezávisle. -
Po sestavení a srovnání došlých odpovědí možno

souhrnně říci, že úrazy a nemoci z povolání v země-
měřictví jsóu různorodé a četné.
Z úrazů. jsou to:

1. Pád s triangulační věže při výstupu, sestupu
a při měření na věži,
2. poranění při stavbě věže a to buď pádem kon-

strukce nebo padajícím dřevem, sekerou atd.,
3. pád se skály, pád do vody a nebezpečí utonutí,

padající kameny, uvolněni terénu při měření na sta-
veništích, v lomech a v terénu vůbec, při prosekávání
vizůr v zalesněném území,
4. uštknutí hadem,
5. zranění při měření na železničních tělesech a

frekventovaných silnicích. .

Zabrániti těmto úrazům jest možno řádným vyško-
lením a poučením jak stavbyvedoucích, tak i osob
provádějcích stavbu věží, jejich disciplinovaností,
i'ádnou předchozí přípravou stavebního materiálu, ča-
sově rozumným rozdělením práce na etapy, vylouče-
ním všech osob tělesně nebo duševně indisponova-
ných nebo alkoholiků, zabezpečením vydatné stravy
a odpočinku.

Při měření v neschůdném, skalnatém terénu, na
staveništích, v lomech a při vodě je třeba krajní
opatrnosti pří plné tělesné i duševní disposici, na
místech frekventovaných; zvláště na silnicích je bez-
podmínečně nutno zachovati dopravní předpisy, po-
zorovati postavení výstražných znamení a pod. Důle-
žitou obranou je pak přísné ttestání neukázněných
řidičů. motorových vozidel.
Proti uštknutí hadem doporučuje Sé míti pohotově

injekci proti hadímu jedu.
Daleko větší nebezpečí pro zdraví lidské než v úra-

zech spočívá však u zeměměřičů v nemocech z povo-
lání, .na které upozorňují souhlasně všechny došlé
písemné příspěvky. Nemoci z povolání uvádíme v po-
řadí jak se všude a nejčastěji vyskytují takto;.
1. nemoci žaludeční,
2. rheumatismus,
3. choroby srdeční,
4. předčasné slábnutí zraku,
5. ischias,
6. zápal plic a pohrudnice se svými následky,
7. choroby ledvinové,
8. choroby infekční a kožní,
9. choroby ze zacházení s chemickými látkami při

reprodukci plánů a map.
Při všech těchto chorobách z povolání nutno hle-

dati v prvé řadě jejich příčiny a pak teprve prostřed-
ky k jejich zamezení neb alespoň omezení.
Pří čin o u chorob žaludečních při výkonu měřic-

kých prací v poli mimo domov je nepravidelné a
mnohdy i nevhodné stravování, nemožnost dodržování
diety při sklonech k onemocnění (konservy, výlučně
studená jídla, jednostranná strava a pod.). Důležitou
příčinou je nedostatečné mnoUltví stravy v nynější
době přídělového hospodářství, kdy není dostatečně
v předpisech o přídavcích potravinových lístků pa-
matováno na zeměměřiče, konající měřické práce
v poli, ač by podle povahy své práce měli dóStávati
příděl potravin pro těžce pracující. Příčinu tohoto ne-
dostatku v předpisech nutno sPatřovati v neinformo-
vanosti kompetentních činitelů o povaze a namáha-
vosti naší práce; vždyť mnoho lidí z neznalosti stin-
ných stránek zeměměřické činnosti, se domnívá, že
povolání zeměměřiče je jedno z nejzdravějších.
Rheumatismus, ischias, zápal plic a pohrudnice, cho-

roby ledvinové mají svůj původ v nachlazení, neboť
zeměměřič při výkonu své práce v poli jest vystaven
všem vlivům povětrnostním, horku, dešti, větru, chla-
du a mokru, což zajisté má snadno za následek na-
chlazení se všemi neblahými důsledky pro je110zdraví.
Nemalou měrou přispívá zde k onemocnění odlouče-
nost od domova a· mnohdy i nedostatečné ubytování
a i nedostatečné stravování.
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Základním opatřením proti takovýmto onemocně-
ním je v prvé řadě dostatečné vybavení řádnou ne-
promokavou obuví, nepromokavými plášti, dále pak
ostatním šatstvem a prádlem. Snahy o lepší zásobo-
vání zeměměřičů textilem setkaly se až dosud bud'
s naprostým neúspěchem neb s výsledky velmi skrom-
nými.

Choroby srdeční mají svůj pľlVod jednak ve velké
fysické námaze, jednak jsou následkem jiných cho-
rob (rheuma, zápaly plic a pohrudnice).

Příčinou předčasného slábnutí zraku jsou namáhavé
kresličské práce, konané většinou při umělém osvět-
lení. Je tedy nutné, aby tyto práce byly konány v míst-
nostech dostatečně světlých, aby tak umělé osvětlo-
vání při nich bylo omezeno na nejmenší míru.

Choroby infekční a kožní vznikají zacházením s pí-
semnostmi jednak nehygienicky uloženými, jednak
takovými, které jsou veřejnosti přístUlpné (na př.
s katastrálními operáty, které jdou z ruky do ruky).

Pokud se týče chorob vzniklých se zacházením
s chemickými látkami, jsou tyto již předmětem disku-
se v jiných technických oborech, kde se vyskytují
častěji a vážněji.

Z uvedeného přehledu úrazů a nemocí jest patrno,
že hlavní naše úsilí musí býti zaměřeno spíše k ne-
mocem z povolání než k úrazům, ač ani ty nesmíme
pouštěti se zřetele.

Bude nutno pokračovati dále a hlouběji ve zkou-
mání výskytu, množství a příčin nemocí a úrazů a
pokud možno získaná data statisticky zpracovávat,
aby pak bylo možno hledati prostředky k jejich za-
mezování; .platí' zde, že musíme nejdříve nepřítele
znát, t. j, znát jeho charakter, záludnost a sílu,
abychom mohli proti němu s úspěchem bojovat.

Našim úkolem bude dále nemocem a úrazům před-
cházet, t. j. činit preventivní opatření, neboť vlastní
jejich léčení už je úkolem lékařů a nikoli naším.

Z poznatků zatím získaných je 'patrno, že první a
nejzákladnější preventivní opatření jest, aby země-
měřič netrpěl při své práci hladem a zimou. Kdo zná
jeho práci v poli ví, že k jeho práci duševní přistu-
puje i značná námaha fysická. Zeměměřič celé dny
chodí v pohodě i nepohodě v terénu často neschůd-
ném, v horách se silně okysličeným vzduchem, což
samo o sobě již působí větší trávení a v důsledku
toho větší spotřebu stravy. Při fysické námaze musí
ještě pracovati duševně a často utrmácen a hladov
- zpracovává večer - mnohdy za nepříznivých ubyto-
vacích podmínek při nevhodném osvětlení - svou, přes
den vykonanou práci a provádí program a přípravu
na příští den. Kdo by chtěl tvrdit, že si nezaslouží,
aby se alespoň najedl a své vyčerpané síly doplnil?
Již se stanoviska lidskosti je nutno si těchto věcí
všímat a je řešit. .

Není to však jen věcí lidskosti, ale je to i zájmem
národóhospodářským, aby úrazy a nemoci z povolání
u zeměměřičů byly zamezovány. Zeměměřič má dnes
veliké úkoly, je tu osídlování, scelování, revise prvé
p07,effi'kovéreformy a provádění nové pozemkové re-
formy, pozemkový katastr a jiné; při tom je tísnivý
nedostatek zeměměřičů a jejich dorostu. Při všech
těchto úkolech, které zeměměřiči svědomitě plní a
které je ještě čekají, nemůžeme si dovolit plýtvat je-

jich životy a zdravím a tím jejich fysickou schopností
k. plnění plánovaných úkolů. Také se stanoviska ná-
rodního Pojištění je nutné, aby co možná nejméně
lidí, - kteří by jinak ještě mohli pracovati, - bylo
z práce vyřazeno a odkázáno na veřejnou péči ať ne-
mocenskou neb invalidní.

S .těchto všech hledisek je nutné chránit zdraví' ze-
měměřičů tím spíše, že je a ještě dlouho jich bude
nedostatek., Proto je nutno, aby s jejich zdravím ne-
bylo hazardováno, aby ti, kteří tu již jsou, mohli býti
výkonní co nejdéle.

Jest tedy v zájmu nejen osob úrazy a nemocemi
přimo ohrožených, ale i v zájmu. veřejném, aby se
tyto otázky staly předmětem zájmu příslušných
úřadů, institucí zdravotních, sociálních a odborových
v součinnosti s kruhy lékařskými.

Doposud se výskytem úrazů a stavovských onemoc-
nění obíraly zdravotně-bezpečnostní orgány obyčejně
jen tam, kde zhoubný jejich vliv byl na první pohled
patrný, jaksi hmatatelný; onemocněním' z povolání,
zvláště v oboru zeměměřickém které vznikajípone-
náhlu nebyla však až dosud věnována pozornost
žádná. Budepotřebí nápravy a tu je nutno uvážiti,
v jakém směru musíme zaměřit svou činnost a jaká
učinit další opatření k ochraně svých životů a zdraví.
Domnívám se, že pro dob u bud o u c í to jsou:

1. otázka soustavného sledování zdravotního stavu
zeměměřičů pravidelnými lékařskými prohlídkami a
statistickým zpracováním výsledků těchto prohlídek
a přihodivších se úrazů,

2. otázka roční doby dovolených zeměměřičů, kteří
mají většinou možnost svou dovolenou na zotavenou
si vybrati v době mimo hlavní rekreační období, 1. j.
většinou v měsících pozdního podzimu a zaěatku
zimy,

3. otázka motorisace polních měřiekých skupin,
kterou by se jednak značně usnadnila činnost
zeměměřičů a kromě toho by se zkrátila vzdálenost
jejich pracoviště od lidských obydlí a tím se jim dala
možnost pravidelnějšího stravování.

Pro dob u pří tom n o u pak by bylo nutné uči-
niti nejzákladnější preventivní opatření předevšim:

1. opatření, aby zeměměřiči konající polní měřické
práce i jejich 'pomocný personál dostávali lístky pro
těž cep r a c ují c í,

2. opatření, aby jim bylo přiznáno právo stravovati
se při konání polních měříckých prací v kterékoli zá-
vodní kuchyni, která je zřízena v blízkosti jejich pra-
coviště,

3. opatření, aby jim byl každoročně přiznán mimo-
řádný příděl bytelné pracovní i nepromokavé obuvi,
nepromokavých plášťů a látek na šaty a prádlo -'-
hlavně teplého prádla. r'

K další úspěšné práci komise pro úrazovou zábranu
při SIA bude zapotřebí účinné spolupráce všech ze-
měměřičů, spočívající hlavně ve sdělování zkušeností
a námětů v tomto oboru.

Poznámka redakce. Redakce Z. O; poskytne ochotně
místo všem námětům jak péči o zdraví a životy země-
měřických pracovníků ochránit, vědoma si toho, že jde
o statek nejvzácnější. Vybízí proto čtenáře, aby jí po-
sílali své návrhy a stanoviskll. k článku Ing. K. Fabra.
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Vědecké časové signály vysílané
Státní hvězdárnou.

Je celá řada problémů astronomických, geofysikál-
ních a jiných, při nichž se žádá znalost přesného času,
ať již co do absolutní hodnoty nebo co do délky urči-
tého časového intervalu. Každý ústav, který je řeší,
nemůže přirozeně být vybaven dokonalou časovou
službou a proto několik velkých hvězdáren vysílá bez-
drátově vědecké ~vé signály. Je několik typů ta-
kových signálů a přes jejich rozmanitost a hojnost
jsou dosud určité překážky, které se někdy staví
v cestu jejich užití u nás.
Z toho důvodu sáhla Státní hvězdárna ke svépo-

moci. Máme v Ondřejově přesné astronomické hodiny
hvězdné i střední. Dále máme elektricky poháněné ky-
vadlo s dobou kyvu < 15, vhodné pro koincidenční
signály, a v neposlední řadě máme ovšem i 200 W
vysílač Tesla, vysílající signály modulovanou telegra-
fií. Vysílač může pracovati také na telefonU a jeho
rozsah je od 3 do 22 Mc/sec, t. j. od 100 do 14 m.
Za takových okolností lze přijímati jeho signály po
celé republice. Zatím mu byla přidělena k těmto úče-
lům frekvence 3,4 Mc/sec, ale nic nebrání, aby byla
přidělena jiná vyšší frekvence, ukáže-li se toho p0-
třeba.
Jaké signály tedy můžeme zatím vysílat? Předně

mohou býti vysílány koincidenční signály po dobu
5-10m od Oh 30m do 23h 30m každou hodinu, pokud
toho vyžaduje potřeba na př. měření v poli, kde nutno
velmi často kontrolovati chod chronometru. Tyto
signály jsou současně připojeny Státní hvězdárnou na
světové časové signály a jejich korekce (světový čas
čárky) může býti sdělena zájemcům radiotelefonicky
nebo písemně již za 24/'. Nebo můžeme vysílati něko-
likráte za den ve stanovenou půlhodinu' od Oh 30m do
23h 30m sekundové tíky středních nebo hvězdných
hodin po dobu na př. 10-20m a za 24h sděliti zájem-
cům stejnou cestou jejich opravu i chod. Oba druhy
signálů můžeme vysílati kdykoliv na vyžádání veřej-
né instituce a po příslušné dohodě. Trvalé vysílání
není zatím mož~é a znamenalo by mnohdy zbytečnou
duplicitu. Jsou však případy, kdy naše signály mohou
skutečně posloužiti a k tomu jsou právě určeny.

Doc. Dr F. Link.

Gauss-Kriigerovo zobrazení různých elipsoidů.

V r. 1919 navrhl Kriiger mezinárodní normalisaci
Gaussova konformního transversálního válcového
zobrazení elipsoidu do roviny tak, aby osou X byly
vždy lpoledníky v rozestupu tří, resp. šesti stupňů,
počínajíc od Greenwiche a počátkem rovinných sou-
řadnic aJbybyl průsečík osy X s rovníkem. Tehdy se
zdálo, že bylo dosaženo jednotného způsobu pro mezi-
národní mapování, kdy postačí jediné zobrazovací
vzorce a tabulky pro celou zeměkouli a kdy body
o stejných zeměpisných souřadnicích q;, A" ležící na
pomezí různých států, budou míti pro ně i stejné ro-
vinné souřadnice. Naděje byly posíleny, když tento

zobrazovací způsob přijímal stále rostoucí počet států,
zejména též SSSR.
Očekávané jednoty nebylo však dosaženo. Dnes

v Evropě se používá v témž rovnoběžkovém páse tro-
jích různých tabulek pro toto zobrazení a bod ležící
na př. na rovnoběžce q; = 48° a vzdálený půldruhého
stupně od základního pásu může míti trojí různé r0-
vinné souřadnice X, Y. Stalo se tak zavedením růz-
ných elipsoidů; jejich nestejné rozměry dávají různou
vzdálenost zmíněné rovnoběžky od rovníka a mění
konstanty i koeficienty zobrazovacích vzorců.

U nás jsou dobře známy a užívány tabulky pro
Gaussovo zobrazení Besselova elipsoidu, na př. Kř0-
vákovy pro rozsah naší republiky a Boltzovy od
q; = 45° do 56°. Stejné zobrazení a elipsoid používá
Jugoslavie, Norsko a donedávna i SSSR. Hayforďův
elipsoid pro toto zobrazení zvolilo Finsko, ltalie a
Bulharsko. Dovezl jsem zobrazovací tabulky vydané
v r. 1942 voj. zeměpisným ústavem ve Florencii pro
rozsah q; = 36° až 48°; výpočet je logaritmický ale
důmyslně uspořádaný (autorem je prof. G. Boaga).
Na př. rovinné souřadnice se obdrží velmi rychle:

log (x - B) = 2 log LI A" + To + LI ;'''2.°2,

log Y = log LI ;." + TI + LI ;'''2.°3,

log y" = log LI ;." + log sin q; + LI ;'''2 .°
6
,

logm = A"2 • 0R'

kde B je vzdálenost rovnoběžky od rovníka, LI ;. = A -
- A" a zbytek jsou koeficienty nebo logaritmické adi-
tamenty. Tabulky jsou přílohou k publikaci »Sulla
rappresentazione conforme di Gauss«; k výpočtům
stačí sedmimístné log. tabulky.
G. U. G. K. v Moskvě vydal v r. 1946 tabulky

Krasovskij-lrotov: »Tablicy dlja logaritmičeskovo vy·
čislenija koordinat Gaussa-Krjugera« pro šířky od
30° do 80° a pro »elipsoid Krasovského«, čímž je
míněn nový sovětský elipsoid, který určil CNIIGAiK
v r. 1940. Jsou sestaveny pro zobrazení elipsoidu do
roviny i pro převod rovinných souřadnic na zeměpisné
a mají dvojí VZOfcei některé koeficienty: přesnější
pro L1 A> 1°30'

sin u = sin A .l. cos q;

log tg y = log tg L1 ;. sin q; + (5) U"2

log m = (3) U"2 + (8) u'"

N 1
log Y = log --" u" + -3 log me

log (x-B) = log (~ u" tg .z...) -+ (4) U"2
e" 2

N l"p = -" cos '!'e
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log Y = log p + (VI) pz

log "I" = log l" sin 'P + (V) pz
Y"l"

log (x-B) = log - - (IV) pz
2 i!"

x=B+ (x-B) ,

log m = (III) p~

Podobně je upraven i výpočet zeměpisných souřad-
nic z rovinnYch. Počet úkonů počtářských je v obou
řešeních dosti značný; používají se osmi či devíti-
m1stné tabulky podle uvedené meze pro A A.

Ukážeme nyní vliv rozdílných rozměrů všech tří
uvedených elipsoidů na Gauss-Kriigerovy rovinné sou-
řadnice bodu P ('P = 48°, L1 A=+ 1°30') :

Rozdíly jsou značné, ale jen zvolna se mění se vzdá-
leností bodu od základního meridiánu. Při zavedení
jiného elipsoidu se zpravidla v jednom bodě ztotožní
jeho normála s normálou dřívějšího elipsoidu. Pro
tento referenční bod bychom určili nové Gauss-Krii-
gerovy souřadnice. Jiný rozměr a sploštění bude silně
měniti staré zeměpisné souřadnice ostatních bodů. Ne-
dojde-li ke stočení trigonometrické sítě (ke změně
základního azimutu), bude přímá transformace
»Gauss-Kriigerových souřadnic elipsoidu I na Gauss-
Kriigerovy souřadnice elipsoidu II« velmi jednoduchá.
Téměř neměnící se zákony délkového zkreslení způ-
sobí, že rozdíl mezi starými a novými souřadnicemi,
určený v referenčním bodě, bude téměř konstantní
pro značné území, resp. se bude jen málo měniti.

Elipsoid I
I I

B dif. I
1

a I Dl I I x y.
Bessel 1841 I 6377397 1: 299,15 I 5317885,23 5318974,11 I 111923,10

646,22 + 646,40 + 18,89
Hayford 1910 6378388 1 : 297,00 5318531,45 5319620,51 111 941,99

I
10,23

I
- 10,26 - 3,43

Krasovskij 1940 6378245 1: 298,3 5318521,22 5319610,25 111938,56
I

ZEl1IĚ:UĚŘIUKÁ PRA.XE

Poznámky k výpočtům údajů pro vyhotovováni
katastrálnich map.

Při vyhotovováni 1wt. map je možno některé výpočty provésti zkráceně tím, že se výpo{Jet 'fYI"01Jede
přibližně v mezích. dovolených odchylek.

AutOr tu podává dva případy, z nichž prvý se týká výpočtu souřadnic průsečíku '{iřímky se sekční ča-
TOU, aniž je třeba znáti délku této přímky. Druhý p'ř'Í.')ad se týká 'Výpočtu odmocniny 8 = VJ'!P + LJx2

v mezích požadované '{iřesnosti.

1. výPOČet průsečíků přímky se sekční čarou.

Při kartírování mapy se často stává, že potřebuje-
me vypočítat průsečík držebnostní hranice se sekční
čarou. V takovém připadě nepotřebujeme zpravidla
znát délku této hranice, ale podle ustanovení Návodu
A (§ 257), počítáme průsečíky pomocí délky 8 a
úseků Sv s'z této délky mezi danými 'body K a P, které
musíIne pro výpočet průsečíku určiti. Tento výpočet
je zdlouhavý a můžeme ho značně urychlit, když pro
výpočet nepoužijeme délky 8, která v našem případě
nemusí být ani měřená.

Pro výpočet potřebných veličin použijeme v našem
případě jen .souřadnic daných bodů čili jejich rozdíly.

Z trojúhelníka, který nám vytvoří spojnice bodů
KP == 8 a ÚE€ky na rovnoběžkách k souřadnicovým
osám Y, X, v kterém známe L1Yl L1Y2' LJYKP a LJXKP,
vyplývá úměra pro průsečík s osou X: ,

LJX1: LJXKP=L1 Yl: LJYú

LJX2 = k. L1Y2

Souřadnice průsečíku p potom budou:

Xp =Xp + L1x1

XK=Xp + L1xz

Podobným způsobem postupujeme, máme-li vypočí-
tat průsečík se sekční čarou rovnoběžnou k ose Y:

L1XKP
LJY1= LJY KP • .dx, = tg <p L1x, =k' L1x, (1')

.. AYz = k' . Axz (2')

a podobně s kontrolou i souřadnice průsečíku p.

Vidíme, že při tomto způsobu výpočtu stačí počítat
jen jednukonstant1! k, která je buď tangenta anebo
kotangenta směrníku spojnice daných bodů K, P.
Odpadá tedy výpočet strany 8, konstant k,1f, kx' úseků
s, a S2' a z těchto s pomocí 1oy,kx ještě příslušné úse·
ky na sekčních čarách.
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C ís I a bodů Souřadnice Poznám,ka

I Yp Xp
daných určovaných Jy Jx

I Y[C XK

545
..... -_ ............... __ ............ --- ........ -.- ............ - ..... - ............

+ 336.956,50 + 1,198.416,11 .
..._-- --

+83,89
Pso .... ........ __ ....... __ . .. -.,- --.- ..... _.- .-.-.- ....... -.................. __ ..

+ 336.976,58 + 1,198.500,00 k= +0,23935---- ----- ----- --------

+.45,00
......................... . - .... - .... ..... _-_ ................ _- .......... ..0-

546 + 336.987,35 + 1,198.545,00
__ 0_-

JYKP +30,85 JXKP + 128,89
...... - ................................... ......... __ ....... - ......... - ..... -......

Při číseiném výpočtu postupujeme právě tak jako
u dosavadního způsobu; předepíšeme do tiskopisu
souřadnice daných bodů a souřadnici dané sekční
čáry. Potom určíme příslušné rozdíly mezi souřadni-
cemi daných bodů a danou souřadnicí sekční čáry.
Nato vypočítáme konstantu k, která bude podle toho,
jde-li o průsečík s osou Y nebo X tagentou anebo
kotangentou a zapamatujeme si, že pro průsečík s osou -
X počítáme s pomocí kotangenty, u průsečíku s osou
Y pomocí tangenty. Vyčíslením rovnic (1), (2), resp.
(1'), (2') je výpočet ukončen. Výhodně aplikujeme
tento výpočet na počítacím stroji, jak ukazuje _pří-
klad (pro úsporu mjsta jsou ve formuláří uvedeny jen
potřebné sl.pupce).

V příkladě je dána X-ová souřadnice průsečíku PBO

a hledáme k ní Y-novou. Počítáme tedy s pomocí tan-
genty a postup výpočtu je tento: Do stroje vysadíme
336.956,50 a tangentou k = 0,23935 vynásobíme sou-
řadnicový rozdíl 83,89; dostaneme Y průsečíku PRO

hodnQtou 336.976,58, konstantou k vynásobíme dále
ještě tozdíl 45,00 a dostáváme na kontrolu danou
soUřadnici koncového bodu 546 hodnotou 336.987,35.
Děje se tedy výpočet s kontrolou, a jak vídíme, proti
způsObu s pomocí strany S je o mnoho rychlejší. Po-
dobně bychom postupovali v případě průsečíku s osou
Y. Tímto způsobem můžeme současně počítat i prů-

sečíky s oběma sekčními čarami. Výpočet jednoho
případu netrvá déle než tři minuty.

2. Výpočet výrazu S= VAY2 + Jx'l.

Při výpočtu měřických přímek setkáváme se často
s úlohou, že známe hodnoty jejich přímo měřených
délek Sm. Z rozdílů souřadnic některé dané přimky
KP máme vypočítati délku Sv, Tento úkon provádíme
obvykle počítacím strojem. Můžeme jej upravit tak,
že místo, abychom určili přímo odmocninu z výrazu
Sv = \1Lly2 + Llx2, dělíme součet čtverců (Aya+ J:.If) =
= Sv2 měřenou stranou Sm a výsledek je s dostateč-
nou přesností dán výrazem Sv = ~ (S + Sm), kde 8 je
hodnota veličiny, kterou jsme dostali z podílu

Jy2 + Aa;2

8m
Matematické odůvodnění tohoto postupu je toto:

Různí-li se dvě čísla Pl a P2 málo od sebe, platí při-
bližně

Pro náš případ označme P = 8, Pl = Sm, P2 = 8v
a bude:

S= ý8v.Smz ~ (8v+Sm)

V v V' dV • CI 8 A'J12 + ..1a;ez které
nasem prlpa e zname "'m a = 8

m
' ,

jsme dělením vy'počítali a hledanou hodnotu Sv z toho
potom najdeme

Tento způsob je rychlejší a pohodlnější než přímé
určování druhé odmocniny a dává uspokojivé výsledky
i tehdy, když S a Sm se od sebe liší v mezích 1-2m.
Protože však délky 8v a Sm musí být podle tabulek
Návodu A v dovolených mezích, je podmínka aby Sm
se málo od 8 lišilo, vždy prakticky splněna.
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E. Wa I' c h a Iow s k i: Triangulation ďun type nO!I·

veau. Vydal Glowny Ur~d Pomiarów Kraju Warsz!twa
1948.
Triangulací nového typu rozumi autor triangulaci

blízké budoucnosti, v níž budou měřeny přimo trigono'-
metrické strany. Až do dnešní doby se stanoví re,lativni
poloha bodu na povrchu zemském převážně měřením
úhli'L.Délková měření se omezují na velmi přesné zamě-
řeni. krátké základny, určené s vysokou přesností, kte.rá
ilO trojúhelníkovou sítí základnovou přenese na nejbližši
stranu sítě. Je to zatím jedíné řešeni úlohy, při níž mají
být zaměřeny velké prostory povrchu zemského. Ve,lmi
namáhavá a pracná měření délková se převáději na po-
měrně lehká měření úhli'L.Nutno ovšem poznamenat, že
přesnost stran trojúhelník<JIVýchrychle klesá, vzdaluje-
me-li se od základny. .
Velký rozvoj radiotechniky v posledních letech nal

vznik nové methodě, která dovoluje určiti vzdáleností
mezí dvěma body užítím vysílání velmí krátkých elek-
tromagnetických vln. Jiná methoda, však ještě nedosáhla
velké přesnosti. Jiná methoda, vyzkoušená naposledy ve
Svédsku a využívající světelných signáli'L vysoké frek-
vence, poskytuje až do 20 km pozo,ruhodnou přesnost,
která nikterak nezůstává pozadu za přesností výsledků,
získaných základnovými přístroji.
Pod zorným úhlem těchto skutečností je možno do

blízké budoucnosti prorokovat masové měření trigono-
'1etrických stran, pří čemž určení ostatních prvků Q'rien-
t~ce, t. j. určení astronomických azímutů a zeměpísnÝ'Jh
souřadnic bude prováděno stejnými zpusoby jako před--
tím.
Autor, předvídaje tuto radikální změnu v pojetí nové

tl'iangulace, zabývá se v pěti kapitolách posouzením
vlivu chyb v měřených stranách na hodnotu úhli'L,SC'-
stavením podmínkových rovnic pro centrálni systémy,
pro řetězce doplněné astronomickými azimuty a to pro
případy sítí v r<JIVÍněi· na elipsoidu. V předposlední ka-
pitolepojednává o obyčejném vyrovnání bodu určeného
měřenými délkami.
V závěru autor praví: .Shrnujíce výsledky analyti(lké

studie našeho problému, můžeme dojíti k následujícím
uzávěrům.
Triangulace založená jedině na měření stran má tu

výhodu, že poskytuje tutéž lineární přesnost v ce,lé roz-
loze triangulace. úhly potřebné k definitivnímu výpoč-
tu, samy získané výpočtem, budou míti jednotnou přes-
nost v celém systému a nebudou zatíženy chybami syste-
matickými jako příčnou refrakcí, fází v osvětlení sígná-
lů, ·pohybem středních sloupi'L pod vlivem slunečních
paprski'La mnoha jinými zjevy. S tohoto hledíska bude
chyba v přenosu azimutu se strany na stranu a chyba
v přenosu geodetických souřadnic mnohem menší než při
měření úhlů. Výpočet takové sítě i její vyrovnání bude
mnohem jednodušší pro menší počet podmínkových rov-
nic a také proto, že podmínkové rovnice budou mít jed-
notný tvar. Ačkoli se přípravné výpočty zdají poněkud
namáhavější, nejsou ve skutečnosti ani přiliš početné
ani. příliš složité a mohou být snadno vykonávány něko-
lika osobami současně.«
Nový typ triangulace dovoluje zkrátiti délku stran

sítě prvního řádu na 20km, aniž by tím utrpěla přesnost.
S ,hlediska vědeckého povzbudí bezpochyby nová me-
thoda, kombinovaná s měřením intensity síly tíže a
s měřením astronomickým, nová pojeti problému, týka-
jícího se tvaru geoidu a průběhu anomalií, způsobených
přemisťováním hmotý poď povrchem zemským. Autor
recense poznamenává, že bychom také konečně pOlZnali
velikost a.proměnlivost chyby v refrakci. Je ovšem otáz-
ka. bude-li ještě někoho zajímat a nebude-li již příliš
pozdě PN praktické využiti tohoto poznatku.
Tria,ngttlace s přímým měřením stran má však svoji

stinnou stránku, spočívajíoí v tom, že methoďy přímého
měření stran nejsou ještě tak propracovány, aby mohly
být použity k masovému měření délek.

Ať je tomu jakkoli, jestliž,e během jisté doby bylo mě-
ření úhlů nejdůležitější, je možné již. předvídati čas ne
příliš vzdálený, kdy dnešní měření základen a základno-
vých sítí bude úplně nahraženo, no'vými radio-optickými
methodami měření velkých vzdáleností. To vše dík stále
vzri'Lstajícímu určování délek stran trojúhelníkových,
bude mít za následek znate,lný vzrůst přesnosti trigono-
metrické sítě, která od té doby bude mít smíšený charak-
ter délkový a úhlový.
Publikaci polského Hlavního zeměmě,říckého úřadu FI

jístě rádi přečtou všichni ti, kdož si uvědomují, ž,enad·
chází soumrak dělených kruhů a invarových dráti'l.
A je tomu tak dobře, neboť je těžko říci jaký prospěch
by mohl ještě vzniknouti z opakování staré melodie.
Studíe poněkud předbíhá současný stav vědy a tech-

niky, ale je konečně lépe být připraven na vše. Ve vědě
se již splnilo tolik zdánlivě nemožných věcí, že nikdo
dnes nemůže be,zpcčně říci, co nás čeká za nejbližším
rohem. Ing. Lukeš.

Prof. A. M. Virověc a Inž. M. N. Kutuzov: Geo.
dezija. Moskva 1948, str. 468, náklad 3000výt., cena ne-
váz. 18,50 rublů.
Alexandr Michajlovič Virověc, odch<JIVanecprof. Kra-

sovského, je náměstkem ředitele Centrálního vědecko-
výzkumného ústavu označovaného CNIIGAiK a slavil
loni 25 let odborné práce ve službách generálního ředi-
telství pro geodesii a kartografii. Casopis Sbornik, vy-
dávaný tímto ředitelstvím o něm napsal v XXI. svazku,
že dlouhou výkonnou službu dobře spojil s nynější vědec-
kou činností a přednášením v moskevském ,institutě
MIIGAiK. V záp. literatuře se uvedl zajímavým řeše-
ním hlavní geodetické úlohy při značné vzdálenosti dvou
bodů, jež otiskla Baltická geodetická komise v r. 1936
v Comptes rendus VlIT, str. 196 a n. Třebaže mu dosud
Hení 50 let, vydal již na 30 vědeckých prací.
Spoluautor knihy, Inž' Kutuz<JIV,je u nás málo znám;

publikoval, pokud vím, za války grafické určení směru
pravého meridiánu a čaSu methoďou ste,reografické pro-
jekce.
N<JIVákniha byla vydána, jak se praví v předmluvě.

hlavně pro posluchače topografické fakulty, ale také pro
"'Ykonné geodety. Její látka je rozdělena do 14. kapitol
a zajímá se o praktické úkoly při budování geodetických
sítí druhého a nižších řádů.
V prvních pěti kapitolách, o triangulaci, se definuje

sít, hovoří se o její tuhosti, o měření základen, o prů-
zkumu území, o stavbách vysokých signáli'l, o úhloměr-
ných strojích atd., jak je zvykem u bě,žných učebníc
vyšší ~eodesie. Zde jsou však někte,ré důležitějši stati
podány příliš encyklopedicky, jiným zas, méně důleži·
tým, je věnováno· příliš místa. Kapitola VI pojednává
velmi stručně o přesné polygonometrii, která v Rusku
v některých rayonech nahrazuje triangulaci.
V kapitole VII je obšírně popsána nivelace II. řádu

a v další pak je zmínka o fototriangulaci. Kapitoly IX
a X jsou věnovány geometrii zemského elipsoidu a jeho
zobrazení v Gauss-Kriigerových souřadnicích se šesti-
stupňovými pásy. V následujíoich třech kapitolách po-
dávají autoří stručnou theorii vyrovnávacího ,počtu a
vyrovnání triangulací způsobem závislých í zprostředku-
jících pozorování. Závěr pak je věnován vyčíslení před-
běžných souřadnic, je v něm zkrácené vyrovnání geod.
čtyřúhelníka a Anerův .vyrovnávací postup.
Autorům, kteř,í mají jistě hodně zkušeností praktic-

kých a méně methodických, patrně působila potíž volba
titulu knihy. Jestliže se rozhodli pro označení, jaké jí
dali, byli si zajisté vědomi toho, že pří názvu .vysšaja
geodezija« by snesená látka představovala jen jednu
(I,ást.Ale jejich společná práce neDí v ruském smyslu
ani geodesií nižší, rozuměj praktickou geometrií. Re-
censent odhaduje, že je spíše seminá.rním dílem pro vy-
spělé posluchače a pro výkonné inženýry specielní služ-
by, kteří si chtějí to nebo ono ujasnít nebo znovu objas-
nit. Tento úsude'k nemusí však být přiléhavý; neboť re-
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censentovi neni známa učební osnova topografických fa-
kult. At už kniha představuje celek nebo část, lze ji jen
pochválit a našim sledovatelům odborné zahraniční tvor-
by doporučit. Štván.

Prof. Giovanni B o a g a: Trattato di Geodesia e Topo-
grafia con Elementi di Fotogrammetria, Padova ]948.Dva
díly o počtu stran 686+ 521; cena brož. 6500lil'.
Autor je profesorem na inženýrské fakultě římské

university a generálním ředitelem italského katastrn.
Dílo, které napsal, ukazuje na dobrou vyspělost italského
zeměměřictvi, pochváleného ostatně již vícekrát v tomto
časopise.
Obvyklé rozdělování látky na »nižší" a »vyšší" není

v Boagově díle patrno; obsahy obou svazků byly spíše
děleny na theoretické a praktické, ač to není všude
dŮ:sledné.
Se zřetelem na přechodně omezený rozsah našeho ča-

sopisu uvedu jen stručné nadpisy kapitol:
Svazek 1.: Základy theoretické geodesie (228 stran);

základy počtu pravděpodobnosti a theorie chyb (104);při-
stroje a methody výkonné geodesie (194); základy karto-
graf·ie (108); základy astronomické geodesie (52).
Svazek II.: Planimetrie (294 stran); altimetrie (53);

tacheometrie (40); topografická aplikace (67); fotogranl-
metrie, pozemní i letecká (60).
Milovníci dobré literatury neopominou věnovati Boa-

gově knize plnou pozornost. Stván.

Ing. Zdenko Tom a š e g o v i é: _Postoji li moguénost
direktnog odredjivanja koordinatnib razlika u poligon-
"kim vlakovimaY•.
Výzkumný ústav lesnickÝ záhřebslré university vydal

separát č.9 z r. 1948na 17 stránkách s 15 vyobrazenimi,
v němž autor uvažuje, bylo-li by možno přimo určovati
(měřiti) v poli souřadnicové rozdíly v polygonových po-
řadech.
Přichází k závěru. že by se pomoci dvou sad hranohi

po 4 kusech (sady nazývá l\1inovéa kosinové) umístěných
na způsob Redty před obje,ktivem dale.kohledu repetiční-
ho theodolitu musíl ~át sestrojit mechanismus, který ~y
vyřešíl položenou otázku. Mohl by se pojmenovat koorlli-
natometr. Doplňkem by byla vodorovná lat dlouhá 2 až
3 ID. která by stačila na délky stran pořadu až do 150m.
Separát byl poslán Bene:šově.technice v Brně; ústav

prak\ické geometrie jej rád zapůjčí vážnému zájemci
z oboru mechaniký, po př. pořídí přesný překlad z chor-
vat~tiJiy. Stván.
PublJikace Baltské geodetické Komise v r. 1939-1948.

Kddý z nás, kdo se obírá otlízkami vyšší geodesie, geo-
detické astronomie či geofysiky, zná činnost Baltské
komiee i její publikace,. Toto sdružení konalo do roku
1948·deset 'konfe,rencí, o kterých byly publíkovány ob-
šírné ..zprávy (Comptes rendus resp. Verhandlungen) pře-
vážna v německém jazyce. Přispivali tam hojně i geo-
deti sovětští. Kromě toho vyšlo i 7 speciálních publikaci,
které vždy shrnovaly methody a výsledky některých
větších prací. Publikace obojího druhu jsou v knihov-
nách našich geodetických ústavů i soukromníků.
Dn~ní náš referát se týká pěti publikací vydaných

od r: 1939do 1948,které asi jíž nedošly všechny do ČSR,
nebo nejsou všem našim geodetům dobře známy.
Pes o n e n: »Messung der Grundlinien Orebro und

Viirnamo in Schweden« (Spec. pubI. B. G. K., č. 8), Hel-
sinki 1941.Popisuje se měření obou základen v 1'.'1938;
vitaný je zde statistický materiál o změnách délek inva-
rových .drátů. Délky základen: 7,2 km, 6,9 km. Důležitý
je pokus na srovnáv·ací základně Nummela, která byla
měřena přístroji finskými i švédskými; ačkoliv u posled-
ních bylo značné tření kladek, nebyl nalezen rozdíl ve
výsledku.
-Tafeln zur Ůberlragung geogr.·Koordinaten auf den

interno Erdellipsoide im Bereich 31jQbis 710 Breite ••
(Spec. publ. B. G. K., č.9). Helsinki 1941.Jsou to tabulky
sestavené Olanderem pro řešení hlavní geodetické úlohy:
výpočet zeměpisných souřadnic ze známých délek a azi-
mutů. Plati pro Hayforduv elipsoid a jsou sestaveny pro,
řešení Schreiberovo modifikované Kriigerem (viz Ry-
ša "Tý:Vyšší geodesie, str. 250 a str. 293).

»L'activité de la Commission Géod. Bal-
ti q u e, 1938-1941." Helsinki 1942. Poslední konference
B. G. K. se konala v Kaunasu v červnu 1938.Od té doby
so konaly jen schůze presidia v Berlíně (1939),Stock-
holmě (1940)a Kodani (1941).Zprávy o geodetických pra-
cích podává jen Dánsko, Finsko a Švédsko. Připojeny
jsou články:
]. N o I'g a a I' d: "Un gravimetre nouveau et des

lllesures a l'ile de Bornholm.« 2. VV i d e 1a n d: »Relative
Schwerebestimmungen in Schweden im .Jahre 1941.«
R o s é n: »Zwei Sehnendre,iecksformelns. Legendre's
Theorem.« (Příspěvek k řešeni sfér. trojúhelníka.) 3.
OI a nd e 1': »ůber die Ausgleichung unsymmetrisch an-
geordnetel' Richtungsbeobachtungen" (vyrovnání měřf)ní
v neúplných skupinách pomocí fingovaných měření).
4. Bon s d o I' f f: »Zufiillige und systematische Fehler
hei den Winkelmessungen de,r Tl'iangulation erste,r Ord-
nung des Finischen Geodiitischen Institutes.« Velmi cell-
né závěry z bohatého statistického materiálu i zpusob
určení středních chyb různého druhu.

TI a ctí v i t é d e 1a Com. G é o-d. Bal t i q u e, i942~
1943.«Helsinki 1944.V této válečné době se schází opět
jpn pl'esidium komise: v Malmo (1942)a v Uppsale (1943).
Krátké zprávy jsou podány jen o finských a švédských
pmcich, hlavně o přípravách na pozorování zatmění
slunce dne 9. če,rvna 1945.Následujicí články:
1. M ii hli n g: "Der Einfluss des Phasensprunges bei

der Verwendung der Lichtinte,rferenzen auf die Eichung
von Invardriihten." 2. Bon s d o I' f f: »Berechnung des
mittleren Fehlers aus dem Durchschnittsfehlers mit der
Formel von Fechner." 3. U h i n k: »Das Helmerlscbe Ver-
teílungsgesetz der Fehlerquadratsummen und sei Ver-
gleich mit der Erfahrung." 4. R e i c h e ne, der: »Alge-
braische Darstellung der geod. Ausgleichungsrecbnung
insbesondere beim Aufbau grosser Dreiecknetze." (Pří-
spěvek k řešeni velkého počtu lin. rovnic.) 5. H e i s k a-
u e n: »DieSchwereanomalien auf den Japanischen Inseln
und ostUch derselben."

"TI a ct i v i t é d e 1a Com. G.B alt i q u e, 1944-47.«
Helsinki 1948. Na rozdíl od dřivějších publikací jsou
raporty o pracích v řeči švédské a vědecké články v řeči
anglické. Presidium B. G. K. konalo nadále každoroční
schůze vesměs ve Stockholmu. Referuje se,o pracích fin-
ských, švédských a norských: ustaly téměř" v této vá-
lečné i těsně poválečné době. Vědecké články: 1. R o s é n:
»Gauss'Me,anError other Formulae for tbe Precission .of
Direct Observations of Equal Weight" (theoretické úvahy
z vyrov. počtu). 2. S u n d m a n: »The Motiolls of the
Moon ond the Sun at the Solar Eclipse of 1945.Tuly 9."
(Poznatky ze zatmění slunce 9. VII. 1945.)3. Run e: »The
Utílization of the Laplace Equation in Triangulation.«
4. Ber g s t I' a n d: »Measurement of Dístances by High
Frequency Light Signalling" (urč.ování vzdálenosti po-
dle Fizeau-ova principu s jedním odrazem od zrcadla).
5. W i d e 1a n d: »Relative Determinations of Gravity in
Sweden 1941-47."
Kteroukoliv uvedenou publikaci recensent rád zapůjčí.

Bohm.

V. R. O1a n der: _Adjustment of the Baltic Ring.,
Helsinki 1949,str. 68.Vyšlo jako speciální publikace č. 10
Baltické geodctické komise, Suomi, Helsinki, Itiimeren-
katu 51.

Nové odborné knihy. Ústav praktické geome,trie prof.
Dr Pavla Potužáka, Praha I, Husova 5, nás upozornil, že
v ústavu jsou k dostání následující publikace prof. Dr
Potužáka:
1. :Mě ř i c k é pře d p i s y I. díl, který vyjde nákla-

dem vlastním a ústřední komise pro vydávání přednášek.
Předpisy jsou cyklostilovány a mají 129 stran. Cena
120Kčs.
2. :Mě ř i c k é pře d p i s y II. díl, které jsou úplným

výtahem návodů A a B (včetně tabulek a dovolených od-
chylek) a mohou nahraditi úplně tyto rozebrané návody.
Vyjde též nákladem ústřední komise pro vydáváni. před-
nášek. Fototisk má 207stránek textu a 79 tabulék. Cena
je 160 Kčs.
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Ing. Zdeněk S c h w a I' z - Ing. Dr Jiří S t o I' k: Novo.
dobé stroje pro zemní práce. Vydalo Technické knihku-
pectví a nakladatelstvi, Praha 1948, první vydání. Vy-
tískla státní tiskárna v Praze, cena brož. 160Kčs, stran
359,formát 21. 15 cm.
Technické veřejnosti se dostává touto knihou velmi

cenné příručky, která svým obsahem, náplní i vybavením
je dosud ojedinělou v naší technické literatuře. Nová doba
vyžaduje i ve stavební technice nových směrů. Používá
proto moderních strojů rýpacích a srovnávacích pro
stavby silnic, cest a vodních odpadů, aby se ušetřilo na
práci konané lidskou silou. Dilo obou autorů příchází
do doby rozsáhlÝch pozemkových úprav, kdy je nutno
uvažovat, jak nejrychlejšim způsobem - a také méně ná-
kladným - bude možno zvládnout veškeré zemní práce,
konané v souvislosti s úpravou společných zařizení při
scelování, jakož i s úpravami vodohospodářskými a kulti-
vačními, a je proto velmi časové.
Kniha je rozdělena na 14 kapitol, z nichž jsou nejdů-

ležitější statě týkající se popisu stavebních strojů, tech-
nických a motorických údajů o strojích, všeobecných
údajů pro výkonnost a časových kalkulací, výpočtu vý-
konu, způsobu používání stroj li, pokynů pro vedoucí
stavby, dále jsou uvedeny různé kalkulace a příklady atd.
V technické praxi je používáno podle autorů několika

druhů těchto strojů a to: z akce UNRRA i výroby domá-
cí. Jsou to stroje na rozpojováni zemin, na nakládání,
odvoz materiálu, rozprostírání, zhutňování a válcováni
atd. Rozdělujeme je podle jich funkce na d o z e I' y (bul-
dozery, angledozery, tiltdozery) t. j. rÝčové vozy a shrno-
vače, s c l' a per y t. j. pluhové vozy, rýpadla, stroje roz-
pojovací v různých typech a obměnách, n a k I a d a č e
různých druhů, tel' é n n i vozy pro rozvoz materiálu na
větší vzdálenost, z h u t ň o v a c í vál c e, s l' o v n a v a-
č e (gradery), pneumatické pojízdné vrtačky atd.
Národohospodářský význam těchto strojů pro zemní

práce je velmi značný. Stroje tyto nahradí tisíce pracov-
ních sil a mohou být proto v pětiletém plánu výstavQY
republiky s úspěchem použity při velkých stavbách inže-
nýrských (průplav) a v hospodářsko-technických úpra-
vách scelovacích, aby bylo ušetřeno pracovních sil a
při stavbách silničních.
V textu je 94 vyobrazení a diagramů, vysvětlujících

názorně funkci těchto používaných strojů, jakož i názor-
né jich vyobrazení v provozu. Tabulky a diagramy vy-
číslují a vyznačují statisticky a početně výkony těchto
strojů v různých půdních poměrech. Autoři propočítá-
vají rentabilitu strojů a srovnávají jejich výkon s výko-
nem práce ruční. Doporučujeme knihu pozornosti i země-
měřické veřejnosti, zejména ve vztahu k provádění hos-
podářsko-technických úprav. Použitím strojů při výstav-
bě společných zařízení se značně sníží scelovací náklady,
jakož i náklady na ostatní úpravy. V té souvislosti je
možno podotknout, že strojové výstavbě novÝch cest
a odpad1"lpři scelování vadí ohraničení nového stavu

{} ,
RUZNE

cestní sítě i pozemkové držby hraničními kameny, jejichž
stabilita se podle získaných zkušeností značně porušuje:
tato závada bude snad brzy odstraněna tím, že by příkop
materielní byl hlouben vždy vně hraničních kamenů
v určité menší vzdálenosti od nich, aby šířka cestního
tělesa nebyla zmenšena. Jan Vávra.

Oesterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen,
l·oč.19<18.

Číslo 3-4. Prof. Dr F. Ho p f n e 1': Mercator, Lambert,
Gauss, Tissot. - .Tos'efKra m e s: Genauigkeitssteigerung
der gegenseitigen Einfassung von Luftaufnahmen auf
Gmnd noch nicht beachteter Bedingungsgleichungen
zwischen den Orientirungsgrossen. - Dr R. N o I' z: Die
Anfiinge der relativen Schweremessung. - DipI. Ing.
K. Leg o: Die photogrammetrischen Arbeiten in Oester-
reich von 1938 bis 19<18.- Referáty, drobné zprávy, lite-
ratura.

Číslo 5-6. H. Roh l' e 1': O. o. Profe,sor DipI. Ing. Dr
techn. Theodor Dokulil t. - DipI. Ing. K. Leg o: Die
photogrammetrischen Arbeiten in Oeste,rreich von 1938
bis 1948 (dokončení). -- Doc. F. H a u e 1': Genauigkeits-
ulJtersuchung zul' fliichentreuen Abbildung kleiner Be-
reiche des Rotationsellipsoids in der Ebene. - DipI. Ing.
H. B o h l' n: Mechanische Koordinatenrechnung. - Dip1.
Ing. L. Br a n d s tli t t e r: úber Stereogramme in der
Kartographie. - DipI. Ing. H. S c h m i d: Vereinfachtes
Verfahren des Riickwartseinschne,idens mit Hilfe des
Collin'schen Hilfspunktes. - Refe,ráty, drobné zprávy,
literatura (upozorňuje též na knihu prof. Dr Ryšavého:
Měření podzemnich prostor z r. 1948 avšak podle referátu
z fránc. Journalu; jinak o našich poměrech nepřináší
časopis ani zmínku).

.fournal des Géometres exports et Topographes fran.
.;ais. Roč. 1949.

(Jislo 6 (červen 1949). P o i l' é e: Concours du meilleur
remembrement. - M. Her b in: Cadastre et photo-
aérienne (pokrač.). - F. G l' e 1a u d: Piquetage des che-
ndns 'ruraux (nomogram). - P. D e v i 11a l' d: La l'esti-
tution des cheptels. - Th. Dan gel': L'urbanisme dans
ln bible. - Nos problemes (početní úlohy). - Echos et
informations. - Revue des livres et des journaux.

Číslo 7 (červenec 1949). Fleureau: L'Ordre n'est
pas une !in, mais un commencement. - J. M. H. H e i-
n e s (šéf holandské katastrální služby): LB remembre-
mentrnral aux Pays-Bas. - E. W o 1f: Augmentation
de la capacité des machines a calculer. - K. S c h w i-
d e f s k y: NouveI astrolabe a prismes. - R o y e 1': Che-
mins ruraux et remembrements. - M. R a g e·y: L'oe,vre
de Laussedat. -. Nos problemes (početní úkoly) a různé·
zprávy, přehled vydaných knih, článků v časopisech a
pod.

ZPRÁVY
Novodobý geometr plánuje i v letadle. To je nadpis

článku, který byl uveřejněn v květnu t. r. v 32. čísle
studentského časopisu ,Předvoj«. Je to zpráva, kterou
redakci časopisu dal k otištění 2. studijní čtrnáctičlenný
kroužek 1. ročníku wměměřického inženýrství na praž-
ské technice, vedený posluchačem Bořivojem D e 1o n-
g em. Článek otiskujeme doslovně z několika důvodů.
Především chceme ukázat širší zeměměřické ve,řejnosti
jakým duchem byla vedena Soutěž tvořivosti mládeže,
která se právě na našich vysokých školách skončila. Stu-
denti se jí zúčastnili s pocitem odpnvědnosti, jak je
patrno z referátu; tuto odpovědnost a píli musíme zvláš-
tě ocenit, uvážíme-li, že'jde o posluchače' 1. ročniku, kte-
rým ještě přerl rok~m ,HHno ;;loyo fotograrnetrie bylo po-
jmem cizím. To je druhá pnzoruhodná skutečnost jejich
[.ráce! A třetí důvod, pro který článek z Předvoje otis-
kujeme, je ten, že posluchačí přemýšlejí o nových ces-
tách a možnostech své,budoucí práce, nespokojujíce se

v samých počátcích svaho vysnkÍJškolského studia s tim,
r,o tvořilo dnsud hlavní a jedinou náplň praktické čin"
nosti zeměměřických inženýrů. Blahopřejeme jim k yý-
sledkům i k hlubokéinu zájmu o věci praxe a máme
z nich upřimnou radost.
Článek v Předvoji zní:
"Nová doba a překotný rozvoj techniky mění podstat-

ně obsah mnoha věd, mění podstatně i náplň zeměměřic-
kého studia. Vedle poměrně starých a klasických method
vyměřovacich, které však až dodnes zůstávají pro prak-
tického zeměměřického inženýra nejpotřebnější, rozvíjí
se stále. naléhavěji rychlejší a pohodlnější mapovaci me-
thoda, vycházející z pozemních nebo leteckých snímků,
tak zvaná fotogrametrie, která si jistě jednou v budouc-
nosti vynutí takovou pozoruost, jaká se dnes věnuje
geodesii.
Z řady leteckých snímků, pořízených řadovou měnc-

kou komorou nebo několika pozemních fotografií se zís-
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kává V laboratořích mechanickou ceetou pomocí pří-
strojů půdorysná situace fotografO'Vanéhoúzemí, čili jeho
mapa. Přestože je překreslování snímků v mapu, t. j. je-
jich měřické vyhodnoceni, záležitostí mechanických a
optických přístroju, které v mnoha případech patří ke
skutečným zázrakum moderní techniky, jsou theore,tické
základy fotogrametrie ryze geometrické a matematické.
Grafické a numerické hledisko jsou dvě souběžné cesty
moderní fotogrametrie, vzájemně se podmiňující a kon-
trolující.
A tak se do budoucna rýsujL dvě podstatné perspek-

tivy zeměměřického poslání: zeměměřictví pro ryze vě-
decké účely, budující na sférické astronomii a zeměmě-
řictví praktické, vycházející z výsledkli a pozllutků foto-
grametrie a využívající nejmodernějších te,chnických
vymožeností včetně radaru. Tím bude setřen i mylný
názor většiny lidí, kteří si ještě dnee představují země-
měříěe nanejvýš s měřickým pásmem a latí, aniž si uvě-
domují, že modernímu geometru přísluší zrovna tak
místo v letadle u řadové měřícké komory, jako funkce
navigátora při zaoceánských letech nebo plavbách.
l<'otogrametrie, jakožto úpluá methoda vyhotovování

map ze snímků, se přoonáší na naší fakultě teprve ve
3. ročníku, avšak její theoretické základy jsou součástí
deskriptivní geometrie, t. j. učebné látky 1. ročníku. Pro-
tože jsme si uvědomili její význam pro moderního země-
měřiěe, věnovali jí již nyní pečlivější pozornost. Proto
jsme v STM, abychom zvýšili svou studijní úrove,ň, zpra-
covali dvě themata z fotogrametrie, navržené prof. M.
Menšíkem a darovali je IX. sjezdu strany.
První thema, jež si vyžádalo daleko více práce a dů-

kladnějšího průpravného studía, obsahuje 6 grafíckých
provedení, numerické řešení a protokol a nese náz,ev "Re-
konstrukce stanoviska z jednoho svislého snimku v gra-
fickém i nume'rickém provedení«.
Na snímku, který je připojen ke každému grafickému

provedení je zobrazeno 5 nabílených kolíků, jejichž vzá-
jemné vzdálenosti a vůbec celková půdorysná situace. je
vyrýsována v určitém měřítku na rysu. Z těchto podmí-
nek mohu nyní jistými geometrickými operacemi, které
jsou v příložených rysech přesně provedeny methodou
prof. Menšíka, zjistit čili rekonstruO'Vat stanovisko, 'mís-
to, ze kterého bylo těch 5 kolíků fotografováno. V uve-
deném thematu je tedy probírán fotogrametrický pro-
blém, jak z mapy určitého rovinného terénu a jeho sním-
ku určit místo, odkud byl terén fotografován.
Prakticky to znamená asi toto: budu-li mít nějakou

pohlednici Prahy a jakoukoliv mapu, na níž bude foto-
grafované místo zobrazeno, získám místo, odkud byl sní-
mek brán tak, že si na snímku vytknu 5 iibovolných
bodů (třeba věž kostela, křizovatku atd.), k nim vyhle-
dám odpovídající body na mapě a přesně tou konstrukcí,
která je v tlÍematu uvedena, rekonstruuji stanovisko.
Snadná konstrukce" která je ze všech rysů patrná, umož-
ilUje také poměrně přesné vyrýsování ohniskové vzdá-
lenosti fotografického objektivu aparátu, s nímž byl sní-
mek proveden; celý problém je řešen ještě jednou a po-
četně.
Provedení je zcela podobné: voJ1m na daném snímku

jakýchkoli 5 bodů, vyneeu jejích situaci v mapě, sestro-
jím libovolné osy souřadné a každému z těchto pěti bodů
přiřadim dvojíci čísel, čili soúřadnice. Početním postu-
pem, který obsahuje numerická část rekonstrukce, sta-
novím souřadnice bodu, který je stanoviskem. Zcela po-
dobně lze vypočíst i velikost ohniskové délky fotogra-
fického objektivu.
Avšak fotogrametrie v praxi, zejména pozemní se

obírá v podstatě problémem opačným, t. j. jak z daného
snímku a známého stanoviska vyhodnotit půdorysnou si-
tuaci snímku čili vyhotovit mapu. To je všek problém
v obecném popadě pro konstrukci značně složitý. Theo-
retický se probírá až ve vyšších ročnících a prakticky
se řeší pomocí automatických strojových překreelovačů.
Ve zvláštním a zjednodušeném připadě je tento problém
probírán v druhém thematu »Rekonstrukce architektury
z jednoho svislého snímku«.

ZjednodušellÍ spočívá v tom, že běží o předměty· více
méně přeených geometrických vlastností, čili krychle,
kvádry, hranoly a pod., mezi něž patří přirozeně i mo-
derní stavby. Je dán snímek nějaké architektury a jeho
stanovisko, nebo libovolný půdorysný rozměr. Jistá foto-
grametrická operace, která je na osmi grafických pro-
vedeních zobrazena, umožňuje vyrýsovat půdorys, nárys
i stranorys stavby. Čili budu-li mít snímek nějakého
domu a buducli znát místo, ze kterého jsem dům foto-
grafoval, mohu si sestrojit jeho mapu, t. j. půdorys a
jeho stavební plán, t. j. stranorysný a nárysný pohled.
Tím znám samozřejmě veške,ré rOl'lměrytoho domu (dél-
ku, šířku, výšku umístění oken, jejich velikost atd.).
A to je v podstatě princip zeměměřické fotogrametrie.
Uvedené dva problémy této rozsáhlé vědy jsme tedy

řešili v 2. kroužku. Ne,jde o problémy zceJa nové, ale jde
především o problémy rozsáhlé a o problémy základní,
jejichž vyřešení je podmínkou dalšího prohloubeného
studia fotogrametrie .. To nás přinutilo,. aby se všichni
členové kroužku zapojili do aktivní spolupráce" aby si
plánovitě rozvrhli postup práce, aby si na společných
diskusích objasnili těžkosti a kolektivně je řešili. Takto
se vytvořil v našem kroužku předpoklad budoucí ·kolek·
tivní spolupráce na poli studijním. A to považujeme za
nejvě,tší přínos STM.

Již sto absolventA ětyfletého studia zeměměfického
inženýrství na Benešově technice, Čtyřleté studium ze-
měměřického inženýrství započalo na vysoké škole tech-
nické Dra Edvarda Beneše v Brně studijním rokem
1946/47, takže první absolventi podle přechodn)Tch úle-
vových opatřeni minísterstva školství a osvěty' mohli
vyjíti v létě 1947.Do dnešního dne byly vykonány státní
zkoušky ve čtyřech termínech a bylo při nich dosaženo
3tudijních výsledků, jak vyplývá z tabulky.

Datum II. státní
kandidátů s prospěchem

zkoušky fI. b'lýl velmi I s vyzna- oelkem
zp BO1 zpfl.sobilýmenáním

27. května 1947 6 7. 9 22

30. června 1947 22 22 17 61

21. ledna 1948 6 3 6 14

6. března 1948 14 5 4 23
--

I ~8 (40,0%) 137 (30,8%) 135 (29,2%) I 120

Při státní zkoušce dne 6. března 1948překročil počet
absolventů čtyřletého studia číslici sto. Je zajímavé, že
z celkového počtu 120 kandidátů je naprostá většina,
108 (t. j. 90%) zaměstnanců státních a veřejných měřic-
kých úřadů, zatím co pouze 12 (t. j. 10%) absolventů
pochází z řad zaměstnancfl. civilních zeměměřických
kanceláří. Lze to vysvětliti jako přímou reakci na vlád-
ní nařízení z 2. prosince 1947,jímž byla zřízena kate·
gorie úředníků měřické služby ve služební třídě lb.
Z brně.nské vysoké školy vyšlo celkem 510 absolventů

třiletého studia zeměměřického inženýrství. Z počtu 120
čtyřletých absolventů po odečtení 11 (t. j. 9,2%), kteří
konali svá tříletá studia na vysokém učení technickém
v Praze zbývá 109 (t. j. 90,8%) kandidátů, kteří studo-
vali v Brně. Uvažujeme-li celkový počet tříletých absol-
ventů vyšlých z brněnské techniky, dospějeme k zají-
mavému zjištění, že 21,4% všech těchto absolventú
Benešovy techniky doplnilo za necel)' rok své tříleté
vzdělání na čtyřleté.
Z&jímavá jsou též zjištění o věku těch, kdož dokončili

čtyřletá studia. Nad 43 roky (roč. 19(5) věku bylo jich
25, 3~21etých 25, 33--371etých46, 28-32 letých bylo 17.
Zbývající, u nichž věk byl zjištěn, byli mladší 28 let.

Zeman.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek ěeskoslov. inženýrů a techniků.
- Tiskem knih tiskárny .Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.- Redakční korespondence budiž řízena na adresu

hlavního redaktora Praha XVI, Nábřeží Legií 3.
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