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-

V BRNE
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1931

pro výraz O'A2+O'AO'B+O'B2•
Dr. Jaroslav

Mr k os.

I. Jakost
trojúhelníkového
řetězce (t. j. vliv chyb v měřených úhlech
na konečnou stranu řetězce) se posuzuje podle výrazu K . ~(OA2
OA. orr-r On2).
Při tom značí A a B úhly v trojúhelníku, na př. B úhel proti dané, A proti
hledané straně, oA a On diference funkce log sin x pro I" v místě A, resp. B a to v jednotkách šestého desetinného místa. Součet vztahuje se na všechny trojúhelníky uvažovaného řetězce. Pro výraz OA2
OAOn +- On" existují tabulky*) s dvojím argumentem A a B, z nichž lze hodnotu výrazu -vyčísliti dvojí interpolací, což je nepříjemná vlastnost tabulek s dvojím argumentem. Při výpočtu stačí se omeziti,
jak činí i tabulky, na celky. Cílem této práce bylo sestrojiti nomogram, jímž by
se daly tabulky nahraditi.
II. Princip
nomogramu.
Veďme bodem O v rovině dvě přímky svírající
úhel a a vynesme na ně od bodu O jako počátku stupnice lJl (al) a lJ2 (IMJ) funkcí
fl (al) a /2 (a2)' kde II a l2 jsou vhodné moduly. Na průsvitném papíře narýsujeme
přímou stupnici l313(a3) funkce 13 (a3), l3 je příslušný modul. Přiložme nyní počátek
průsvitné stupnice k bodu první stupnice, který má kotu al tak, aby současně procházela bodem koty a2 druhé stupnice. Pfi tom nám padne na bod koty a2 bod
o,kotě a3 průsvitné stupnice. Jaký je vztah mezi hodnotami al, a!, a3? Podle věty
kosinové je
lB l32/s"(a3) = l121t2(a 1) l2122 (a2) - 2l1lJl (al)f2(a2) cos a.
Abychom dostali vztah nezávislý na volbě modulů,
volíme II = l2 = l3 = l, čímž docházíme k tomuto vztahu
mezi proměnnými:
132 = 112 /22 - 21d2 cos a
(1)
Můžeme ještě voliti úhel a. Tak bychom dospěli k různým zvláštním případům, z nichž se zde budeme zabývati pouze případy a = 120o a a = 60 o. Pro a = 1200
je
132= 112 Itf2
122,
(2)
pro a = 600 pak
.
132=/12 - hl2
Il·
(3)
Na levé straně v rovnici (2) i (3) je veličina kladná, po pf. rovná nule. Také na
pravé straně těchto rovnic jsou výrazy kladné, po pf. rovné nule. Lze totiž psáti
f12 hl2
122 = ~13_1;3, takže je vidět, že je to veliéina kladná, je-li 11 =1= fs.
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a také o tomto výrazu lze snadno nahlédnouti, že je buď kladný, nebo roven nule.
*) C. V. Hodll'son, Manual of first-order triangulation
special pubI. No 120), Washington 1926, str. 6.
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(D. S. Coast and geodetic survey,

III. Užijme ,nyní vyloženého
principuj
na výraz 042+OAOB+OB2.
Musíme klástif! = OA, f2= OB, fa = ýaa. Meze proměnných volíme pro A: 20°-90°,
pro B: 20°-160°. Citovauá tabulka sice jde od 10° do 170°, ale ve skutečnosti
není radno jiti pod 30°, jenom ve výjimečných připadech a ani tam se nemá rozhodně jiti pod 20 ° *). Takové trojúhelníky pak příliš znehodnocuji síť, dávajice
veliký přispěvek k součtu 2'(OA9
OA dB
OB9).
Společný modul všech stupnic byl volen tak, aby délka stupnice pro A byla
asi 200 mm: l (090" 90°)= 200. Odtud plyne l = 34'60... mm, pro jednoduchost
zvolen modul l = 35 mm, tak.že délka stupnice bude 202'45 mm. Při reprodukci
byla délka stupnice A zmenšena. Diference OA, OB byly pro výpočet vyňaty z desetimistných Vegových tabulek Thesaurus logarithmorum completus. Sedmimistné
tabulky totiž k tomu účelu nestači, neboť nám dávaji veličiny pouze na setiny,
takže po násobení modulem nám nezaručnjí ani správnost desetin milimetru. Naproti tomu nám dává Thesaurus správně ještě tisíciny milimetru, tedy přesnost
více než postačujicL
Pokud je B v mezích 20°-90°, jsou obě diference OA i OB kladné a tedy
stupnice pro A a B svírají spolu úhel 120°. Jak patrno, jsou obě stupnice také
zcela identické, takže stačí vypočísti pouze jednu. Je-li B v mezích 900-1600, je
sice OA> O, ale OB < O, takže pak a = 60 0. To znamená, že pokračování stupnice
B přes 90° je v přímém prodloužení stupnice B pro B v mezích 200-90°. Protože
pak jsou pro B v mezích 90°-160° diference záporné, ale číselně shodné s diferencemi pro B v mezích 90 °--20 0, bude toto pokračováni stupnice B souměrné
podle bodu O s částí pro B v mezich 90°-20°. Pokud jde o intervaly, řidila se
jejich volba požadavkem, aby neklesly dílky jim odpovidajicí hluboko pod 2 mm
vzhledem ke zmenšeni při reprodukci. Tak byl zvolen pro 20°-25° interval 10',
pro 25 °-35 ° interval 20', pro 350-450 interval 30', pro 450-70 ° interval 10,
pro 700-900 interval 2°.
Přistupme konečně ke stupnici na průsvitném papíře. Protože je
aa=OA2+dAdB+OB2,
musime na průsvitný papír vynésti stupnici l ya3, kde l = 35 mm. Nejmenši
hodnoty a to nulové nabude aa pro A=B=900, největši pro A=B=200,
totiž hodnoty 3 20°2= 100'38. Stupnice byla proto počítána pro aa v mezích od
O do 101. Intervaly byly voleny takto: pro 0'0 -2,0 po 0'1, pro 2'0-5'0 po 0'2,
pro 5'0-40'0 po 0'5, pro 40'0-101'0 po 1,0. Stupnice byla vynesena jednak na
stejný papír jako stupnice A a B, jednak na průsvitný papír. Tím je dána možnost
srovnávání, neboť průsvitný papir se jinak srazí než obyčejný. V tomto časopise
bylo upuštěno od připojeni stupnice na průsvitném papíře z důvodů úsporných.
Čtenář, který by se o věc více zajímal, může si okopirovat stupnici na průsvitný
papír, nebo použiti kružitka, jehož hroty přiloži k bodům o kotách A a B, na to
jeden hrot přiloži k počátku třetí stupnice, takže u druhého hrotu na stupnici se
čte výsledek.
IV. R oz bor pře s n o sti. Zbývá provésti rozbor přesnosti, kterou nám nomogram poskytuje. Probereme postupně vliv jednotlivÝ.ch zdrojů chyb na přesnost
výsledku, při čemž abstrahujeme od vlivu srážek papírů, neboť tyto je těžko
vziti v počet.
1. Uděláme-li při nastavováni na prvé a druhé stupnici chybu LlA resp. LIB při tom můžeme předpokládati, že LIA resp. LIB jsou rovny nejvýše jedné desetině
příslušného stupnicového intervalu -, bude to miti ve výsledku za následek chybu
LI' aa. Abychom ji vypočetli, musíme si nejprve analyticky vyjádřiti hodnotu diferenci o. Diferenci funkce logsin x pro 1" dostaneme, dělíme-li přirůstek této funkce
přírůstkem proměnné, vyjádřené ve vteřinách. Je to tedy velmi přibližně derivace
funkce logsin x podle proměnné x, vyjádřené ve vteřinách. Protože je mezi pro-
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*) Viz na př.: Résumé du Compte rendu annuel de l'lnstitut
Juillet 1918-Décembre 1919. str. 10.
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géodésique de Finlande,

měnnou, vyjádřenou ve vteřinách a mezi proměnnou v míře obloukové vztah
x"
x ="'
bude patrně
~
.
' .. dlogsÍllX dlogsinx
dx
M
dlf1" logsmx =
dx" dx
. dx" = ~" cotg x ,
kde M = 0'43429. .. je modul pro převod logaritmů dekadických na logaritmy
přirozené. Chceme-li míti hledanou diferenci vyjádřenu v jedničkách šestého desetinného místa, musíme ještě násobiti 106 takže konečně
--,-_Mcotg A . 106,
~
Můžeme tedy psáti
.Jl

UA-- -"

M2

as -.:.-(~") 101:1 (cotgil A

-,-M cotg B . 106 .
~

.Jl

UR-"

+ cotg A cotg B + cotg B)
2

.a odtud diferencovánim
10
LI'a = _
cotg ~) cotg B LlA
cotg A.-+:? cotg B LIB).
s
~"~u
Slili/A
sm" B
Při tom vyjadřujeme chyby LlA a LIB ve stupních, proto obsahuje výraz činitele

+

(M)2 D(2

,;0' kde

(10

je radián ve stupních, t. j.

(10 = 57°.29577 ...

Zaveďme pro stručnost označení:
M) i/ 1012 = O 2 cotg A
cotg B
I cotg A
2 cotg B _ II
((I"
(10
,
sin2 A
'
sin2 B
'
takže
Li'as= (I LlA
II LIB).
,Pak bude
I LI'asl< a (I I II LlA I I II II LIB 1).
Pro odhad I LI'as I rozdělme si obor proměnné A i B na menší obory, v nichž je
vždy stejný stupnicový interval, t. j. u proměnné A na pět oborů, jak shora při
popisu nomogramu uvedeno, u proměnné B pak na deset oborů, prvých pět stejně
jako u proměnné A, pak těchto dalších pět: 900-110°, 110°-1350, 1350-1450,
145°---155°, 1550_] 600. Je-li A v jednom takovém oboru (A17 Aj), B v druhém
{Bl• B2), můžeme položiti místo ILlA i a I LiB I hodnoty větší, t. j. desetiny pří;slušných stupnicových intervalů. Musíme ieště odhadnouti I I I a I II /, když je A a
B v oborech (AI' Aj) a (B1, B2), t. j. najíti příslušné největší hodnoty III a lIli.
.Je-li nejprve Ai i A2<900, Bi i Bj~900, budou výrazy I i II kladné a největší hodnoty nabudou pro A = A1, B = Bi. Pokud tedy kombinujeme pět oborů
proměnné A s prvými pěti obory proměnné B, je snadno najíti největší hodnoty
I I I a I II I a tím také horní hranici pro I Jas I. O něco složitějšije věc, když AI
i A2 <900, ale B1 i B2>900. V tomto případě položme B= 90°
B,B1 =90°
Bu
0
B2
90 +B2,takže-

+

+

a

+
+
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+

I=2cotg:~-tg
B Il= cotgA-.-:tgB,
00<13< 700.
sm2 A'
cos2 B
= =
Uvažujme nejprve I. Pišme cotg A = x, tg B
Y, tedy
I=(2x-y)
(1 +x2).
Mohou nastati tyto případy: 1. 2 x - y má pro všechny hodnoty x, y hodnotu
zápornou resp. rovnou nule. To nastane, je-li 2 X2 - Y1 ~ O. Pak

\1\ = (y- 2 x) (1
(}~~I

=-2(1+x )+
2

+ xii),

2x(y-2X)=-6[(X-

~r+

12;Y],

~!J=
1+x >0.
'ay
2

Protože je Ymax=tg70o=2·74748

... , Ymax2=7·5485 ... , bude v celém uvažo-

1931/3

aal~'< O, t.

vaném oboru

j.

III

roste s klesajícimrx as rostoucím y,největši hod-

noty nabude v bodě (Xl' Y2)'
2. 2 X - Y má pro všechny body oboru hodnotu kladnou nebo rovnu nule.
To nastane, když 2 Xl - Y2 < O. Pak bude II 1= (2 x.:..- y) (1 + x2),

~r+ 1,
12 36Y

a~~12(1+X2)+~X(2X-Y)=6[(X-

aal~1 =-(1+

x~)

< O.

1 O, tedy I I i roste
Ze stejného důvodu jako" v případě 1. je v celém oboru 00~I>
s rostoucím X a s klesajícím y, takže největší hodnoty nabude v bodě (X2, Y1)'
3. 2 x - Y má v některých bodech oboru hodnotu kladnou, v jiných zápornou.
K tomu musí býti současně splněny podmínky 2 X2 - Y1 > O, 2 Xl - Y2 < O. Pak
může nastati podle výsledků v případech 1. a 2. maximum I I I buď v bodě (Xl' Y2)
nebo (X2, Y1), mezi oběma body nutno rozhodnouti výpočtem.
Stejným postupem se vyšetří maximum I IIi. Dospěje se k těmto výsledkům:
1. Je-Ii X2 - 2 Yl <O, nastane maximum v bodě (Xl' Y2)'
2. Pro Xl - 2 Ys > O nastane maximum v bodě (X2, Y1)'
3. Je-li současně X2 - 2 Yt>,0, Xl - 2 Y2 < O, nutno zase rozhodnouti mezi
body (Xl' Y2), (X2, Yl)'
Takovým způsobem byla vypočtena tabulka udávající horní mez pro I A'asl
v jednotlivých intervalech:

~III

'200-

20°-

25°

25°-

35°

350-

45°

45°-

70°

700-

900

90°-110°
110°-135°
135°-145°
145°-155°
155°-160°

I

I

250

0'182
0'1
0'186
0'1
0'142
0'1
0'146
0'1
0'125
0'05
0'103
0'05
0'074
0'05
0'058
0'05
0'076
0'05
0'074
0'J5

I

25°-35°

35°_45°

0'186
0'1
"0'186
",1

0'142
0'1
0'141
0'1
0'101
0'05
0'098

0'141
0'1
0'141
0'05
O'lIS
0'05
0'095
0'05
0'069

0·05

0'083
O'O,}

0'076
0'05
0'056
0'05
0'045
0'05
0'044
005
0'064
O"j5

0'076
0'05

0'058
0'05

0·05

0'064
0'05

I

I

45°-70°

I

70°-90°

0'146
0"1
0'141
0'05
0'098
0'05
0·093
0'06
0'067
0'05
0'046
0'02

0'125
0'05
0'118
, 0'05
0'076
0'05
0'067
0'05
0038
0'01
0'026
0'01

0'051
Q:02

0'069
0'05
0'074

0'046
0'02
0'056
0'05
0'095
0'05
0'103

0·05

0·05

0'045
O'Oli

:

Óísla, udávající horní mez IA'asl, jsou v této tabulce tištěna velkými typy.
2. Dalším zdrojem chyb je chyba A" as při čteni na stupnici pro aa. Můžeme
jistě předpokládati, že je rovna nejvýše desetině příslušného stupnicového intervalu.
Snadno zjistíme maximální p.odnoty této chyby v jednotlivých intervalech. V tabulce 1. jsou tyto maximálni hodnoty vytištěny drobnými typy. Jak patrno, nepřesahuje vliv obou chyb dohromady ,nikde hodnotu 0'29.
3. Konečně můžeme udělati chybu A"'as tím, že nepřiložíme počátek stupnice na průsvitném papíře přesně ke stupnici A, nýbrž jej posuneme poněkud ve
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směru délky stupnice na některou stranu. Ptedpokládáme, že posun je neJvyse
0'2 mm. Chyba, které se tím dopustíme, bude tím větší, čím bude délka intervalu
stupnice a3, v němž leží čtení, menší a čím bude interval sám větší. Vliv chyby
ukazuje tabulka 2.:

Interval

stupnice pro aa .

0'1

0'2

0'5

1'0

1"13

0'99

1'25

0·04

0'11

0'16

·11
Jeho nejmenší délka v mm

~0'2 mm znamená

0'90

I

0'02

. il

Je zřejmo, že uvažovaná chyba. nepřesáhne hodnoty 0·16.
Shrneme-li nyní vliv všech uvažovaných chyb, vidíme, že celková chyba v as
bnde nejvýše 0·29
0'16 = 0'45, tedy menší než půl jednotky.
Je tudíž nomogramem dána .hodnota výrazu OA~
0..4.08
08~ na jednotky, jak se požadnje.
Ke konci děkuji p. prof. Dr. B. Kladi vovi za podnět k práci a za různé
rady, kolegovi Ing. C. J. Potočkovi
za pečlivé vynesení nomogramu.
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Z II. geodetického ústavu české techniky v Brnl.
Résumé. On estime
lil. qualité
de Ia ehaine de triangles
(c'est-a-dire l'infl.uenee
des erreurs dans les angles mesurés sur le eóté final de la ehaine), d'apres lavaleur
de
l'expression K~(8A2+8A8H+OB2)
Oll 0..4. et 8B sont différences de log sin x pour 1" dans
les eas x = A et x::- B exprimées dans le3 unités de III. sixieme décimale. On fait la Bomme
pour tous les triangles de la ehaine. Les tables usuelles pour l'expression 8A2
8A 08
082
80nt remplacéeB iei par un abaque qui supprime l'interpolation dans la tablea. double
entrée. L'abaque
est basé su~ le théoreme de cosinus de la trigonométrie
plane. II
eomporte deux éehelles droites pOUI'les angles A et B et la troisierne échelle sur le papier
·calque ou on lit le résultat. Si l'on eherche lil. valeur de notre expres si on on met l'origine
de la troisieme échelle sur le ehiffre A de lil.premiere échelle et fait la passer par le ehiffre B
de la seconde. Le résultat se lit sur III. troisieme échelle eontre le ehiffre B. Autrement dit
III. valeur de notre expression est la distance des points A et B sur les échelles eorrespondentes mesurée par lil. troisieme échelle mobile. Lil. précision ďapres lil. discuBsion, faite par
l'auteur est du meme ordre que donnent les tables e'est-a-dire a unité pres.
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i(riterium

lineární srážky papíru a shodnosti
v katastrálních mapách.

+

pevných bodů

Ing. Eduard K[a d e č k a, vrch. měř. komisař v Trutnově .

.~Lineární
srážka papírn katastrálních map jest pro všechny měřické vkreslovací
práce dosud problémem obtížným a málo vyjasněným.Naše původní katastrální
mapa, mapa stabilního katastru, jest výsledkem prací geodetických. Jednotlivé její
listy vyšly změření stolového,a to z původního správného vyznačení základních,
triangulací získaných bodů v mapovém listu, z přesné jejich orientace na shodné body
v přírodě a z dalšího grafického určování nových"bodů průsečíky rayonů, vede7
ných ze základních bodů. Byly tudíž vzdálenosti a. plochy, v původních mapách
()bsažené v měřítku zmenšeném i se směry úhlovými věrným obrazem skutečného,
()rthogonálně na vodorovnou plochu promítnutého územního povrchu, pokud jeho
zobrazení. bylo účelné prO PQtřeby stabilního ka~astru.
Aby hotové původní mapy jako cenné. unikáty zůstaly pro bu'doucnost zachovány, vyhotoveny byly litograficky a v novější době postupem prosvětlovacím jejich
otisky. Máme "tedy katastrální mapy původní, otisky starší a otisky novější li
pracnj.em'l·pravidelně v otiscích, ()bčas také v listech původních.
Porovnáme-li však dnes na příklad vzdálenost dvon bodů, odsnnutou na mapě,
s jejich skutečnou vzdáleností,shledáme, že skutečná ,vzdálenost odlišnje se v jistých mezích od vzdálenosti. mapové.
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Tento zjev přičítáme zpravidla srážce papíru, vyjadřované v procentech. Jest
naSI snahou eliminovati srážku papíru a není-Ii vyhnutí, vyjádřiti ji jistou pravidelností, zejména vyplývá-li z vlastností hmoty papírové, neboť jest nutno, abychom
měřené délky, v plánu udaná délková čísla, kontrolovali čísly, s mapy samotné
vyňatými a získali takto spolehlivé kriterium lineárních srážkových poměrů.
Víme, že základní body byly v mapovém listu vyznačeny svými pravoúhlými
souřadnicemi, redukovanými na sekční okraje. Všechny ostatní body mapového
lineamentu, určené průsečíky rayonů, tvoří s body základními určitou soustavu
přímek v daný obdélník vkreslenou, jež odpovídá zcela určité soustavě přímek
v přírodě měřené.
V mapové soustavě můžeme každý bod lineamentu matematicky vyjádřiti jeho
pravoúhlými souřadnicemi odsunutými od okrajů listu. Ale protože každá mapová
délka je skoro zpravidla menší než délka skutečná, musíme s mapy odsunuté
souřadnice doplniti na pravou jejich velikost ..
Jelikož základní grafické body byly sestrojeny ze souřadnic vztažených k okrajum sekčního listu, jehož pravé rozměry jsou veličinami stálými, nelze nám i dnes
jinak, než se opříti se svými úvahami a výpočty o tyto konstanty.
Předpokládejme (viz obr. 1. a 2.), že původní sekční obdélník OMNR, jehož
rozměry jsou d (délka) v výška, se deformuje obecně ve čtyřúhelník O'M' N' Rr
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Obr. 1.

a že každá sekční Čárl;Lmá po celé délce stejnou deformaci. Nechť jsou délkové
deformace ve stranách sekčního obdélníka:
k1

=

UF
OM '

k2

=

WN

NE

MN '

ks = NR'

k,

=

EU
R O .

Libovolný bod A se v původním sekčním obdélníku sestrojí jako průsek přímek T D,
U Z; v obrazci deformov~ém mu odpovídá bod A.' jako průsečík přímek T D',
U' Z'. J~st pak:
M'T'=k

j•

MT, M'U'=ka•

MU, N'D'=ks'

ND,

O' Z'=k4•

OZ.

Uvažujme úhh>piíčnu ON, které v deformovan~:m obra,ze Qdpovťd4 O'N'.
Libovolná rovnoběžka. P Q II 0:tY se zobra~\Úe číselně v deformovaném o~.zci jako

P' Q' II O'N. Neboť je-li

M P= -.!., M Q = -.! (kde m je libovolné celé číslo) jest
. m
m
M'P'-k
-l'

m'

~

M'Q'-k·
->l'm ~
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M' P :M' Q' = k1 • Y- : k2

a platí úměry:

•

!!.

m
m
M' O' : M' N' = k1 • v : k2 • d,
M' O': M' N' = M' P' :M' Q',

a zrovna tak
tudíž

čímž je rovnoběžnost přímek dokázána.
Uvažujme nyní T D, jež určuje bod A. Úseky její na sekčních čarách jsou
v původní sekci!-

r

(r je nějaké číslo celé). Obrazem jejím je přímka T' D' a úseky

Y-,

k3 • .!... Vedeme-li bodem A'
r
r
rovnoběžku A' B' s úhlopříčnou O'N', odpovídá tato přímce AB; zrovna tak
D' O' II O'N' odpovídá přímce D O IlON. Úseky, které vytínají rovnoběžky AB, DO

její na příslušných deformovaných stranách jsou k1

•

na sekční čáře ]JI O, měřené od bodu T jsou T B

=.!.., TO = v (vyplývá z po-

položíme-li MU = TA = ~). Na deformované straně jsou
n
analogické úseky T' B' = k1 • !-, T' O' = k1
n
Platí tedy, označíme-li TA = YA, T' A'
Ym, T' D' = dm:
dobných trojúhelníků,

v:

=

YA: d = T B : T O čili

YA: d = .!.. : v,
n

Ym : dm = T' B' : T' O' čili Ym: dm = k1 • .!.. : k1 v
a z toho

Ym ; dm = YA: d a konečně

I.

YA = Ydm. d.

n

Za stejných předpokladů platí též XA = Xm . v,

m

~

při čemž XA = U A značí pořadnici v původním nesraženém sekčním obdélníku,
Xm = U' A' t. j. délka odsunutá z deformovaného obrazce (otisku mapy) na příčce
U' Z' = vm•
Uvedené vzorce (I.) umožňují tudíž rekonstrukci bodu A do původní nesražené
sekce, resp. zjištění pravých souřadnic bodu A vzhledem na sekční rohy známé
svými souřadnicemi. Hodnoty Ym, x ••, ležící na příčkách U' Z', T' D' odměřujeme
na deformované mapě od sekčních čar, bez ohledu na to, jsou-li prohnuté či přímé.
(Přirozeně, že menší odchylky ve změně sekční čáry lokální povahy třeba pomíjeti.)
Co bylo odvozeno o bodu A, lze podobně doložiti o jiném bodu B, tudíž je
dána možnost rekonstrukce přímky do nesražené sekce z deformovaného listu a tím
možnost zjištění délky její.
Naznačuji níže p r a k t i c k Ý p o s tup při výpočtu pravých mapových souřadnie
(pro rekonstrukci dle vzorce I.):
směr y:
směr x:
1. m. č. 4,
1. Xm = odsunuta,.
1. Ym = odsunuto,
bod A,
stp. čk. 38,
2. dm = odsunuto,
2. Vm = odsunuto,.
otisk z r. 1900,
jih. vých. roh,
3. v = pravá výška,.
3. d = pravá délka,
směr y:
směr x:
4. d - dm = Lid,
4. V - Vm = Llv,
5. procento nPdm" vzhledem k dm,
5; procento nPvm" vzhledem k Vm,
6. YA = + Ym + Lly (v procentech).
6. XA = + Xm + Llx (v procentech).
Lly a Llx se vždy přičtou.
Výkony ad 1. a 2. provedeme nanášecím přístrojem, výkon ad 5. a 6. logarit·
mickým pravítkem. Pro tyto účely lze adaptovati tiskopis vzor XIV nPolyg. instrukce".
Podobným způsobem jest si počínati, chceme-li daný bod pomocí jeho trigonometrických souřadnic (pravých mapových souřadnic) v mapě vyznačiti.
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Zde hledáme souřadnice y,,, a

+

Ym=~YAd;

Xm:

dm

P r a k t i c k Ý p o s tup pro konstrukci bodú. do deformované mapy dle vzorce II. :
Jsou dány:
+ YA
a
+ XA:
1. dm = odsunuto,
1. Vm = odsunuto,
2. d = pravá délka,
2. v = pravá výška,
3. d~dm=dd.
3. v~vm=dv.
4. procento "Pa" vzhledem k d,
4. procento ",Pv" vzhledem k v,
5. ±Ym=
+ YA+ dy (v procentech).
5. + Xm = + XA + dx (v procentech).
f;;, _.
• dY ,a dx se vždy odečtou.

,,",rJ,

*,,"

Každé měření, jež slouží k udržování souhlasu mapy s přírodou a pozemkovou
knihou, má býti dle předpisu navázáno na pevné body; tyto jsou buď na mapě
vyznačeny, buď jsou již v původním lineamentu, nebo dají se z něho odvoditi. Ve
smyslu mapovém
jsou ale pevnými body tehdy, jestliže jejich pravé mapové
místo na otisku (deformovaném) odpovídá shora prokázanými úměrami jejich původnímu správnému místu na listu původním, nesraženém.
Pevný lineamentní bod má tudíž tyto vlastnosti: 1. Jeho poloha v přírodě
nebyla vůbec změněna; 2. jeho poloha na nynější katastrální mapě byla utvořena
přirozenými deformaěními účinky srážky papíru, odpovídajícími hořejším úměrám
nebo byla 3. stanovena novým zákresem, přesně odpovídajícím zákonitosti srážky
papíru.
První vlastnost zkoumáme v přírodě dotazováním se stran a pamětníků, druhou
a třetí jest nám zkoumati naším měřením a získanými mapovými souřadnicemi.
(Pokračová.ní.

-

A

suívre.)

Geodetické práce ministerstva zemědělství v Bulharsku.
Ing. B. P o li r.

ZeměměřiČiské práce v Bulharsku nejsou sjednoceny v jednom ústředním
úřadě. Každé ministers,tvo provádí si potřebné polohopisné a výškopisné plány
samo, svým z,eměměřičským oddělením. Největší geodetické práce provádí VojeIllský zeměpisný ústav v 8ofii, který mimo prací čistě topografických vojenského rázu soustřeďuje nyní všechno' úsilí na vybudování trigonometrické sítě
I. řádu pro území celého státu, které dosud Bulha.rsko nemá. Zatím provedl základní prác'e, měření základ nová a všěchna powrování úhlová a počítá nyní
zeměpisnésouřadnice. Zeměměřičskéoddělení min. obchodu, průmyslu a práce provádí
postupně ve všech obcích bulharských polohopi'Sné a výškopisné měření, které
slouží jako podklad pro regulační a zastavovací plány. Zhotovení takového
plánu pro každou mistní obec je zákonem předepsáno. Vytyčení reg-ulačních a
stavebních čar a všechny práce spojené Si evidencí stavu venku a v mapě provádějí technická oddělení okresních úřadů. Min. obchodu stará se rovněž o zhotovení map důlnich oblastí. --- Ministerstvo železnic provádí geodetické práce
nutné pro výstavbu a udržování železných drah. Konečně veškeré plány, sloužící jako podklad pro zintensivnění zemědělského podnikání, sdělává ministerstvo zemiěděls,tví ve svém oddělel1í vodním a komrussačním.
Bulharsko nemá. svůj systém po'/;emkorvéhokatastru zbudován jako u nás
na přesném soupiSiu a zobrazeni všeho pozemkového majetku. Nemá katastrálních map a nemá ani jiných map pozemkových tratí, které by našim katastrál~
ním mapám odpovídaly. Nemá dosud ani, jak již dříve řečeno, jednotné trigonometrické 'sítě, takže každý z jmenovaných úřadů pří provádění sV$Tchprací
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musí tyto provésti od počátku, poemaje rozvržením sítě, zaměřením základen,
orientováním sítě a konče zaměřením detailu. Vodní oddělení ministerstva zeměděh;tví provedlo v posledních letech několik velkých geodetických
prací.
Jsou to hlavně, polohopi,sné základy pro projekty údolních přehrad na řekách
Iskaru, Strumě, Osmě, pro odvodněni baž,in zv. Golemo blato ve středním Bulharsku, pro regulaci, vodní přehradu a využití v'Odní energie řeky Tundžy.
V neposllední řadě bylo to zhotovení polohopisného plánu rozptýlené držby pozOOlkovév obci Žiten na Sofijsku, kde ministeflStvo zemědělství provedlo prmí
pokusné scelení pozemků v Bulharsku - a provedení jefitě dalších několika
polohopisných plánů, sloužících jako podklad k projektu scelení. Na těchto několika komassovan}Tch obcích chce ministe,ristvo dokázati význam scelování pozemků pro zvýšení zemMělského výnosu a přiměti tak vládu k vydání scelovacího zákona. Poněvadž inženýrský doros.t bulharský je vychováván na různých zahraničních technických učilištích, bylo třeba, aby ministerstvo vydalo
nějaké instrukce měřioské, abjT do všech prací byl zaveden systém a jednotnost. P,rozatím tiskem vyšla část první instrukce bulharské, vypracovaná inspektoremministerstva
zemědělství Ing. M. Nazorem *). Druhá její část Práce
kanceláiíské je pfipravena a vyjde na jaře 1931.
Zmíněná ins,trukce předpisuje pos,tup prací pfi místních triangulacích, udává metody a stanoví výši přesnosti tochto prací. Trigonometrické sítě, provedené Oddě,lením vodním, budou pro první čals představovati místní samostatné
triangulace, které po stanovení jednotné státní triangulace budou do této transformovány. Přesnost prací je p,ředepsána taková. aby výsledku mohlo se použíti nejen pro účely ministers.va zemědělství, ale i pro jiné technické účely,
hlavně p~o pozdější zřízení pozemkového katas.tru. Proto také do místních
triangulací zabírají se všechny trigonometrické body státni triangulace (venku
již stabilisované - dosud ale nevypočtené), které leží v území těchto triangulaeí nebo, jim nablízko. Min. zemědělství stanoví souřadnice takových společných bodů v místním SlYstémua pozdější převedení do 'SYistémustátní triangulMe bude již snadnou věcí. Místní triangulace oriento'Vány jsou vždy k severu,
počátek a osa X voleny tak, aby pravoúhlé souřadnice všech bodů území, ve
kterém se triangulace provádí, ležely v prvním kvadrantu.
Rozvrh místní sítě provMí se ve vojenské topografické mapě 1: 40.000.
lnstrukoe předpis.uje 2 druhy trigonometrických bodů p,ro místní s.íte. Body
hlavní, určené proHnáním kombinovaným mezi sebou a body určené protínállím
vpřed. Body, určené protínáním zpět, připouští instrukce jen v zcela výjimečných případech. Hlavní hooy volí se t.ak, aby mÍSlt:ní'síťIskládala se pokud mož"
no ze stejnootranných troj{lhelníku. Jell1tam, kde tak nelze, dovolují se i čtyřúhelníky a pětiúhelníky s diagonálami. Vzdálenost mezi dvěma body hlavními
budiž 3-5 km, mezi body stanovenými poo;tínáním vpřed 1-2·5 km. Počet
těchto podrobných bodl"l má b}Tti roven asi polovině všech bodů v síti. Dle
těchto zálSad triangulátor navrhne tužkou do topografické mapy síť a potom
venku v terénu se přesvědčí, je-li možno navržené vis.ury uskutečnitLZjištěné
1imiěnyopraví a na místě roq;hodne o volbě podružných bodů triaug-ulačních,
které se stanoví protínáním vpřed. Při tom dbá, aby byly rovnoměrně Y SlÍtirozděleny a určeny 4 (ve výjimečných případech 3) visurami od bodů hlavních. Vyhledá místo pro přímé měření základny a určí jejich připojení. Celý projekt
místní sítě pošle pMom Oddělení do Sofie k s.chválení. Po jeho schválení při
kročí se kstabilisování a signalisování bodů. Stabmsování provádí se betonovými kvádry 70 cm do země zapuštěnými, které na s,vé hoře'jší straně nesou označení bodu, čis.lo jeho, rok postavení a zapuštěnou nivélační značku. Stabili&>vané hodysignalisují
se jednoduchými dř-e.věn}Tffiisignály asi 4'0 m v:v,sok:<-mi.
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Pro měření základen má Oddělení vodní ministerstva zemědělství mencskou soupravu, sestávající ze 4 dřevěných latí dělených na dm a jednoho invarového metru, porovnaného 8 kopií normálního metru, která .senalézá v Ůřadu
pro míry a váhy pří ministel'lStvu obchodu, průmyslu a p'ráce v Sofii.
Měření základny provádí Sle v urovnaném terénu podél provazu napjatého
mezi kolíky zařízené do přímky theodolitem. Před měřením jsou latě dvakráte
komparovány s invarovým metrem. Latě kladou se ve stejném s,ledu za sebou,
malá vzdáJenost mezi posledním. decimetrem na lati a koncem základny doměří
ISeobyčejným dřevěným pravítkem. Základna měří se čtyřikráte a z průměrné
chyby těchto čtyř pozorování stanovená chyba relativní nesmí překročiti hodnotu 1: 100.000. Po skončeném měření porovnají se latě opět 8 invarovým metrem a průměr z porovnání před a po měření vezme se jako konečná délka.
latě. Základna obecně ve sklonu se zaniveluje prostou technickou nivelací a
redukuje se do roviny horizontálné. Pro sklon menší 3 % dostačí redukce přibližná

Lls = - ;:'

kde

s

je měřená délka úseku základny a h pre,výšení konců

úseku nad sebou. Při sklonu nad 3 % počítá ins,trukce skutečnou délku z rovnice s'----:-vs~-h=i(s+h2) (s-h).
Redukce základy na nulový horizont provádí
se pro mí,stní poloměr zakřivení střední zeměpisné šířky Bulharska cp
420,

=

h

pro kterou je také připojena v ins,trukci malá tabulka redukčního členu r+h
pro úseky po 100 m až do 1000 m. Konečně nutno provésti poslední redukci
základny, vyplývající z toho, že invarový metr Oddělení je o 0'000062 m kratšf
než kopie normálního metru bulharského.
Instrukce předpi:Sluje,že v každé mÍBtní triangulaci je nutno měřiti alespoň
2 základny a p'l'ovésti kontrolu přesnosti základnového měření navzájem mezi
přímo měřenými základnami. Mezi dvěma přímo měřenými základnami vybere
se nejkratší t~ojúhelníkov}T řetěz. V jednotlivých trojúhelnících vyrovnají se·
úhly a z nich sinovou větou vypočítá se délka jedné základny z druhé, Rozdíl
mezi hodnotou přímo naměřenou a redukovanou a mezi hodnotou vypoČitenolt
nesmí přestoupiti mez danou rovnicí
8
+ 0'000.024 . m . S . -Vn,
kde m je průmě,má chyba úhlového vyrovnání řetě'zce, spojujícího obě základ-·
ny (dle Ferrera), n počet trojúhelníků v řetězci a S mě,řená délka základny.
V hoření rovnici může se chyba dle Ferrera nahradi:.i prfun(Srnou chyhou
úhlového pozorování v síti. Poněvadž tatio chyba je p'1'ůměrnou chybou v pozorování .směrníků a ne úhlů, mění se v rovnici koeficinet, a ta zní:
LI s = + 0·000 035 m'.

=

srn.

Přímo měřená základna přípojí fJ.C samostatnou sítí k nejbližším bodllm sítě
trigonomeuické. Ty voleny j.sou tak, aby nejbližší strana triangulační byla buď
přibližně rovnoběžná nebo kolmá k základně a nejméně 3- až 31/2 kráte delší
než přímo měřená základna. Základllové s.ftě třeba vyrovnávati .samostatně.
Pro mě'ření horizontálních úhlů v místních triangulacích předpisuje instrukce theodolit s bubínkovýmí mikroskopy, kterými možno odečítati nejméně
na celé sekundy. Zvětšení dalekohledu je předepsáno nejméně 24náJsobné.
Před počátkem měření zkouší se přesnost theodolitu. Mimo to provede se
zaměření vzorné skupiny úhlů as,i o 10-12 visurách a stanoví se prdměrná
chyba směrníková M. Z podmínky, že průměrná chyba směrníková ve vyrovnání celé sítě nepřekročí hodnotu
4" a z nahoře vypO'ctené prdměrné chyby
SiIllIěrníkové,stanoví se počet skupin n, v kterých nutno pozorovati úhly:
16

±

n=MJ'
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Instrukce předpisuje, že toto n nesmí překročiti hodnotu 3, poněvadž ji·
nak by bylo nutno měřiti směrníky v počtu skupin stanoveném rovnicí. To
však znamená ztrátu času a zvetšení práoe, a proto, vyjde-li n větší než 3, nařizuje illiSltrukcenahraditi theodolit jiným, přesnějším. Z jednoho stanoviska do"
voluje se zaměřiti nejvíce 15 visur. Při větším počtu
zaměří se jedna
i druhá jejich polovina samostatně tak, aby každá obsahovala nojméně 3 visury z poloviny druhé - a obě části pro vyrovnání se spojí v celek. Excentrické visury nejsou dovoleny; musí-li jich býti přece někdy užito, je llutno
věnovati zvláštní péči stanovení eentračních prvkl1.
Po zam~ěření11hll1v síti trLmgulátor ověří s,i již na místě přesnOls,tsvých
pozorování výpočtem průměrné chyby směmíkové celé sítě. Určí si u všech n
trojúhelníků doplňky OJ uzávěru měřených úhlů na 180 o a z nich vypočtená
prl1měrná chyba
M= ,/rOJOJJ
t 6n
nesmí překročiti hodnotu -+ 4".
Mimo to ověří si správnos,t výpočtu i druhým zpŮisobem. Stanoví součet
kladných a součet záporných znamének při doplňcích uzávěrl1 na 180 o ve všech
trojúhelnících sítě. Je-li rozdíl součtů menší než
(kde n je počet trojúhelníků), značí to, že v pozorování jsou jen chyby nahodilé. Je-li tento rozdíl
větší, pak js.ou v pozorováních i chyby !systematické, způsobené ponejvíce nepřesnou rektifikací st,roje. Oddělení použije pozorování jen tehdy, když rozdíl
součtů znamének kladných a záporných nepřekračuje hodnotu 1·5 (n. Překračuje-li, úhlová pozorování jsou chybná a je nutno provésti Mlldadnou rektifikaci theodolitu a pečlivé nové zamě,ření horizontálních úhlů v síti.
. Konečně triangulátor určí theodolitem, kterým trianguloval, azimut jedné
trigonometrické strany. Provede několik dvojic pozorování slunce a odečítá pro
každou dvojici při stejném úhlu vertikálním úhel horizontální. Rozdíly horizontálních úhlů jednotlivých dvojic opravené o deklinaci, dají jednotlivi pozorování azimutu, z kterých arithmetickým pTŮmě,remvyčíslí se hodnota nejpravděpodobnější.
V posledním odstavci instrukce naznačena je organisace práce při místních
triangulacíeh a stanoven normální výkon, který lze od jednoho triangulátora
očekávati. Předpokládá se, že za pracovní den může provésti pozorování úhlů
na dvou ,stanoviskách a že veškeré práce 's,po~jenése zamě,řením triangulační
sítě o 16-18 vrcholech vyžadují asi 2 týdny času jednoho triangulátora a příslušného počtu dělníků a pomocníků.
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Résumé: Les travaux
~éodésiques
duMinistere
de l'Agriculture
en
B u I II: a r i e. Le ministere de l'Agrieulture du royame de Bulgarie a pnhlié cAtte année la
premiere partie de son Instruction civile. Elle contient les réglements pour leR travanx de
triangulation sur le terrain. La Bulgarie n'a pas le cadastre et des plans exacts dp-s propriétés. Par ce qu'elle n'a pas de, plans cadastranx. ni des plans a une autre grande
échelle chaque 1'administration, qui a hesoin des plans (parcellaire) pour ses travaux est
obligé de les cOJlJstruirelui-méme. D'apres cette Instruction tous les travaux geodésiques
des maintenant sont organisés de la maniěre, qu'on pourrait les utiliser a l'établissement
des documents cadastraux. Une partie de cette Instruction, contenant les tra'l"aux de hureau, paraitra sous peu de temps.

Literární zprávy.
Recense •
• G e o r g e St e f a nes c u - G u ň a: Tratat de topometrie si topografie. Vyšlo u fy:
Ti~rul "OlJtenia",Strada imperiala No 1. Bucuresti.
Generální ředitel rumunského katastru Stefa.nescu Guna vydal už po třetí svoji
knihu o nižší geodesii, jedinou to pomůcku toho druhu vydanou rumunským jazykem,
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l1í1o je dosti stručné (289 stran), ale zpracovává
skoro všechnu základní látku nutně
potřebnou pro posluch!1če zeměměřičské školy, kde autor přednáší. Po kráitkém úvodu
() chybách přichází k popisu úhloměrných~trojů
a pomůcek geodetických,
k metodám
měřickým, ku triangulaci,
základnám a výpočtům trigonometrickým
a vyrovnání, dále
k detailnímu měření a vynášení plántl., výpo čtu a dělení ploch. O nivelaci a vSilkovém
měřeni jedná se v posledních kapitolách.
Stefanescu-Guna, který klade důraz na provádění
výpočtu bez logarithmů
(vyjma
triwngulace) počítacími stroji, je;st jedním z organisátorů
a připravovatelů
rumunského
katastru,
který je prodchnut moderním duchem.
Jestli
vedle
své namáhavé
funkce
věnuje se i literatuře odborné, pak to svědčí
o velkých
autorových
schopnostech
a
snaze, aby nové Rumunsko vypracovalo
se v oboru zeměměřičském
k vysoké
metě.

.

~~R

•

O. v. G r uber:
Ferienkurs
in Photogrammetrie.
Eine Sammlung von Vortragen
und Aufsatzen. Nakladatel:
Konrad Witwer, Stuttgart 1930. Stran 500, cena 30 Mk. (váz.).
Spis nooí dílem jednotlivce, nýbrž šesti autorů, kteří po většině účastni se vě(lecky na pracech fy Zeissovy a spolupracují na fotogrametrických
kursech, které založil
v r. 1909 Dr. Pulfrich. Nepodává tudíž soustavného a úplného materiálu z oboru fotogrametrie, nýbrž jen výběr, kterým je podstatně výkon snímkoměřičský
karakterisován
a to s omezením pro úkony topografické.
Základní problémy jsou probrány s vědeckou
.Iůkladností a jsou tedy čtenáři, který obírá se teoretickými
úvahami, vítaným předmětem pro bližší poučení. Ti, kdož hledají aktuality a sledují praktické výsledky snímkoměřického snažení, najdou ve spise je zodpovězeny dostatečně široce. Celkem má dílo
13 samostatných pojednání, jež vnitřně souvisejí pospolu a napomáhají dáti spisu, pokud
je to vůbec možno, karakteru
dosti jednotného.
Iniciátor díla, bývalý profesor geodesie ve Štutgartě PhDr. O. v. G r u ber - vedle
úvodního slova a vzpomínky na činnos,t Pulfrichovu
ve fotogrametrii
-,
pojednává
() geometrických
základech snímkoměření, o stereoskopickém
vidění a měření, o pozemní fotogrametrii
a o přístrojích k automatickému
sestrojení
plánů dle fotogramů.
Y této poslední stati probírá základní poznatky
pro stavou přístrojů, dále optické a
mechanické součástky, přednosti i nevýhody určitých
typů a připojuje
jejich
popis.
Y předposledním
pojednání
spisu líčí metody fotogrametrické
(po7:emní i letecké snímání a vypracování
plánů), aerotriangulaci
a hospodá.rnou stránku t.ěchto metod.
Pozoruhodnou
jest stať K ti P pen b e n der o va, . která detailně zabývá se objek.
tivy měřických fotokomor a S a n der ov a, pojednávající
o rozvoji fotogrametrie
na
podkladě zdokonalování
přístrojů,
určených jak ke snímání, tak k vypracování
plánů
a map z fotogramů. Toto pojednání povolaného Zeissova konstruktéra,
jehož genialitě
vděčí Německo za vynález stereoplanigrafu.
tvoří více než pětinu spisu a podává velmi
dokonalý obraz o vývoji ve stavbě přístrojů,
a to od prostých prvotních
měřických
fotokomor až k nejmodemějším
autografům.
Místy ovšem prostupuje
lataf
Gruberovu
() přístrojích a ji doplňuje v mnohém směru.
Cennými částmi díla jsou další práce: G r u 11 dia c h o v a o zobrazení. jednotlivostí
ve. fotografii, Me r t é h o o několika Zeissových objektivech pro fotogrametrické
účely,
K ti pp e n b e n der o v a o leteckých fotokomoráchZeissových,
R. Fin st e r w a 1d éra
Ó lehkém polním fototeodolitu
Zeissově a Je110 upotřebení při expedici na Pamir.
Dílo je uzavřeno pojednáním prof. Dr. Fr i t z e o výkonllilsti fotogrametrie
vzhle<lem na přesnost a hospodárnost,
jakož i vzhledem
na potřebysiavebněinženýrské.
Doplněk spisu tvoří věcný a osobní seznam, jakož i fotogrametrický
plán Jeny.
Yydáním díla citovaného Dr. Gruber a ostatní spolupracovníci vykonali pro fotogrametrickou
literaturu
záslužný čin: zvolili méně běžný a pro ne zasvěcence těžší způsob
vypsání látky, ale v celku stvořili knihu osobitou, která snese př.ísné měřitko a tudíž
pro knihovnu zeměměřičskou je nepostradatelnou.
RilžiČka .
• R. B o s s ha r d 1.: Mesure Optique des Distances
et Mé t hod e des
c o o rdo n n é e s po 1a i r e savec étude spéciale du tachéometre auto-rédukteur
B o s s h ar d tZ e i s s. Vydali Georg et Cie, Libraires-Éditeurs,
Geněve, 1930. Strán textu 146 kromě
tabulek a 2 příloh plánových.
Kniha vznikla jako M. Delessertův překlad díla, ·ušlého I1řed několika měsíci pod
titulem "Optische Distanzmessung
und Polarkůůrdinatenmethode"
,které
bylo recensováno
v Z. V. Č. 10 z 1930. Platí tedy o ní v podstatě to, co řeěeno bylo o vydání německém:
je velmi časová, velmi zajímavá a odborně dokonalá. Brzký překlad originálu do francouzštiny je sám dokladem, jak potřebnou tato publikace byla a jaký zájem o její obsa~
se jeví nejen ve Švýcarsku a Německu, ale. i v. prostředí romáJnském. Pro čs. kruhy přibyl tím nový doklad, že studium a užití nových metod přesné tachymetrie je velmi na1éhavým v zájmu hospodárnosti
měření .vůbec a státního resp. katastrálního
par
excellence.
Úprava knihy je velmi vzhledná; ins1,ruktivní obrazy a připojené plány (situace
obce v měř. 1: 5000 s vrstevnicemi a detail) vhodně ilustrují dílo, pro něž každý soudobý zeměměřič měl by projeviti interes a zvláště pak generace starší, která užití nově
propracované
polární metody dosud nedocefiovala.
-íčka.
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C. Roh 1e der: Kommunale Bodenpotitik. sv. 1.: K o m mu n ale s Ve

t

w e sen a1s Fundament aufhauender Bodenpolitik. - Nákladem vlastním. M. 1930. - 141 str., 29 tab., formo 18 X 26, cena řm. 7·50.

m e s s u n g sFrankfurt a.

Městský měřický rada C. Rohleder, známý svou bohatou činností publikační, vydal
právě první svazek své pří r u lik Y o P o zem k o v é p o 1i t i c e v ob c í c h. 'fornuto
prvnímu dílu mají následovati knihy: "Stadterweit.erung und Bebauungsplan als Programm
vorau~schauender Bodenpolitik" a "Mittdbare und unmittelbare l\ia.J3nahmen zur Durchfiihrunlš kommunaler Bodenpolitik".
Předmluva a úvod prvního ~vazku tohoto - mllže se ihned konstatovati - vS'borného díla, obrací se jak na technika, tak i na všechny pracovníky v obecní správě. Kniha
ta není učebnicí zeměměřičství, n~'brž ptíruči):ou ol;lsa.huvíce organisačního. Odborník zlmšený a osvědčený ujal se slova pro nutno·st dllkladné, moderní a cílevědomó organisace·
zeměměřičství ve správě měst. Sepsané myŠlenky nejson snad zcela nove, kazuopádně
však jsou podané výstižně.
Kapitoly tC'hoto svazku jedna,ií o pořízení, udržování a evidenci map a plámi, o novém měřeni, o mechanieké reprodukei, o výškovém měření (věru 1'ltručně),o užívání zPllllobu fotogrametrického ao reliefov:ini terénu. - Tabulce na str. 10!11 lze rozumi:t beze
slov. V tomto originelním podání uka.zuje mnohostrannost a nutnost dohře organisovanéa odborně vedené měřickt'· služby městské. Pokrokem doby specialisujicI se městská
správa vyžaduje si jednoduRe právě tuto technickou službu, která musí. uspokojiti riiznorodé požadavky a která proto musí praco,ati hospodárně. - V kapitolách 2. a '1. podává.
autor interesovaným kruhům cenné pokyny a zasazuje se pro upotřebení moderních
metod při pořizováni plánft a jich mechanické rozmnožování (příp. zviítšovaní neb zmenšování zpllsobem fot0grafick)TIl"). Námitky, že pořizovaci náklad pro takové "reprodukční oddělení" znemožňuje jeho zařízeni, vyvrací autor výzvou, aby menší obce přístroje
používaly se společn:?m nákladem. - Výhody moderních zpllsobů fotogrametrických (letecká fotogrametrie) byly 0ceni'iny jíž 02, mnohých místech a výb0rné výsledky v cizině
mohou býti i nám vybídkou k hojnějšímll užívání technických pokrokl1. Fotoohraz *") a
relief přece velmi výstižně podporují projekční činnost inženýra -- zprostředkují jedinečně i netechnikllm'představu jeho úmyslu.. - Na konec knihy dává autor va1fabetickém pořadu oznámení teelLnických firem a doplnil tak velmi účelni'i svoji prá.ci.
Přes to, že některé ~tatě této knihy platí více pro poměry říšsko-německé, kniha
přínáší i nám mnoho námi'ih'. které lze uskutečnit. Pře.iemeproto již dnes celé příručce
široký kruh čtenářů: především techniků - kteří mají právě toto dílo doporučiti všem
činitel11m v městské správě, zvoleným člmům samosprávy a obecním pracovníklim.
V brzké době vyjdou tM dalM svazky t0hoto díla o pozemkové politice obecní, kter,í tak
v hojné miře zaměstnává zemčměřiče.
-o-Nové knihy.
Zpráva o Mezinárodním zeměměřičském konl(resu, konaném v zarI 1930 v Cnrychu,
vyjde během tohoto roku tiskem. Zpráva bude účastníkllm kongresu dodána zdarma. Ti.
kdož se kongresu nezúčastnili, mohou si zprávu objednati prostřednictvím S p o 1k u
čs. zem ě měř i č II (Oeská technika, Praha, Karlovo náměstí), a to nejpozději do
25. 1e dna 1931.
Subskripční cena publikace je 15 šv. fr. (asi 98 Kč) plus porto.
Bulletin géodésique. Organe de la Section de Géodésie de l'Union géodésique et
g-éophysique internatiotionale. Année 1930. No 26. William B o w i e: Some internationaJ
Problems in Géodesy. G. Oa s s i n i s: Snr l'adoption ďune formule internationale pour
la. pésantenr normale. P. E n g í: Snr la plécision des différences de longitude de pre·
mier ordre. Wa1ter D. L a ID ber t: Au approximate Rule for the Distance between the
Geoide and the Spheroid on the Assuption of complete isostatic Compensation of the
Tapography. Walter D. L a m ber t: The form of the Geoid on the Hypothesis of com
plete isostatic Oompensation. Wa1ter D. L a m ber t: The reduction of observed values
af gravity to Sea level. U. S. Oo a s t a n d G e ode t i c s u rve y: Azimuths on the
Mississippi river arc of First-order triangulation.
R. B o s s h a r d t: Mesure Optique des Distances et Méthode des coordonnées polaires. Přeložil M. Delessert. Vydala Librairie Georg et Oie, Geneve, 10 Oorraterie, r. 1930.
Stran 146 kromě tabulek a příloh.
Ing. B. P i a sec k i: Wspólczesne metody i przyrzady fotogrametryczne. Stran 70..
-Vyšlo jako zvláštní otisk z "Przegladu mierniczy", Wa:t;šava 1930.
A. B uch hol t z: La omisión de las condiciones de perspectivad como causa de·
error de la transformación óptica. Zvláštní otisk z "Annales de la Sociedad Espaňola
de Estudios Fotogramétrioos". Madrid 1929.
Sandor K u r t z: Fotogrammétria, díl II. L é g i f o to g r a m m é t r i a (letecká
fotogrametrie). Vydal lL Kir. Allami Térképeszét, Budapešt 1929. Stran 276.
*) Viz stručné pojednání v AlIgem. Verm. Nachr. 1930/14, 22.
*.) Velkolepá výstava pi"i IV. mf'zinArodním sjezdě zeměmi'iři0ském a sjezdu mezinárodní společnosti fotogrametrieké v Ourychu 1930 postavila tento fotoobraz 00 popředí.
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Práce v poli triangulační kanceláře ministerstva financí 1930. V letní sezoně 1930
účastnilo se triangulačních
prací v poli celkem 7 pracovních
skupin s 15 měřičskými
úředníky takto-:
A V zemi
Oeské:
p,olní
skupina
č. 1 (1 měř. úředník).
a) V čase od 1. května do 10. srpna vybudovala čs. jednotnou síť trigonometrických
bodů 2.-4. řádu pro nové zaměření části k. Ú. Žat c e. Byly tu určeny nové body
2. ř. 3, 3. ř. 4 a 4. ř. 7, v celku tedy 14 bodů. Vyrovnání této části sítě je již hotovo;
b) od 11. srpna do 25. října byly vytyčen
(signalisován a stabilisován) 1. řád v severních Oechách v polygonu daném body: Bernštein - Milešovka - Říp - Ladví Sadská - Vejpustek - Veliš - Kozákov - Ještěd -- Hohenvald Lohnberg.
Nově }volené body!.
řádu jsou tu: Kahleberg
v Sasku,
Vysoký Sněžnák, Beule
Flur, Bezdez, Horka, MU1<ská IIůra, Luž, Tancplán a Kottmar v Sasku. Observaci bude
tu nutno provésti v roku 1931.
B. V zem i M O I' a v s k o s I e z s k é: p o I n i s k u p i nač.
2 (1, později 2 měřičtí úředníci).
a) V čase od 1. května do 15. září vybudova.la čs. jednotnou
síť 2.-4. řádu pro
nové zaměření k. Ú. Hod o n í n a, sestávající z nových 8 bodů 2. ř., 5 bodil 3. ř. a
~ bodů 4. ř.;
b) od 16. září do 26. října vykonána byla rekognoskace
rozsáhlého území od Hodonina k Novému Jičínu a Val. Meziřičí pro nové zaměření a agrární operace, které se
mají provésti ve více obcích v roku 1931.
P o I n í s k u P i nač.
3 (1, později 2 měřičtí úřednici). V čase od 1. května do
31. října vybudovala čs. jednotnou siť 2.-4. řádu na ploše asi 2000 km2 pro nové zaměření katastr. území Nový Jičín a Krásno n. B., sestávající z 5 nových bodů 2. ř., 14 bodů
3. ř. a 10 bodů 4. ř. Nově stabilisováno bylo 28 bodů, dvě dosavadní
stabilisace
byly
ůpraveny.
C. V zem i S loven
s k é: P o I n í s k u p i nač.
4 (3, později 4 měřičtí úředníci). V čase od 1. května do 30. října provedla a dokončila vybudování
čs. jednotné
sítě 2.-4. řádu v 9. k. Ú. okresu Prievidza, v 7. k. Ú. okresu
Topolčany a mimo to
v k. Ú. Petrovice u V. Bytče.
Při tom bylo nově určených hodů 2. ř. 9, 3. ř. 28 a 4. ř. 42. Celkem bylo triangulováno na ploše asi 4000 km2•
P o I n í s k u P i nač.
5 (1, později 2 měřičtí úředníci) provedla v čase od 1. května
do 2. listopadu zčásti vybudování 3. a 4. řádu v k. Ú. Ružomberok, VaL Duhová, V. Bysterec a Chlebnica. Mimo to vykomla
přehlídku dosavadní trig. sítě 4. ř. v k. ú. Vel.
Vlachy a Behárovce. Nově určených bodů 3. a 4. ř. jest 32. V práci bude třeba pokračovati v roku 1931.
P o ln í s k u P i I). a č. 6 (2, později 3 měřičtí úředníci) vykonala v době od 3. května
do 29. října na vých. Slovensku spojení triangulací
provedených
v minulých
letech;
operační území se prostíralo
od maďarské hranice na sever až k okresu Medzilaborce
2
na ploše asi 3600 km • Při tom určila nově 12 bodů 2. ř., 11 bodů 3. ř. a 13 bodů 4. ř.,
připojivší je na daných 10 bodů 1. ř.a 8 bodů 2. ř. - V dokončení úlohy bude nutno
pokračovati
v roku 1931.
D. V zem i Pod k a r pat o r li s k é: p o ln í s k u P i nač.
7 (1 měř. úředník) doplnila v čase od 1. května do 31. října do 4. řádu triO'onometrickou
síť v jižní části
Qkresu Sevljuš pro nové zaměření k. Ú. Oel'llý Ardov, nula, Forgoláň, Hetina, Homlovce,
Sasovo a Trstník a pokraěovala
v budovád1í jednotné sítě v témž okrese především pro
obce Chýžu a Sevljuš. Nově určených bodů 2.-4. ř. bylo celkem 28.
Kromě toho dozírala na pl'ovedení místní triangulace pro k. Ú. Trstník.
štv.
První katastrální konjtres v Rumunsku, odbývaný 17.-19.
února 1929 v Bukurešti,
měl za úlohu probrati veškeré otázky, týkající se řádného vybudování pozemkového katastru a předložiti vládA příslušné návrhy. Předneseny byly četné referáty: o provádění
prací triangulačních,
o zavtldení všeobecných předpisů měřických, o textu katastrá1ního
zákona, kritisována
nedukonalost
vládního
návrhu
zákona
katastrálního,
referováno
() komasaci pozemků v souvislosti s měřením katastrálním,
probrány metody měřícké. diskutován způsob vzdělávání personálu
katasrtrálního, jeho služné a jiné. Resoluce vyzněla v těchto požadavcích:
1. Budiž vydán zákon katastrální
jednotný pro celý stát na podkladě návrhu vypracovaného
ředitelstvím katastru;
2. provedena
základní
triangulace
po celém státě
hlavně v územích petrolejových;
3. zavedena
hojně metoda fotogrametrická
a zatím
eílem studovány výsledky při použití této metody v cizině; 4. provedeno ohraničení za dozoru státních orgánů správními úřady; 5. buďtež soustředěny
práce
měřické
a pod
dozor ředitelství
katastru
postavena
měření prováděná
úřady vojenskými, aviatickými
ll. báňskýmí
úřady; 6. systemisován potřébný personál; 7. revidovány
jeho platy; 8. podrobeny revisí dosavadní měřické předpisy a 9. povoleny potřebné úvěry.
J. A. R.
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Zprávy stavovské.
Další výsledky relystemilace.

Dle úpravy

Počet míst
Platová i
stupnice i

před

resystemisaci

i

2

O
O

4

8

9 (19'15"10)

1

5

15

2

19

17 (36'17"10)II
20 (42'55 "10)

42

47

5

I
I

Celkem

Platová
stupnice

11 (2~3%)

I

I

I

O

O

1

2 (14'28"10)

5

6

7 (50'00"10)

6

7

5 (35'72"10)

II

14

Celkem

Počet míst po resystemisaci
v platební stupnici

~I

,•...

:~

11

I

I

3
3

I

3

8

1

3

7

1

3

3

7

1

1

2

2

3

7

12

13

31

Praha
Brno

O
O

1

1

O

Bratislava
Užhorod

O

Dohromady

míst

V procentech

4

O

O
O

O

O

O
2

O

1

5

O

I

3'22

Suma
6

3

N

I

14

5

2

Ústředí

po

resystemisaci

4

1

II

před

3

O
1

3

6

Počet míst

Přibylo
mist

po

I

z minulého roku jeví se tento výsledek:
IV. U ministerstva
zemědělství
(agrární operace na Moravě).

I

16'13

38'71

Zprávy spolkové.

I

41'94

Zápis o výborové schůzi Zájmové skupiny zeměměřiěské při SIA konané dne 29. listopadu 1930 v ústavu prof . .J. Petříka.
Schflzi předsedal za omluvivšího se inž. Mand)'lse prof. Petřík. Po přečtení a sehválení
zápisu o minulé schůzi oznamuje předseda, že dosud nikdo neodpověděl na výzvu, aby
členové připravili a ohlásili přednáSky, které by byly prosloveny v SIA. Bylo usneseno
výzvu opakovati. Sjezdový výbor odboru Pardubiee žádá, aby Zájm. skup, zeměměř. přijala den 5. června 1931, t. j. pátek dopoledne, za den pro konání schůze. Zájm. skup. se
současně vyzývá, aby nejpozději do konce prosince oznámila sjezdovému
v:fboru, jaký
program jednání navrhuje. Členové skupiny vyzývají se tudíž, aby se přihlásili ke konání
přednášek a současně se upozorňuji, že v lednu končí lhůta pro dodání rukopisu článkll
do slavnostní sjezdové publikace.
Dále bylo jednáno o cirkulári národního komitétu pro vědeckou organisaci, k němuž
je připojeno pozvání k účasti na V. mezinárodním
kongresu
pro vědeckou
organisaci,
který bude konán v Amsterodamě. Cirkulář obsahuje otázky navrhované
k projednání,
Zajímavý je zvláště bod 6.: .Jak ,stanoviti program vyučování
principu
racionalibace
na
školách a jak mají být osoby vyučující připraveny. Obsah cirkuláře byl vzat na vedomí.
Klub za Starou Prahu oznamuje cyklus přednášek a volných debat se žádostí o účast.
Vzato na vědomí. Odbor Praha oznamuje že německá universita a. technika v Praze konají slavnost na památku 300letého výročí úmrtního dne .Jana Keplera a 600letého výročí narození Petra Parléře.
Protože volných návrhů není, končí předsedající schůzi.

Ze spolkn

Inženýrů

sfáfnf

měřHké

Rádná valná schůze
koná se v ne děl i dne 8. ú nor a 1931 o 9. hod. v zasedací
Inženýrského
domu (Praha 1., Dvořakovo nábřeží) s obvyklým
níků, revisorů účtů a volných návrhů.
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slnžby.
síni Č. III v 1. poschodr
programem zpráv činov-

Před zahájen~m vlastní schůze bude podán referát o pozemkové reformě se zřetelem
k provádění v katastrál.
operá,tu.
V Isobotu dne 7. února 1931 koná se tamtéž o 15. hod. z á věr e č n á v Ý bor o v á
se h ů z e a o 20. hod. přátelská. schůzka s kole~y již do Prahy' přibylými, na což se
zvláště pp. kolegové pražští zdvořile upozorňují.
Volné návrhy pro valnou schilzi nutno zaslati nejpozději 8 dní předem, a to p ísem n ě s náležitým
odůvodněním
na adresu I. jednatele: Ing.Jul.
Mikula, Praha XI.,
Šlikova 5.
Z Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů. Pracovní výbor Jednoty konal svou řádnou
schůzi v sobotu dne 13. prosince 1930 za přítomnosti 10 členů.
Usneseno odebírati pro Jednotu nadále Věstník ministerstva
financí se zřetelem na
důležitost výnosů min. financí ve věcech pozemkového katastru.
Vzato na vědomí, že změna stanov Jednoty, usnesená na letošni řádné valné schůzi,
byla Zemským úřadem v Praze schválena. Nové stanovy budou všem členům počátkem
příštího roku zaslány.
Dále vzat na vědomí přípis Zemského úřadu v Praze ve věci naší žádosti o mezníkování a zaměřování silnic a vodních toků.
Z Moravy došly stížnosti, že jeden kolega, civ. geometr, nechal se zastupovati
ve
sporu s jiným civ. geometrem sílou nekvalifikovanou.
Upozorňujeme, . že jednání takové jest naprosto nepřípustné a že se příčí stavovské
cti a varujeme kolegy před podobným jednáním, aby proti nim nemusela zakročiti Inženýrská komora.
Po projednání
několika různých dotazů a po vyřízení
přihlášek
několika
členů
schůze skončena.
Ret. Ing. Prokťtpek.

Různé zprávy.
Zeměměřičů v Holandsku k 1. lednu 1930 bylo 183, z toho u katastru 169. Dle zprávy z Tijdschrift vor Kadaster en Landeetkunde
byla zrušena k témuž dni komise pro
měření stupňová a přesnou nivelaci a těmito pracemi pověřen katastr (říšské triangulační
odděleni).
Rozpor? Nařízení ke kat. zákonu v § 42 poža.duje k oprávnění
vyhotovovat
geometrické (polohové) plány 5letou praxi pod vedením odborníka.
Toto ustanovení,
zdá
se mí, že odporuje předpísu k dosažení práv úřed. aut. cívil. zeměměřiče (l". 1913), kde
se žádá praxe 4letá. Kde je absolutní pravda?
Z redakce. Kolegové, sdělujte včas zprávy o Dohřbu stavovských
přislušníldi
přeusednictvu odborných organísací a· okolním zeměměřičům, aby mohli se zúčastnit
posledního rozloučení s kamarádem. T(>ž redakci Z. V. dodávejte o tom urychlené zprávy s připojením k I' á t k é h o vylíčení životopisu.
Páni přispěvatelé
Z. V" žá.dáte·li zvláštní otisky, oznamte to redakci véas - nejlépe červenou poznámkou na nrkopise příspěvku.
Několik žádostí o zapiijčcní knih v Z. V.posuzovaných, vede redakci k této poznámce:
Z knih recensovaných
v Z. V. doehází redakci velmi malý počet, a to zpravidla jen tehdy,
projeví-li nakladatelství
ha dotaz redakce dObrou vůli. Abychom napříště upozornili kolegy, které dílo došlo jako recensní výtisk, otiskneme
před titulem knihy (při posunku)
tuto značku •.

Zprávy osobní.
t

Ing. Frant. Jošt. Dne 9. srpna. 1\)30 o půl 9. hodině ranní skonal náhle přeunosta
kat. měř. úřadu v Třeboni, \'rch. méř. komisař Ing. František Jof\t, v mužném věku 45 let,
raněn byv srdečni mrtvicí.
Pohřeb konal ~e 1a veliké úča8ti dne 11. Isrpna z domu smutku v Třeboni pi'evozem
do kremačni síně v Čes. Budějovicich. Na hranicích města rozloučil se tkliv~'mi slovy· '5e
zesnulým za městkou radu a čsl. nár. demokracii starosta města Ti'eboně Bičan, za Svaz
čsl. dŮ1stojníků kpt. Mayrich a jménem úřednictva
vrch. ofic. Macháček. Proalovy sv€dčily o tom, jaké lícty a vážnosti zecinlllý v úřadě a veřejnosti požíval.
Zesnulý byl mužem ryzího charakteru a upřímného srdce, jemuž nade VRe byla úřední
povinnost; v letních měsících, ne7.l1aje únavy, odjížděl na kole za učelem úřerlního řízení
do vzdálen~'ch kat. území v časných hodinách ranních a při západu slunce, mnohdy i potmě, utrmácen a hladov vmcel se ku své rodině. V měsících :dmních setrvával 9-10 hod.
při namahavých pracích technických, nedopřáv si nikdy ani krátké dovolené na zotavenou, která jest každému úředníku tak nutnou. Za tBchto okolností musilo dojíti k na.stalékatastrofě, neboť musil se tak obětav)' a pracovitý muž, třeba post:nou
silný, dříve či
později duševně i tělesně 1hroutiti.
Čest jeho památce!
Osobní změny ve stavu důsto.iníků-voj.
geometrů vojenského
zeměpisného
ůstavu
v Praze. Povýšeni byli na štábní kapitány zeměpisného
ústavu kapitáni
ZÚ.: Ing. Karel
Klega, Ing. RNDr. Karel Bezděka, Ing. Karel Juračka,
Ing. František
Bogllsmk,
Ing.
Václav Lukášek, Ing. Taras Kryžanovský.
.
.
Za l'eňakci •.odpOvídá rn~,·Jo •. Ril.žička. ~ Tiskem Polygrafie v Bl'ně.
Nakladatel: Spolek československých zrměměřičft v Pra7:p.
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