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Mi'l'lJi.sterstoo technikty vypracovalo a rozesuiLo do meziministerského řízení osnovu zákona o výstt1llJbě
obcí. To je velmi důle~tá norma pro stavební vývoj našich měst a obcí, jíž je třeba věnovat bedlivou pozornost. Po7:natkty z ciziny mohou být dobrým vodilkem pro naše poměry, zejména když jde o cizinu v tomto
oboru technické práce tak vyspělou jako je Švýcarsko.

Nevyhovující stav a roztříštěnost předpisů stavebních řádů v ČSR vedly k tomu, že již v roce 1929 vypracovalo bývalé ministerstvo veřejných prací n ávrh
n o v é h o s t a v e b n í hoř
á d u, který by
platil pro celé území naší republiky a všecka její města
i obce. Byl to rozsáhlý elaborát, zabírající s příslušnými vysvětlivkami knihu rozměrů 20,5/34 cm o 184
stránkách. K uzákonění tohoto nového stavebního řádu
však u nás nedošlo. V Cechách a na Moravě platí
dosud pět různých stavebních řádů ve formě zemských zákonů; na Slovensku pak celá řada tak zv.
stavebních statutů. Všecky tyto zastaralé předpisy
zajímají se v prvé řadě o stavební jednotky, aniž by
dbaly dostatečně všech důsledků vypiývajících z jejich vzájemné skladJ~ v jednotlivá sídliště - ať již
města, nebo obce venkovské. N o v é s t a v e b n í
předpisy
budou
musit
do právních
norem vtěliti
dnes i nová sociálně-etická
a sk I a d e b n á h led i s k a pro přebudován
í
i rozšiřování
našich
měst
a obci. Návrh
nového stavebního řádu z roku 1929 se sice o to částečně pokoušel, současně však zabředl do spleti podrobných předpisů, jež by nebylo možno vhodně aplikovati na všecka města i obce republiky.
Během války byla v Cechách a na Moravě vydána
některá v I á dní na ř í z e ní: v roce 1940 pod číslem
48 »0 zřízení státní plánovací komise pro hlavní město
Prahu«, kde se již zavádí místo dosavadního plánu
polohového, plán u p r a v o v a c í a sice jako prostorový,
určovací
a podrobný.
Dále jsou to
vládni nařízení č. 288, ze dne 26. VI. 1941: »0 opatřování plánů upravovacích« ač. 299, ze dne 23. VII.
1941: »0 přípravách k prostorovému plánování«.
V květnu 1942 nabyla platnosti prvá novela stavebního řádu, podle níž u venkovských obcí přechází kompetence právně-stavební na okresní národní výbory.
U zemských národních výborů v Praze a v Brně byly
zřízeny zvláštní plánovací odbory. V Praze je to referát V. se čtyřmi odděleními; v nichž vedle všeobecných a právních záležitostí se projednává plánování
krajinné i místní; v Bmě pak plánovací odbor se zemským studijním a plánovacím ústavem. Tento ústav
vznikl již v roce 1938 jako ústav národohoSpodářský;
zjišťuji se v něm předpoklady pro dlouhodobý hospodářsko-technický plán země moravskoslezské.
Zákon o stavební obnově vydaný v r. 1946 zavádí
tak zv. s m ě r n é plány jako náhradu za plány polohové. Úřední řízení při schvalování těchto plánů je
značně jednodušší nežli při plánech polohových. Na
Slovensku vyšla dne 28. VI. 1946 vyhláška Státniho

plánovacího a statistického úřadu v Bratislavě, v níž
byl vydán návod na vyhotovování regulačních plánů
tamních. obcí a měst.
V oboru stavebních předpisů stojíme dnes na přelomu staré Hberalisticky pojaté doby a doby nové, se
směry převážně socialisujícími. Staré zákony dosud
platí; jsou jen doplněné dříve zmíněnými vládními
nařízeními. Dnešní doba je proto vhodná v prvé řadě
pro práce přípravné - hlavně k zaměřování a k průzkumům, jež by shromáždily všechna potřebná data
dnešního stavu. V zemi moravskoslezské se přesto intensivně pracuje na regulačních a zastavovacích plánech velké řady měst i obcí, při čemž zemský národní
výbor údílí subvence až do výše 30-50% skutečných
nákladů. Za toho stavu je žádoucí pozorně sledovati
jakým způsobem v jiných zemích zákonně upravují
problém regulačního plánování. Zajímavým příspěv-
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Pásma průmyslu
a živností

kem k tomu může být naše zpráva o stavebním řádu
curyšském.
Radou a zastupitelstvem města Curychu ve Švýcarsku schválen byl v září 1946 nový s t a v e b n í
řád, který pro svoje moderní pojetí zasluhuje zvláštní pozornosti. Curych, jako největší a nejživější město
Švýcarska s asi 360.000 obyvatei'i, může zde býti

částečně vzorem našim velkým městům - v prvé řadě
Praze, Brnu a Ostravě. Nejnápadnější rozdíl mezi stavebním řádem curyšským a návrhem nového stavebního řádu pro ČSR z roku 1929 jest v rozsahu. Nový
stavební řád v Curychu má jen 25 stránek, polovičního
formátu A4 (15X21 cm) - naproti tomu původní
návrh našeho stavebního řádu byla celá velká kniha
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skoro 15násobného rozsahu. Curyšský nový stavební
řád obsahuje čtrnáct stručných oddílů. K vůli zajímavosti uvádíme jejich hesla: .1. Okruh platnosti,
II. Rozdělení na pásma, m. Uspořádání uličních tahů
a jednotlivých ob~lí, IV. Ochrana památek a přírody.
Oddíly V.-XI. obsahují předpisy pro jednotlivá stavební pásma, jichž se zavádí celkem 16. Oddíl XII.
jest nejobsáhlejší (má sedm stránek) a obsaJ;1ujevšeobecné předpisy pro jednotlivá pásma, podrobnosti
o jejich uspořádání i přizpůsobení, poloze, odstupech
i výškách budov, profilech střech, předpisy o úpravě
terénu i oplocení a j. v. Kapitola XIII. jedná o vyjímečných povoleních a konečně kap. XIV. o ustanoveních závěrečných.
Nově se v tomto stavebním řádě zavádí rozdělení
na větší počet pásem, jichž jest i se železnicemi celkem
šestnáct. Z toho tři jsou pro pásmo průmyslu a živností, po jednom pro železnice i historické městské
jádro, čtyři pro čtvrtě obytné s vysokým zastavěním,
dvě pro obytné čtvrti se zastavěním nižším, dvě pro
zastavování venkovské (weitraumig) apo jednom pro
území polního i lesního hospodaření, jakož i pro zeleň.
Toto poslední pásmo zabírá nejen vlastní plodhy veřejné zeleně, nýbrž též území pro všecky budoucí veřejné stavby. Jednotlivá pásma jsou přesně zakreslena
v přehledném plánu 1: 5000, který tvoří podstatnou
součást nového stavebního řádu. Vývoj p{tsem od
roku 1901 až 1934 jest přehledně zakreslen v obrázku
čís. 1. V období 1901-1912 byla jen dvě pásma;
v dalších deseti, případně pětiletých obdobích, přistupovala k ním ještě pásma další.
V oboru správně.technickém byl starý stavební řád
v Curychu, jehož platnost vypršela v roce 1946, příliš
složitý; nové jeho uspořádání přináší podstatné zjednodušení. Celkové městské území bylo ve starém stavebním řádu - obdobně jako u nás - stále označováno za stavební obvod. Nové zásady moderní výstavby směřují však k tomu, aby se nejen čtvrtě obytné
oddělily od čtvrtí průmyslových, ale aby se přesně
vymezily a ohraničily i ony plochy, které ve veřejném
zájmu mají zůstati trvale buď nezastavitelné, jako
zeleň a hřiště, anebo které se v budoucnosti mají postupně používati pro stavby nových škol, nemocnic,
i jiných veřejných budov. Konečně je důležité i přesné
vymezení oněch ploch, na nichž se má prováděti trvale
polní a lesní hospodářství. V novém stavebním řádě

se dbá hlavně na to, ,aby \využití všech ploch; území
města nebylo ponecháno náhodě a často nevhodnému
využitkování soukromými vlastníky -nýbrž,
aby budoucí účel těchto ploch se předem určil podle jejich
topografických vlastností i potřeb všeho městského
obyvatelstva.
O c hra n a pam á t e k, jež jest v ČSR vyhražena
kompetenci Státníchpamátkových
úřadů, je v novém
curyšském stavebním řádu shrnuta v oddílu IV. do
jediného sedmiřádkového odstavce. V něm se městské
radě ukládá povinnost, aby všecky stavby nebo objekty, jež mají vztah k důležitým historickým událostem,
nebo které mají velkou umělecko-historickou nebo kulturní cenu, památkově chránila. V tomtéž oddílu n()vého stavebního řádu jest i ochrana
přírody
shrnuta v pětiřádkovém odstavci a přesto ve skutečnosti není snad nikde lépe a důsledněji v praxi prováděna, nežli 2Jde i v ostatních částech Švýcarska.
Pro naše poměry mohli bychom si z nového curyšského řádu vzíti poučení aspoň v tom, že náš nový
stavební řád neměl by býti snůškou podrobných stavebních předpisů, nýbrž velmi stručným, ale obsažným
zákonem, jehož všecky zásady musí odpovídati dnešním poměrům a musí při tom býti úplně jasné i jedno:
značné. Nový stavební řád v ČSR měl by proto pouze
rámcově určiti hlavní zásady a směrnice zastavovací;
jeho detaily třeba zařaditi do zvláštních podrobných
předpisů, jež samozřejmě nemohou býti stejné pro
Prahu i jiná velká města a ostatní obce venkovské.
Zde bude třeba i podle různých krajů republiky zvláštních předpisů, jež by co nejvíce vyhovovaly místním
poměrům.
Se stanoviska zeměměřických inženýrů je velIni zajímavé též zaměření území města Curychu, jež bylo
provedeno metodou číselnou, při čemž však originály
v měřítku 1 : 500 se nevynášely v sekcích, nýbrž v t.
zv. zájmových skupinách, jež zabírají buď jednotlivé
stavební bloky, anebo místně přesně omezené celky.
Každá stavební žádost musí zde býti doložena kopií
úřední situace, jež obsahuje všechny nutné údaje i regulační čáry. Tyto kopie možno zakoupiti pouze
v městském měřickém úřadě a bez nich se stavební
žádosti nepřij~mají. Tímto postupem se zamezilo v Curychu předkládání všech takových stavebních žádostí,
jež z důvodů reguiačních nemohou býti příznivě vyřízeny, čímž se úřadování podstatně zjednodušilo.

V roce.1943 koupil Zeměměřický úřad tři exempláře
Wildova ~tronomického universálu. Přístroj byl popsán v článku Ing. Dr. Kučery (ZO 4/46) a krátce
se o něm zmínil i autor tohoto článku (ZO 7, 8/46).
Během minulých čtyř let byly získány s přístrojem
takové zkušenosti, že je možno posoudit jeho výkonnost. Tyto zkušenosti však neodpovídají příznivému
výsledku laboratorních zkoušek, provedených v Zú.
Tento nesouhlas nepřekvapuje, uvědomíme-li si, že při
těchto zkouškách není přístroj zkoušen jako celek,

nýbrž že jsou probírány a vyšetřovány jednotlivé části
jedna za druhou, nebo v úzké souvislosti. Na příklad
se zjišťují nepravidelnosti v dělených kruzích, excentricita alhidády a limbu, citlivost libel, mrtvé chody
mikrometrických šroubů, run mikroskopů, hodnota
otočky okulárových mikrometru, jakost výbrusu čepů
a pod. zarážející je spíše ta skutečnost, že se již při
zkouškách, které se konaly s pokusným modelem na
curyšské hvězdárně, nepřišlo na řadu konstrukčních
závad, které budou popsány. Ale i zde je vysvětlení
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jednodlrché, neboť i toto měření konané jen za účelem
vyzkoušení přístroje, se mnoho liší od opravdového
měření, kdy je přístroj pozorovateli dán s 'úkolem,
pďnést dobré výsledky s přesností nejméně takovou,
jaká již byla získána jinými přístroji.
V prvém případě se totiž měří za optimálních podmínek na hvězdárnách a stálých observatořích; pozorovatel si může s přístrojem doslova pohrát, má jistě
k disposici veš~erou pomoc firmy a není nijak tísněn
časem. Výsledek těchto zkoušek bude zpravídla příznivější také z toho důvodu, že podmínky práce na
stálých hvězdárnách a na polních stanicích se od sebe
velmi liší.
V druhém případě, pi'i měření na polních stanicích,
se naproti tomu vystřídá celá škála příznivých i nepříznivých podmínek a při užití nejrůznějších měřických method rázem vynikne výhodné nebo nevýhodné
uspořádání Jednotlivých součástí. Přístroj je' zkoušen
jako celek, .pozorovatel nemá čas ani možnost dělat
na přístroji dalekosáhlé opravy, jejichž výsledek by
byl stejně problematický, jako spekulativní. Je jen
několik jednoduchých závad, které si může inženýr
v poli sám opravít;závažnější
z nich musí rozhodně
svěřit jen odborníkOvi.
• V násle9ující zprávě pozná čtenář, že na astronomický universál WT 4 se 'bohužel podobné zásady
nedají aplikovat a že tento přístroj nelze považovati
za zdařilý. Měl být konstruován přístroj, který by
mnoho dokázal, ale nakonec se jeho užití zredukuje na jeden či dva úkony a celá složitá konstrukce
zůstane nevyužita, zbytečně překáží a je zdrojem nejrůznějších závad.
Pokud se týká dosavadního užití přístroje, bylo
jím měřeno několik vodorovných úhlů v rozvinovací
síti základny podebradské a kroměřížské a v letech
1944, 46 a 47 jej užil autor k určení astronomických
azimutů methodou Polárky, k určení zeměpisné šíř~
methodou Horrebow-Talcottovou, Sterneckovou a me-'
thodou zenitových distancí Polárky a jižních hvězd
v okolí meridiánu. K měření vodorovných úhlů v rozvinovací síti základny chebské již užit nebyl. Oba
pozorovatelé (Ing. Dr. Kučera a Ing. Brož) použili
čtyř přístrojů WT 3, se setinným a šedesátinným
dělením kvadrantu.
účelem následujících řádků nenÍ snaha za každou
cenu ,pohanit přístroj osvědčené firmy, která si na
poli konstrukce geodetických strojů zajistila veliké
zásluhy, nýbrž ukázat na přednosti přístroje, i na
řadu konstrukčních nedokonalostí, aby se příště neopakovaly.
1. Ve snaze po docílení měkkého uložení čepů točné
osy v ložiskách nosníkťi, užil konstruktér ve zdvíhacím
zařízení glycerinové náplně. Již při prvních měřeních
se ukázalo, že zdvíhací zařízení sice točnou osu dobře
zdvihne, ale nespolehlivě ji spouští do ložisek nosníků.
Nejčastěji se stalo, že osa vůbec neklesla do ložisek
a zůstala viset v ložiskách zdvíhacího zařízení, což
ostatně bezpečně prokazovala vychýlená libela. Aby
osa do patřičné polohy dosedla, bylo zpravídla nutno
shora na čepy zatlačit. Je přirozeně nemožné provádět
přesné měření a uchylovat se při tom k tak hrubým
zásahům, zejména když uvážíme, že stabilita I,telého
přístroje s hlediska astronomických prací není valná.
Zdvíhací zařízení působí zespodu na točnou osu
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značnou silou. Může se proto stát, že při sklápění dalekohledu vznikne nepatrné zdvihnutí točné osy, takže
oSa pak již nelelí v ložiskách nosníků, nýbrž jen v ložiskách zdvíhacího zařízení. Je proto nutné se přesvědčit před každým urovnáním přístroje podle závěsné libely, 00a čepy točné osy skutečně leží v ložiskách nosníků.
Loni na jaře byl dán přístroj do opravy firmě Ing.
Jeřábek. Výsledek opravy je však negativní a jako
loni tak i letos musilo být zdvíhací zařízení vyřazeno.
Při tom se zjistilo, že i nyní při výškovém poh)'loo dalekohledu cíl neběží po vlákně, bylo-li na něj nastaveno, nýbrž po rovnoběžce v těsné blízkosti a skočí
zpět, jakmile síla přestane působit. Toto vychýlení
nastane i tehdy, když se užije vertikální ustanov~.
Je pravděpodobně způsobeno postranním postavením
pozorovatele, který při sklápění dalekohledu i proti
své vůli užije síly, jejíž směr neleží ve svislé rovině,
dané optickou osou dalekohledu, ale síly, směřující
od objektivu asj k nohám pozorovatele. Dalekohledovou trubici k sobě tedy nepatrně ohýbá. Když síla
přestane působit, nent vždy jisté, že se trubice vrátí
do téže polohy jako při první záměře, poněvadž směr
ani velikost užité síly nemusí být vždy týž. Zjistilo se,
že nejlépe je při sklápění dalekohledu plochou dlaní
se shora na trubici tlačit. PoktId se týká vertikální ustanovky, je nejjistější při měření vodorovných úhlů
nebo azimutů ji neuživat. Nedokonalá konstrukce
zdvíhacího zařízení dále způsobuje, že přístroje není
možno užít při určení délky z průchodů hvězd meridiánem, při určení šíř~ z průchodů hvězd I. vertikálem a vůbec při aplikaci těeh method, při nichž je
nutno dalekohled při průchodu přeložit.
.2. Stabilita přístroje je velmi malá a nedostačující
zejména pro přesné určení děl~. Je úplně vyloučeno,
aby hrubá horizontální ustanbvka zaručila během měření v meridiánu neproměnn'OSt záměrné roviny. zacházení se zdvíhacím zařízením, i kdyby bezvadně
fungovalo, musí nutně způsóbit pozvolné stáčení kolem svislé osy, neboť při káždém přeložení při průchodu hvězdy naráží zdvihací zařízení střídavě na
pravý a levý nosník.
3. Výškový kruh lpěl mít větší průměr a měl' být
nasazen tak, aby se dal přesadit. za tohoto stavu jsou
zenitové vzdálenosti při určéní zeměpisné šířky methodou Sterneckovou rněřeny stále na stejných místech kruhu v rozsahů asi 60°. Dá se proto předpokládat - a výsledky pozorování tuto skutečnost potvrzují - že vzájemný souhlas jednotlivých výsledků·
jest dobrý (čili t. zv. vnitřni přesnost bude poměrně
vysoká), ale že jednotlivé výsledky budou zatíženy
stálou chybou v dělení kruhu, vyplývající z užití téže
části limbu.
.
Výškový kruh je opatřen indexovou libelou, která
se před každým čtením zenitové vzdálenosti přivede
do rovnovážné polohy. Obr~y obou konců bubliny
jsou převedeny soustavou hrimolů proti sobě podobně
jako u WT3 nebo u nivelačních strojů. Tento koincidenční způsob je velmi přesný a dokonale nahrazuje
zdlouhavé odečítání indexové li:bely a zkracuje výpočty.
.
4. Rameno Horrebowových Ubel, ovládané jemnou
vertikální ustanovkou, mělo být konstruováno výsuv00. Jen tak by se dala upraVit délka bubliny i tehdy,
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když točná dsa je již V ložiskách. Obě libely jsou sklípna Polárku dvakrát přeložil, ale i tehdy, když libelu
kové a při ukládání přístroje, což se děje každý den
neb~lo třeba přeložit, alespoň ji před odečtením vypo měření, přeběhnou bubliny do sklípků. Při novém
zdvihl a znovu zavěsil na čepy točené osy. Kromě
toho byla trubice libely opatřena malým nárazníčkem,
stávění přístroje musí potom figurant. držet točnou
osu s dalekohledem tak dlouho v rukách, až se podaří
aby v každé poloze visela na stejných místech čepů.
Výsledky několika set zaměřených a vypoětených
upravit délku bublin. Teprve pak je možno vložit točnou osu s dalekohledem do ložisek. Celý výkon je vel- astronomických azimutů, v nichž sklony točné osy
zejména při záměře na Polárku dosahovaly hodnot
mi nebezpečný, uvážíme-li značnou váhu horní části
deseti i více obloukových vteřin a vcházely do výsledpřístroje a podmínky, za nichž se provádí (noc, špatné
ných azimutů násobeny faktorem cotg (90 - Ip) > 1
osvětlení atp.).
ukazuje, že sklony zaměřené libelou při zmíněných
5. Stavěcí šrouby jsou ukončeny malými kuličkami,
opatřeních jsou naprosto reálné. Bylo by však výhodné
které nastálo vězí v kulovitých ložiskách podložek a
opatřit přístroj .libelou sázecí. Odpadlo by další zby. tvoří s nitni jakýsi kulový kloub. Podložky tedy není
tečné přecházení při překlfdání libely.
.
možno trvale připevnit k stolku nebo k pilířL Snad se
9. Objektiv dalekohledu. má průměr toliko 6 cm.
tu spoléhalo na značnou váhu přístroje, ale zjistilo se,
že při měrení přístroj po stolku klouže. Pro měření na
Dalekohled by měl mít objektiv o průměru alespoň
7-8 cm, neboť mnoho světla se ztratí odrazem na
stolcích trigonometrických věží i pro měření s betonových pilířů je lépe stavěcí šrouby zakončit tupými
pravoúhlém hranolu. Další nevýhoda je ta, že zaostřehroty aiX>dložky řešit podobně jako u pruchodního
ní dalekohledu na nekonečno nelze měniti. Vliv teploty
stroje. Jedna z kruhových podložek má uprostřed . na vzdálenost roviny vláken od objektivu se může
malou kruhovou plošku, druhá má uprostřed plošky
projeviti škodlivou parallaxou.
Dalekohled měl být opatřen výměnnými okuláry
jamku a třetí krátkou rýhu. Každá podložka má tři
otvory PrÓ šrouby nebo hřebíky. Na hlavu betonového
o zvětšeních 24X, 30>< a 45X jako theodolit WT3.
pilíře se I)ůdložky přicementují.
Užité zvětšení 65X je pro měření v triangulaci zbytečně veliké.
6. Ob~zy symetrických míst děleného kruhu se
opticky I*evádějí vždy do jednoho z obou výsuvných
10. Nitkový kříž rytý na skle mohl být jemnější.
mikroskopů, namontovaných v nosnících točné ·osy.
Z uvedeného je vidět, kolik opatření musí pozoroNevhodné, však je, že čtení kruhu se děje mikroskovatel učinit, chce-li získat dobré výsledky. Ta' mohla
pem, nacházejícím se právě na opačné straně než
'Úplně odpadnout, kdyby byl !přístroj, konstruován
okulár. Optické zařízení mělo být umístěno tak, aby
podle starých osvědčených pravidel. Pokud se týče
čtení kruhu se provádělo v mikroskopu přímo pod okujeho užití v následujících letech, sotva příjde v úvahu
lárem. Mechanismus jemné vertikální ustanovky Horpro měření vodorovných úhlů, zejména když přístroji
rebowových libel,' který nyní překáží, měl být umístěn
WT 3 jsou získávány stále lepší a lepší výsledky.
o něco VÝl. Konstruktér se měl vůbec Pokusit převést
Pro měření úhlů i směrů jakýmikoli methodami není
obrazy děleného kruhu do větší blízkosti k okulárU.
nad přímý dalekohled. Tu pozorovatel již po krátkém
7. Buibínek okulárového mikrometru mohl mít
seznámení se směry snadno přívede cíl do zorného
o něco větší průměr a dělení mělo být naneseno na
pole a bez jakéhokoli přecházeni získá odpovídající
kostěném' proužku a nikoli přímo na kovové obrubě,
údaj kruhu.
která černá ~ snadno rezaví.
Největšího užití dozná přístroj patrně při měření
Nevýhodné je také, že poloha osy okulárového miazimutů methodou Polárky a při určení zeměpisné
krometru, opatřené dvěma kotouči pro otáčení oběma
šíř~y methodou Horrebow-Talcottovou a Sterneckorukama, závisí na zenitové vzdálenosti pozorované
vou. Zajímavé by bylo srovnání výsledků současnéhvězdy. Při každé jiné poloze, než přibližně vodorovné,
ho měření methodou Sterneckovou a methodou H.-T.,
je otáčeni bubínky a tím sledování hvězdy pohybliprovedených pro' tytéž hvězdné dvojíce přístrojem
vým vlálQJ.emnepohodlné, zejména v krajním případě
WT 4 a pasážníkem 8ecrétan.
azimutových hvězd ve spodrní kombinaci, kdy osa
V souvislosti s nevyhovující konstrukcí zdvíhacího
bubínků stojí téměř svisle. Tato nevýhoda ovšem
zařízení je zajímavý článek prof. Dr. W. K. Bach~zce souvisí s konstrukcí lomeného dalekohledu.
manna1) o užití astronomického theodoIitu WT 4 při
8. Přístroj je opatřen závěsnou libelou s citlivostí 1"
určení času pozorováním průchodů hvězd v blízkosti
pro 2 mm. Na stolcích měřických věží lze však přímeridiánu. V článku se mluví o novém theodolitu T 4,
stroj urovnat jen velmi ztěžka. Jednou z příčin bude
jehož konstrukce se neliší od universálů (na př.
jižzmíněbá malá stabilita vodorovné osy a pravděWT 3), takže neexistuje možnost točnou osu s dalekopodobně i skutečnost, že čepy točné osy nejsou pravihledem přeložit. Znamenalo by to tedy, že od výroby
delně vybroušeny. Spolupůsobí také to, že bublina lne
exemplářů se zdvihacím zařízením bylo upuštěno.2)
ke stěně 1~bely.Potom, že se pozorovatel musí spokoAť je tomu jakkoli, jedno je jisté. Zatím co pro
jit se strojem urovnaným jen tak, že bublina zůstane
přesné
ureení zeměpisné šířky máme řadu method,
v jakékoll poloze přístroje v mezích dělené stupnice.
které
je
možno stejně dobře provádět průchodním
V případě užití přístroje při měření astronomických
strojem' jako universálem, je určení času a délky
azimutů ~ethodou Polárky, kdy se libela odčítá, jak
odkázáno na průchodní stroj a na klasickou methodu
při záměfe na Polárku tak i na cíl, se pozorovatel
musí SllBižiti, aby zejména v těchto dvou směrech
1) 8chweizerische Zeitschrift
fiir Vermessungswesen
byla libela v obou svých polohách i v obou polohách
und Kulturtechnik 8-1946.
dalekoll1etlu schopna čtení. Poslední příčině se snažil
2) To se také stalo. Viz ZO 1948, Č. 6, Ing. Kfivánek:
pozorovatel zabránit tím, že libelu zejména při záměfe
Geodetické novinky ze I3výcar.
\
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průchodu hvězd v meridiánu. Za touto methodou zůstává co do přesnosti i methoda stejných výšek (hranolový astroláb, cirkumzenitál), poměrně málo známá,
která jediná by byla schopna vážnější konkurence.
V závěru jest ještě uvésti, na jakém pozorovacím
materiálu spočívají zkušenosti s WT 4. Celkem bylo
přístrojem zaměřeno přes 600 astronomických azimutů na šesti základních trigonometrických bodech,
110 hvězdných párů pro určení zeměpiBné šířky
methodou Horrebow-Talcottovou, 40 hvězdných párů

Pokud je mi známo, neřešilo se dosud v příručkách
geodesie vymezení polohy přibližného bodu Po (xo, Yo)
při protínání vyrovnávaném methodou nejmenšího
součtu čtverců podle zprostředkujících pozorování; mám
zde na mysli stanovení maximální velikosti souřadnicových oprav b x aby vyrovnaného bodu P (xo
b x,
Yo
by) vzhledem k zvolenému bodu Po při zachované
Přesnosti v tom či onom desetinném místě oprav 'V.
V příručkách se všude zpravidla uvádí [viz na př. Jotdan: »Hdch d. Vermkde«, 1/1935, str. 381], že od p0lohy bodu Po se žádá jen, aby nebyl příliš vzdálen od
vyrovnané polohy P; tedy nic konkretního. Je to přibližná poloha, je-Ii Po vzdálen od P na př. 10 cm, 1 m,
10 m? Je ta přibližnost pro všechny řády trig. sítí
stejná? Na to si tedy chceme odpovědět.
Z hodnot b x aby
se odvozují opravy; tyto vyja~
dřujeme s různou přesností podle řádu trigonometrické sítě a vždy s podmínkou, aby určující rovnice měly .
lineární tvar
'Vn = an b x
bn by
ln,
(2)
neboť problém je vůbec řešitelný jen při lineární závislosti neznámých (viz Cuřík: »Vyrovnávací poěet«,
str. 127).
i
Napišme uvedenou rovnici v prvotním tvaru:

+

+

+

+!? .arctg

'Vn =-an

pro určení šířky methodou Sterneckovou, .450.pointací
na Polárku a jižní hvězdy pro určení šířky měřením
zenitových distancí Polárky a jižních hvězd v okolí
meridiánu. Převážnli většina pozorovacího materiálu
bude užita k dalšímu zlepšení v umístění a orientaci
základní trigonometrické sítě CSR na rotačním elipsoidu. Císelné výsledky, zejména pokud se týče vzájemné shody výsledků, dosažených přístrojem WT 4,
průchodním strojem Secretan a cirkumzenitálem
Nušlovým-Fričovým budou uveřejněny později.

1 {a F
+-2,-_n.
.

1

+-,
n.

=-an +!? .Fn (x,y)
(1)

X-Xn

a

F
__ n.by.
a Yo

bx+

a Xo

{a--.bx+--.by
Fn
. a Fn
'Pn

{a

a

Fn
a Yo

Yo-Yn

o

cos cp

a Yo

s
F xx

=

+ _c_o_s_2_cp_
82

Fy=----

sin 2 cp

X

S2

sin 2 cp
Fyy=----

S2

Derivace třetího řádu
2 sin 3 cp
Fxxx=-

F

SS

_+

2 cos 3 cp

xxy-

FxYy=

}(l> +

+

SS

2sin3cp
83

2cos3cp

Fyyy=-----

.) Po odeslání rukopisu redakci Z. O. jsem se dověděl,
že o stejném thematu psal už také prof. Dr. F. Aubell
v O. Z. f. V. 1920,str. 80 a n. Autorům odbornÝch článků
se stává, že se obírají problémem, který byl již pUd
tím jinde řešen. Nastane pak uvažování, není-li no,'ý
článek zbytečný.
Seznámil jsem se proto dodatečně s obsahem práce
Dr. Aubella. Jev
ní dokazováno nesporné tvrzení, že
vyrovnané hodnoty neznámých jsou při pře s n é m lineárním tvaru rovnic oprav nezávislé na zvolených hodnotách přibližných. Pro případ jiné formy funkční rovnice
je tu číselně prokazována možnost tolerance polohy při·
bliŽného bodu při protínání vpřed na jednom příkladě,
v němž byla přibližná poloha hledaného bodu měněna
čtyřikrát v mezích 0,1 až 5,0 m. Domnívám se, že v mém
příspěvku je věc objasněna určitěji.

(3)

gonio-

Xo-Xn

!..!'.- = Fy = +

(x,y) =Fn (xo + b x,Yo + bY).
Obecný tvar pravé strany poslední rovmce rozepsané podle Taylorova rozvoje lze napsati symbolicky
takto:
Fn (xo b x, Yo by) = Fn (xQJYo) +
1
Fn
+-1' --.bx+--.by
. a Xo

+...

obdrželi bychom zajímavé hodnoty; vypíšeme je zde
až do čtvrtého řádu, třebaže v dalším chceme operovat
jen s derivacemi řádu druhého.
aF
F
sin cp
ax == x==--s-

Fn

+

}(n)

= e. are tg----,

Jest pak

+

}(2) +

axo
ayo
Kdybychom parciální derivace vyjadřovali
metrickými funkcemi přibližných jižníků

+

y-Yn
---
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Konečně derivace čtvrtého řádu
6 sin 4 cp
,
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Fxxx~
.. =

FxxxY

+ ----

S4

6cos4cp

== - ----

S4

6 sin 4 cp
FxxYy == -

----

s'

6cos4cp

F xyyy ==

+----S4

Fyyyy=

6 sin 4 cp
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v
, h souclm
v"t eIUo a = - e " --sin 'P
P O zave dem
smerovyc
"cos'P
v
8
a b = + e -prejde rovnice (3) ve tvar:

2

021

=

ČI

1)

=

ČI + Č 2 + ČR + Č 4 + ...

+ b (j y,
[- a b ó aP + (a2 3

1 [-(a 1)2
C, = --.'
H

a)
3

-

(/'2

3

+ (a -3ab2)

1

Č
4

=-.
e"3

[ab

Ó

-

.

3 a2

+a b

(j y"],

•

b) ó aP
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2

Prliměrná délka
s

(jx4-

b2 + bi) o xa (j y-6ab
(ae-b2) ó x2 oy2
(a4 _ 6 a~b2 + bl) (j X o y3 + a b (a2 _ !>2)
-

+

(a b- ~)ÓY3l

(jXOY2+'

(a2-bO)

jednu desetinu vteřiny.
V následující tabulce jsou podány mezné hodnoty
o x a o Y vypočtené pro různé délky určujících záměr
a, pro opravy 1) vyjadřované buď v celých vteřinách, či
v desetinách nebo setinách vteřiny.

Q

b2) (j X (j y

+ (b~ -

xa

0,242 407,

Smí tedy býti v našem případě o Xmax = o Ymax =
= 49 cm, aby žádná z hodnot 1) nebyla zkreslena

= l+aox

_
1
02 =7"

=

021=0,493 m.

8

kdež

206 265krát 0,05
42545,2
v metrech

(a4-6a2

+

+

(j

y4]

Ponecháme-li· v rovnicích oprav na pravé straně jen
lineární členy Č11 vytvoří se dvě lineární normální rovnice ve známém tvaru, každá o třech členech. Kdybychom v rovnicích oprav ponechali i členy Č?, vznikly
by z nich dvě normální rovnice 3. stupně, každá o deseti členech s komplikovanými koeficienty. Takovéto
soustavy nelze řešiti exaktně. Na štěstí konvergují
členy Č2, Č 3 a Č 4 tak rycWe k nule při poměrně malých
posunech o x a o y, že opravdu vystačíme s lineárními
členy Č l' Ze zbytku pak můžeme odvodit hledanou mez
pro polohu PO'
Uvažujme nyní třebas trigonometrickou síť o stranách 8 = 1 km, při níž směrová měření a tedy také
opravy 1) vyjadřujeme na př. v desetinách vteřin. Zvolme o x = o y = o z.
Pak smí býti
Č2 + Č3 + Č4 + ... == O2 = 0,05".

1 km
1 km
1 km
2km
2 km
4 km
5 km
6 km
8 km
10 km
15 km

Úpravy se
vyjadřují
v jednotkách

Č,

smí býti

1"
0,1"
0,01"
0,1"
0,01"
0,01"
0,01"
0,01"
0,01"
0,01"
0,01"

0,5"
0,05"
0,005"
0,05"
0,005"
0,005"
0,OQ5"
0,005"
0,005"
0,005"
0,005"

Mezná
poloha
řj x či řj y

1,56
0,49
0,16
0,98
0,31
0,62
0,78
0,93
1,25
1,56
2,33

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

90° smě-

Úvahy o přesnosti zaváděných předběžných jižníků
a délek stran do vzorců pro' výpočet směrových součinitelů a a b, obsažené v přednáškách prof. Dra Fialy
(»Geodetické počtářství« II. běh, 1947, str. 74), zůstávají i při mezných hodnotách o xmax, o Ymax V platnosti: poněvadž pro mezné hodnoty bude třeba počítati koeficienty a a b na dvě desetinná místa přesně,
může být pro jejich výpočet chyba LI 'P v jižníku ...
J 'P" = J a <pmax .8. (v metrech) = 0,0025 :8; chyba
J 8 ve straně. .. J 8 = I J as I max • 82 : elf = 0,0025 . S2 :
: 206 265 = 12 . 10-9 82 v metrech.

je tedy maximum (a2 - b2) = 42545,2. Stejné maximum nastane při 'P = 0°.
Jelikož krajní členy v Č2 se navzájem zruší, zůstane
1
0,05" =
42545,2 o 212, z čehož

Ověření odvozených hodnot o z můžeme provésti na
číselném příkladě, který je obsažen jako úloha č. 92
v Hegemannově
knize »Ausgleichungsrechnung«
z r. 1908, str. 97-98.
V triangulad bylo k určení bodu č. 5 provedeno
toto měření:

Strany o délkách 1 km vytvoří při
rové součinitele

'Pmax =

elf

amax

= 1000

-II

=

206,265

a

•

Q

Stanovisko
č. 1
č. 2
0°00'00,00"
č. 5
28°54'47,10"
č. 3
51°27'26,90"
O

4
č. 1
č. 5
č. 2

č. 3
0°00'00,00"
57(51'40,10"
79"53'08,50"
127°55'44,80"

č. 3
č. 1
č. 2

č.5
0000'00,00"
135°25'51,40"
264°22'52,70"

Č.

jižníky

-o

a

Zo

a-Za

269°50'37,70"

269"50'37,70"

-1,09"

269°50'39,88"

321°18'06,78"

269°50'38,79"
298°45'25,89"
321°18'05,69"

+ 1,09"

= 269°50'38,79"

O

O

83°26'26,25"
83°26'26,68"

83°26'26,25"
141°18'06,78"

83°26'24,83"
= 83026'25,92"

211°22'09,63"

83°26'25,92"
141°18'06,02"
163°19'34,42"
211°22'10,72

+ 0,33"
+ 0,76"
-1,09"
O

Dané souřadnice:
č. 1
č. 2

Y
0,000
-8912,672

x
0,000
24,297
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Y

č. 3
č. 4

-5052,611
+2856,398

x
+6307,114
+ 7216,535

ZeměJDěftekt
ročník

,Obzor. SIA

9/36 (1948) číslo 7

v" =-0,031
)
v = + 0,109
vnitřní
v5 =-0,078
.
4

Yo = -3785,000
budou normálni rovnice:

/ -.....
2. /- ....

5040,5402 b x + 2624,9737 by + 6217,7071 = O

Lí-,····_·

2624,9737 b x + 5243,8623 b Y + 6360,8723 = O
Váhy vnějších i vnitřních směrů voleny stejné, aby
počet byl jednodušší.

+ 10 185,3814 ...
Z nich pak vypočtené souř. opravy :
l<'

by = -0,805516
Yo = - 3785,900
budou normální rovnice:
5039,5471 b x + 2622,1289 by + 327,4089 = O
2622,1289 b x + 5241,1527 b Y -194,5186=
O
+55,6845 ...
Z nich vypočtené souřadnicové opravy budou míti
hodnoty:

a vyrovnané souřadnice bodu č. 5:

Hodnoty oprav zde budou:

v = + 0,157" }
1

V'2=

Hodnoty oprav budou:

v =
1

+ 0,152"}

v2 = + 0,175"

v .v.

vneJsI

\

o

RUZ:NE

+ O179"
,

vnější

v" ==- 0,032" )
v 4 = + 0,112"
Vs =0,080"

= + 0,094 116 m

a
b x = - 0,113 937 m
a vyroWIané souřadnice bodu č. 5:
y = - 3785,8059
X = + 2077,5861
by

b x =-0,814049

vnitřní

Určovací směry na bod č. 5 mají zde délky 4,3, 5,5
a 4,4 km. V případě B. volené maximální posuny 80
a 81 cm, odpovídající naší tabulce, nezhoršily nikde
opravy v o více než 0,005". Také vyrovnané souřadnice
se v případech A. i B. dobře shodují.

,

Jednáni Stálého výboru Mezinárodní ze~ěměřické
federace ve dnech 1.-4. července t. r. zúčastnili se za
éeskoslovensko Ing. Prltša a pisatel těchto řádek. Bylo
přítomno celkem 17 dele~áttL. kteří zastupovali Anglii,
Belgii. Ůeskoslovensko, Finsko, Francii. Lucembursko.
Svédeko a Svýcary. Neúčast omluvily ltaHe a Polsko.
Jednání, které bylo velmi plodn~, předsedal p. Bandet
ze Svýcar, předseda federace. Byla prozkoumána situace
fl~derace e hlediska jejich úkoltL i po stránce finanční
i organísační. - Výbor rozhodl. aby příští. v pořadí
sedmý,mezinárodni zeměměřický kongres se konal koncem
srpna 1949v Lausanne v přesvědčení. že poměry umožní co největší účast zeměměřičtL všech zemí. Stálý výbor
bllde svou pravidelnou roční schůzi pořádat v. době kongresu; pro rok 1950 přijal čs. pozvání na uspořádání
schtLzev Praze. - Pro kongresová jednání v Lausanne
bylo oficielně ustaveno 9 komisí. navržených již dřive
předsednictvem federace (srov. Z. O. čís. 5/48) pro řešeni rtLzných odborných a organisačních problémtL. Byli
označení předsedové. tajemníci a členové jednotlivých
komisí z rtLzných zemí. Na návrh gen. sekretáře federace
prof. Dr. Bachmanna ze Zenevy byla zřízena ještě další
komise (X.) pro bibliografii a výměnu publikací, jejíž
předsednictví bylo nabídnuto Československu. - Po ob8áhlé rozpravě byl zmocněn předseda Federace BaudElt,
aby navázal osobní styk s UNESCO v Paříži za účelem
sjednání vstupu federace do UNESCO a zřízení stálého
mezinárodního úřadu pro Órganisaci pozemkového zřizení. - Dr. Pour tlumočil přání Spolku bulharských ze-

měměřičů, aby se mohl stát členem federaee. Usneseno
provést hlasování podle stanov per rollam. - Presidium
pověřeno. aby připravilo návrh na doplnění a některé
menší změny statutu Federace.
Při slavnostní večeři, kterou uspořádal spolek švédských zeměniěřičů na počest zahraničních delegaci pronEsl pozdravný projev za čs. zeměměřiče Dr. Pour a po7\val přítomné na rok 1950do Prahy.
Čs. delegáti po skončení jednání navštívili oficielně
generální ředitelství švédského katastru a říšský zeměměřický úřad. kde se jim dostalo od představiteltL obou
úřadů podrobných informací o současném stavu techniky'
a o organisaci mapovací a katastrální švédské služby.
S potěšením a uznáním mohou oba konstatovati, že
technická i organisační úroveň zeměměřictví ve Svédsku
je vysoká.
Tato zpráva o jednáních ve Stockholmu je předběžná;
podrobnosti vl'ámci ome,zeného rozsahu Z. O. budou uvei'ejněny později.
B. POUT.
OmeZení rozsahu našeho ěasopisu. Rozhodnutím ministerstva informací s,e od 1. července 1948 redukuje rozsah našeho časopisu na polovinu, t. j. z dosavadních 16
na 8 stran měsíčně. Prosíme čtenáře, aby tolask. vzali
na vědomí a autory. aby nám pomohli v nesnadném úkolu redigování časopisu tím. že své články a referáty
budou psát hutným slohem. aby jejich rOZSah byl QO
nejmenší. Autory, jejichž rukopisy jsou již y redakci.
prosíme, aby se ozbrojili trpělivostí.

,
Hlavni a odp,vědný redaktor: Ing. Dr. Bohumil Pour. knihtiskirny :.TypWICv Praze XVL Telefon 410-62. -

Majet!úk a vYdavatel Spolek českoslov. inženýr(L - Tiskem
Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavnlho
redaktora Praha XIV•• KnWnova (2.
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