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ZEMEMERIVIiT

Generální sekretariát Hospodářské rady při předsednictvu vlády vyžádal si v květnu t. r. posudky některých vědeckých a odborných institucí a ústavů o soustředění státni zeměměřické služby. Předložené posudky
jsou nyní předmětem studia ministerstva vnitra a podkladem pro vypracování právních podkladů reorganisace. K informací našich čtenářů uveřejňujeme posudek odboru zeměměřických inženýrů BI A a posudek Inženýrské 1oomory.

Posudek odboru zeměměřických inženýrů SIA.
Odpor zeměměřických inženýrů při Spolku českých
inženýrů STA v Praze předložil kompetentním místům
již v srpnu roku 1945 svůj návrh na úpravu organisace státní zeměměřické služby, v němž navázal na
snahy odborných krl.\hů směřujících k sjednoceni této
služby, jež lze sledovati již od r. 1919. Jmenovaný
odbor, v němž je organisováno více než 1100 zeměměřických inženýrů (jen v zemích českých), je proto
vděčen za laskavou výzvu generálního sekretariátu
hospodářské rady ze dne 8. května 1946, č. j. HR-6579/
46-V/1 k vyjádření svého posudku a který si dovoluje
předložiti po slyšení všeho svého členstva, maje zejména na zřeteli úkoly, jež. v nejbližší budoucnosti tuto
složku státní služby při výstavbě státu očekávají.
Státní zeměměřická služba byla až do roku 1942
rozptýlena v rúzných ministerstvech a úřadech podle
toho, jak to časem stále složitější státní administrativa postupně vyžadovala. Tímto, v podstatě nijak
neregulovaným vývojem vznikl stav, který nevyhovuje ani po stránce věcné, ani po stránce osobní. Po
věcné stránce proto, že není dostatečně dbáno o jednotné a tím hospodárné řízení prací ,a využívání
výsledků. 'Po osobní stránce pak proto, že měřičtí
úředníci jsou rozptýleni do různých větších nebo
drobných skupin, jež nelze do rozsáhlejších jednorázových úkolů toho kterého resortu účelně zapojiti
a pro něž nelze zřiditi systemisaci míst úměrnou
svěřeným pracím a skutečně' zastávaným funkcím.
Vládním nařízením Č. 298/1942 Sb., jímž byl zřízen
zeměměřický úřad, byl sice učiněn první krok alespoň
k jednotnému řízení a vedení státních měřických
prací, avšak toto opatření dnešním poměrům a také
výše zmíněným dávným požadavkům odborníků naprosto nevyhovuje a při nezbytně nutné změně dosavadní organisace bylo by vhodné provésti sjednocení
státní měřické služby, jehož se zeměměřičtí inženýři
dosud marně v zájmu veřejném domáhají.
Řešením této otázky je třeba uspokojiti veřejné
úkoly vyplývající z potřeb
T. budování státu a
II. obrany státu.
T. Pokud se týká měřických úkolů daných potřebami
budování státu je třeba zdůrazniti, že jejich, plněni
může býti jen tehdy úspěšné a hospodárné, jsou-li
pokud lze veškeré práce měřického charakteru organisačně sjednoceny v jediném ústředním úřadu a je-li
provádění prací jakož i jejich vedení svěřováno dokonale připravovaným zeměměřickým odborníkům.

V příloze dovolujeme si naznačiti ideové schema
státní měřické služby, jež přichází v úvahu pFO žádoucí soustředění.
Výhody tohoto soustředění spočívají
a) v jednotném vedení,
b) ve využití a účelném výcviku pracovních sil,
c) ve zhodnocení pracovních výsledků po stránce
vědecké i praktické a jejich zpřístupnění veřejnosti
(distribuce otisků, sdělování výškových údajů a pod.),
d) ve zvýšení odborné úrovně měřického personálu
tím, že zkušenosti v jednotlivých odvětvích zeměměřické služby by se zhodnotily v jediném ústředí
a využily tak ke zdokonalení služby,
e) ve zdokonalení výzbrojeměřických
Skupin
a využití všech moderních vymožeností pokud jde
o měřické stroje a pomůcky, dopravní prostředky
a pod.
Odbor zeměměřických inženýrů při SIA je přesvědčen, že v příloze navrhovaným soustředěním by se
docílilo s hlediska věcného podstatného zjednodušení
a zvýšení výkonnosti státní správy v oboru zeměměřické služby a při současném zavedení jednotného
statutu pro všechny zeměměřické inženýry v civilní
státní službě zjednodušení a zvýšení pracovní výkonnosti po stránce osobní.
Při řešení otázky, jak by bylo státní měřickou
službu sjednotiti, příp. ke kterému resortu státní
správy by bylo tuto soustředěnou službu organisačně
přičleniti bude třeba 'uvažovati:
a) význam zeměměřické služby vzhledem ke správním, právním a technickým potřebám veřejné_správy,
jakož i k potřebám soukromě-technického podnikání,
b) rozsah potřeb jednotlivých resortů.
Při podrobném budování nové organisace bylo by
rozčléniti tuto službu v zásadě do tří instancí,
z nichž - nehledě k možnosti odvolacího postupu hlavním úkolem III. instance (nejúčelněji samostatný
ústřední úřad) je jednotné řízení, hlavním úkolem
II. instance je pak usměrňování a dohled na jednotné
provádění, jež je u této služby obzvláště významné.
Účelnost samostatného ústředního úřadu je odůvodněna zejména zvláštním charakterem zeměměřické
služby, jež plní úkoly převážné většiny různých oborů
státní správy.
II. Veškeré výsledky zeměměřických prací provedených soustředěnou zeměměřickou službou budou
při ústředním vedení a doplňování dokonale zpracovávány a mohou býti kdykoliv vojenskou správou
použity při řešení úkolů souvisejících s obranou
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státu. Vojenská zeměpisná služba nechť provádí
práce spojené výlučně s obranou státu, tedy práce,
jejichž výsledky musí zůštati veřejnosti utajeny. Proto
při těchto pracích použije takových pracovních
method a pomůcek, jež se zřetelem na přesnost
a rychlost vyhovují vojenským účelům, a to bez
ohledu nll předpisy vztahující se na měřické práce
civilní správy státní. Jen tímto vymezením působnosti
,bude dosaženo v zeměpisné službě ministerstva národní obrany zvýšení výkonnosti a podstatného urych.
lení prací důležitých pro obranu státu. _
Předkládajíce uvedené návrhy očekáváme, že k nim
bude přihlédnuto při řešení otázky sjednocení. V pří.
padě potřeby prosíme o přizvání našich zástupců, aby
případným včasným vysvětlením nebo upozorněním
ještě přispěli k uspokojivému konečnému řešení.
Za
Odbor zeměměřických inženýrů
při Spolku českých inženýrů SIA v Praze:
t. č. předseda
Ing. V. F á r k a, v. r.

t. č. jednatel
Ing. J. T I u stý,

v. r.

Návrh (příloha):
Ideová schema soustředění státní měřické služby.

A. Geodetické
základy:
Mezinárodní spolupráce. - Budování sítí trigonometrických a nivelačních včetně prací astronomických a gravimetrických.
- Státní hranice - měřické práce. - Studijní služba
pro zeměměřictví. - Služba normativní. - Usměrnění
resortních požadavků.
B. Map a z á k I ad n í (nová i dosavadní katastrální mapa) a písemné součásti. Měření polohopisné.
~ Měření výškopisné. - Fotogrametrické vyměřování. - Vyhotovení nové mapy základní. - Udržování a doplňování mapy základní. - Agrární operace
a pozemlmvá reforma. - Jednotící vedení (přezkoušení a zh9dftocení prací jiných orgánů). - Vceňování
a vtřiďování pozemků. - Určení jednotkových cen
pozemků ('pořízení a vedení přehledu). - Odhad nemovitostí. - Evidence státního, zemského a samosprávního nemovitého majetku.
C. Ma pa te c hni c k á (topografická) a podklady pro místní a oblastní plánování. Mapa technická (topografická) její vyhotovení a udržování. Fotoplány a fotoskizy.
D. Mapa
kartografi.cká
a mapy pro
zvláštní účely. Mapy kartografické, jejich vyhotovení
a udržování. - Podklady pro státní plánování. - Mapy školní, turistické, dopravní, letecké, porostní, statistické a jiné. - Mapy plastické.
Reprodukční, nakladatelská a distribuční služba.
Služba archivní a knihovní.
Služba účetní.
Služby pomocné, dílny a sklady.
Rozčleněníúřadů:
ústřední (v ústředním úřadu s nařizovací pravomocí a příslušnými úřady).
Zemské (s příslušnými ústavy a archivy).
Oblastní (s více odděleními) - samostatné.
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Posudek Inženýrské komory v Praze.
Na výzvu. generálního sekretariátu Hospodářské
rady ze dne 6. května 1946, čj. HR-6579/46-V /1 podává Inženýrská komora - jako korporace na řešení
přímo nezúčastněná, mající toliko zájem na dokonalém státním aparátu v oboru technické státní správy
- podrobný rozbor organisace měřické služby státní.
Závěrem tohoto rozboru podává pak svůj posudek, jak
by měla býti státní měřická služba organisována.
V podstatě je třeba řešit 2 otázky:
A. co je měřická sluŽJbaa co tedy má být soustře·
děno,
B. kde a jak ji soustředit (její organisace).
Ad A. K rozboru, co je měřická služba, je nutno vycházet z přehledu toho, k jakému účelu se měří (pořizují se mapy a plány), což ovšem je v úzkém vztahu
k obsahu a rozsahu studia zeměměřického inženýrstvína vysokých školách technických i k dosavadní praktické činnosti zeměměřických inženýrů.
Činnost zeměměřických inženýrů vztahuje se v ČSR
na:
1. z j i š ť o v á n í a z obr a z o v á n í p o Io h opisných
a výškopisných
skutečností
ve státě.
To je služba (mohli bychom ji nazvati geografická),
jejímž výsledkem jsou mapy různého měřítka, obsahu
atd.
Ta je dnes obstarávána:
a) zeměměřickým úřadem (základy),
b) odděleními nového měření a autentifikace katastrální služby,
c)' vojenským zeměpisným ústavem,
d) pokud jde o výškopis různými úřady stavebními
aj.
2. u drž o v á n í s hod y mez i s t a v e m v p ř írod ě a v map á c h.
Ta je soudobě obstarávána
a) katastrální službou,
b) měřickými službami odbornými, resor1iními (železnice, ZNV, města atd., prostě úřady, oprávněné podle § 51 kat. zák.),
- c) vojenským zeměpisným ústavem.
Všechny tyto služby a)~)
však vykonávají ve své
pravomoci i úkony jiné. Nelze proto mluvit o jejich
sloučení v jednom místě, ač theoreticky by bylo dobře
možné, aby vše c h n Ý změny v přírodě zjišťovalo a
zakreslovalo jedno místo (na př. katastrální měřické
úřady).
3. T ran s for m a c e a ú p r a v a s t a v u v P ř írodě
(vlastnictví
především),
tak, aby
nový
stav
lépe
vyhovoval
všem
potřeb á m a z á j m ů m li d s kým. To je
a) všechny agrárně technické a právní operace půdou zemědělskou (scelování, rozdělování velkých majetků, kolonisace),
b) urbanismus, t. j. úprava zemí, krajů, měst a obcí
včetně inženýrských prací hlavně komunikačních (letiště, komunikační spoje, atd.);
Podkladem této činnosti (ad 3) jsou mapy, plány.
Zeměměřický inženýr provádí při nich nejen úkony
geodetické či správní, nýbrž i agrárně-technické, urbanistické a j. (Není proto jen geodetem - nýbrž inže-
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nýrem jako tvůrcem předpokladů pro vybudování
lepších podmínek životních v určitém úseku lidské
práce.)
Krom několika specielních možností (na př. archeologická zaměřování a pod.) není jiné činnosti
zeměměřického inženýra ve státě, jež by se nedala
shrnouti pod výše uvedené 3 body.
S hlediska věcného a s hlediska účelné organisace
státní správy můžeme nazývat měřickou službou
státní jen to, co je uvedeno ad 1 a 2, t. j. výr o b a
map a udržování
jich ve shodě
s přírod o u t a k, aby kterýkoliv úsek veřejné správy a
zájmu (i ten, kde zeměměřičtí inženýři nejsou činni,
na př. školství - školní mapy - statistika aj.)
měl k disposici mapu jako podklad své činnosti.
Úsek ad 3. není niěřickou službou, byť by byl obstaráván třeba výlučně jen zeměměřickými inženýry a
nemůže být do snah o soustředění měřické služby
zahrnová:p..
To ovšem neznamená, že by nebylo úzké souvislosti
mezi ním (ad 3) a vlastní měřickou službou (ad 1
a 2). Veřejný zájem nuti, aby vztahy mezi budoucí
soustředěnou službou měřickou a úsekem uvedeným
ad 3) byly vybudovány ve stejné závislosti jak je
tomu dnes mezi službou měřickou a pozemkovým
katastrem a pozemkovou knihou. Na tyto vztahy
bude poukázáno dále. Vybudování těchto vztahů bude
ovšem jedním z největších a nejodpovědnějších úkolů
budoucí soustředěné měřické služby.
Ad- B. Soustředění měřické služby neznamená soustředění všech zeměměřických inženýrů v jednom
úřadě, v jedné organisaci. Nelze to:
a) především a hlavně z věcných a organisačních
důvodů, z nichž je organisována státní správa vůbec,
b) není tomu ani u jiných vysokoškolských povolání (stavební inženýři ve veřejné správě technické, v železnicích, poštách, v průmyslu - tyto
služby nelze sloučit v soustředěnou »státrií službu
stavební«, právníci rovněž).
Soustředění měřické služby může se tedy vztahovati na úsek 1a úsek 2. Organisačně je snadnou úlohou soustřediti v jednom místě úřadu obstarávající
úkoly uvedené ad 1 a) b) c) a zajistiti, aby úřady
ad d) pracovaly podle jednotných směrnic a dávaly
výsledky svých prací kdisposici.
Předtím ovšem je třeba rozřešiti otázku dvojí koleje mapování civilního a vojenského. To je problém
delikátní. Organisaci státní mapovací služby řešili
po válce ve Francii, kde byla předmětem dlouhých
úvah a sporů. Ing. Dr. Ho Pour, generální tajemník
Inženýrské komory, který byl letos v dubnu ve Francii, se o tento problém zajímal. Jeho poznatky byly
uveřejněny v Zeměměřickém Obzoru čís. 4/46 a tento
článek dále citujeme:
»Měřická služba ve Francii" byla do r. 1940 roztříštěna; základní práce trigonometrické a mapovací
prováděl vojenský zeměpisný ústav, nivelace ministerstva veřejných prací, podrobná měření v malém měřítku různá ministerstva jiná (finance, zemědělství),
města, civilní firmy atd. Po pádu Francie nařídili
Němci v červnu 1940 zrušení vojenského zeměpisného ústavu a jeho přeměnu v Národní zeměměřický
ústav, který podřídili ministerstvu veřejných prací.

Tento stav trval až do osvobození v srpnu r. 1944,
kdy určité kruhy počaly vymáhati obnovu stavu
z r. 1940. Vznikly prudké rozpravy, v nichž určitá
část odborníků poukazovala na význam mapy pro
vedení války; naproti tomu větší část odborníků,
zejména též z řad bývalých důstojníků zdůrazňovala,
že v moderním státě má mapa sloužiti především rozvoji a potřebám hospodářským a mírovým. Kdyby
opět mělo dojít k válce, pak to bude válka totální,
kdy nejen každý odborník, ale ženy a děti budou povinny svou· činností přispět k obraně vlasti. Ostatně
nové válečné 'prostředky (atomová puma, válka letecká) i po~rok měřické techniky (fotogrametrie,
radar) neobyčejně' ubírají na ceně každé mapě zprasované v dobách míru jen pro účely vojenské. Několik málo měřických úkonů, jež snad i dnes mohou
mít určitý význam pro vedení války, a vyžadují proto
důvěrnosti a event. speciálních znalosti, může být
vykonáno speciální vojenskou formací malého rozsahu, příp. civilními úfady se zvláštními zárukami
důvěrnosti a není kvůli tomu třeba vydržovati r9zsáhlý ústav vojenský, jenž daleko přednostní úkoly
v oboru kartografie civilní obstarávati nemůže, nemaje k tomu potřebných znalostí a předpókladů. Rozpory o významu vojenského a civilního mapování 'a
jeho organisaci dospěly tak daleko, že nakonec
o nich musil rozhodnouti sám náčelník státu, generál
de Gaulle, ostatně sám voják, tedy osoba k tomu
zvlášť povolaná. A de Gaulle rozhodl, aby vojenský
zeměpisný ústav nebyl více obnovován a aby civilní
Národní zeměměřický ústav byl vyóudovánna nejširší základně, aby mohl obstarat všechny geodetické
úkoly, které Francie pro rekonstrukci poválečného
života potřebuje. Pro speciální problémy vojenského
,mapování bylo zřízeno geografické oddělení v generálním štábu.«
Svým řešením nám Francie ukazuje cestu;
Složitějším problémem je otázka organisace soustředění v úseku ad 2. (udržování map ve shodě s přírodou). Úřady a místa, která v dnešní organisaci
tento úsek obstarávají, jsou úřady, do jejichž agendy a pravomoci spadají i úkoly jiné a to:
a) katastrální měřické úřady - obstarávají agendu berně-technickou, jmenovitě vtřiďování a vceňování, spolupečují o zajištění vlastnických práv atd.,
b) úřady železniční pečují o evidenci železničního
majetku, vedou agendu nájmu a pod.; i jiné měřické
úřady (ZNV, města, státní lesy a statky) pečují o majetek vlastních úřadů, opatřují geod. podklady projektů atd.
Obě tyto složky (a, b) mají zvláštní potřeby, jimž
musí zeměměřický inženýr rozumět a jež je nutno
tedy ze soustřeďovacích snah v jednom místě vyloučit [jmenovitě úřady uvedené ad b) a jim podobné].
Úzká součinnost se soustředěnou službou měřickoú
je ovšem bezpodmínečnou nutností. Jakékoliv snahy
po soustředění zde byly by věcně pochybené.
Zvláštní úvahy vyžadují katastrální měřické úřady ..
Jejich funkce spočívá především ve vedení souladu
mapy s přírodou, tedy v agendě, jež je povahy všeobecně měřické a jen v podstatě v menší míře v agendě finančně berní (vceňování). To je dáno vývojem
a skutečností, že pozemkový katastr ještě dosud vy-
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konává mnohé úkoly všeobecné měřické služby státní
(nová měření, evidence) jež na sebe kdysi převzal;
protože tu nebylo všeobecné služby měřické a tyto
úkoly potřeboval pro své potřeby berně-finanční. Organisačně však ani otázka katastrálních měřických
úřadů není neřešitelná a bude o ní zmínka dále,
neboť souvisí s řešením otázky B. (kde a jak soustředit měřickou službu).
B. Kde a j a k s o u st ř e d i tmě ř i c k o u s I u žhu (organisace).
Při 'úvahách o této otázce je třeba vycházet z předpokladu, že mapa (základní a její odvozeniny) musí
vyhovovati vše m pot ř e b á m veřejné správy a
obecného zájmu a že tedy nesmí být podstatně ovlivněna tím či oním užším zájmem, jak tomu bylo a je
dosud. To. znamená, že by měla být osamostatněna a
ve své organisaci zbavena závislosti na kterékoliv
jiné službě státní (jak je tomu třeba u služby statistické, hospodářského plánování a j.).
V rámci organisace veřejné správy v ČSR jsou
možná 2 řešení:
I. Organisace v rámci Hospodářské rady,
II. organisace v rámci některého ministerstva
(ovšem i zde jako služba samostatná zejména v nižších instancích).
Ad f. V rámci
Hospodářské
rady. Hospodářská rada byla zřízena dekretem ze dne 25. VIII.
1945, č.63 Sb. jako poradní orgán vlády ve věcech
hospodářských; jako výkonné složky jsou jí přiděleny
Státní úřad plánovací a Státní úřad statistický.
Jako třetí výkonná složka' mohl by být radě připojen Státní úřad zeměměřický s úkoly uvedenými
v závěru našeho oddílu A.
Důvody pro:
1. mapové dílo je podkladem rozsáhlých oborů hospodářského plánování,
2. je to složité dílo svou povahou statistické (zjišťuje určitou methodou to, co existuje), je v úzké
spojitosti se státní službou statistickou a Státní zeměměřický úřad (SZÚ) by takto účelně doplňoval
organisaci Hospodářské rady,
3. zeměměřictví je záležitost celostátní. Organisace
v rámci Hospodářské rady by tedy plně vyhovovala
zásadám budoucí ústavy (věci společné Čechům a
Slovákům),
4. Státní plánovací úřad nemá (a ani mít nebude)
vlastní podřízené úřady. Státní zeměměřický úřad by'
bez nich nemohl existovat. Státní plánovací úřad mohl
by proto ne-chat některé úkoly provádět prostřednictvím nižších instancí SZÚ,
5. prostřednictvím Státního plánovacího úřadu byl
by zajištěn vliv na organisaci a provádění některých
prací (na př. komasáce).
Ad II. Pro to řešení přicházejí v úvahu tyto možnosti:
a) ministerstvo financí,
b) ministerstvo vnitra.
Jako zvláštní možnost lze uvažovati m,inisterstvo
techniky, vznikne-li. *)
*) To se stalo mezitím ústav. zákonem z 10. července

t. r. (pozn. redakce).

Ad aj Ministerstvo
financí.
Výhody tohoto řešení:
aa) tradice, yíce než 100 let dlouhá,
bb) posice, jež tam zeměměřičtí inženýři úsilovnou prací nabyli a jež se nezískávají jinde příliš
snadno,
cc) vzorně vybudovaná služba, pečlivá organisace,
jíž se může jen málokterý obor technické služby pochlubit.
Nevýhody a námitky:
aa) měřická služba je svou povahou cizí finanční
správě, zejména, kdyby soustředěně měla obstarávat
úkony bez jakéhokoliv vztahu k zájmům ministerstva
(na př. služba výškopisná), z toho vyplývající nebezpečí, že
bb) kterýkoliv ministr financí mohl by vždy mít
snahu omezovat měřickou službu, jež jen. částečně
slouží jeho zájmům,
cc) přílišná závislost měřické služby na organisaci
služby finanční (zejména v prvé a druhé instanci).
Ad b) Min i s t e r s t v o v nit r a. Důvody svědčící pro:
aa) je vybudován zde Zeměměřický úřad, jenž by
mohl být základem příštího St. Z. n.,
bb) zeměměřictví svou povahou je záležitost vnitřní správy, proto v některých státech bývá v rámci
ministerstva vnitra organisováno.
Důvody svědčící proti:
aa) ministerstvo vnitra v rámci budoucí ústavy
bude ministerstvem pouze pro Čechy a Moravu: zeměměřictví je záležitostí celostátní,
bb) pravděpodobnost velké závislosti na službě politické.
Organisace
měřické
služby.
Význam této služby i její _povaha vyžadují, aby
státní měřická služba byla organisována s a m os t a t n ě a ve 3 instancích.
I. i n s t a n c e. Věcně nejvýhodnějším a prestyžně
nejžádoucnějším bylo by zřízení samostatného Státního zeměiněřického úřadu (SZú), s vlastním vedením
a s vl~stní správou účetní, hospodářskou a pod. To
je řešení prosaditelné, poněvadž by nešlo o žádné nové
úřady vedoucí, ani podřízené, nýbrž jen o účelnou
organisaci a koordinaci úřadů, jež zde již jsou. Finanční pI'oblém tedy odpadá. Takový samostatný
úřad zde už existuje: na př. St. plánovací, statistický,
geologický a mnoho jiných (ovšem většinou bez podřízených úřadů; s podřízenými úřady však zde býval
samostatný St. pozemkový úřad).
S hlediska všeobecné organisace podléhal by tento
úřad v záležitostech zásadních bud' Hospodářské radě
(řešení ad B 1.) nebo příslušnému ministerstvu (ad
BIL).
V případě B II/a a B II/o mohl by měřickou službu
obstarávat v instanci I. příslušný jeden či 2 odbory
administrativní (jak je tomu dnes v ministerstvu financí v odb. X). Zde však zůstává přílišná závislost
měřické služby (odborná, organisační, finanční, hospodářská) na zájmech hlavního resortu.
II. i n s t a n c e zem s k á či župní (odvisí od připravované ústavy). Tyto úřady (nevelké rozsahem)
by vykonávaly dohled na výkonnou službu aobstarávaly by určité úkoly širšího či speciálního rázu
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(na př. nová měření, autentifikaci). Svým postavením ve všeobecné organisaci státní správy by odpovídaly asi Státním obvodovým úřadovnám pro pozemkovou reformu.
III. i n s t a n c e. Dnes má katastrální měřická
služba, jež vykonává agendu všeobecné služby měřické (mapovací) v Čech:'tch 91 a na Moravě 53 výkonných katastrálních měřických úřadů s agendou
vedení shody mezi mapou a přírodou a s agendou pro
nová měření. Určitá nevelká část jejich agendy je
agendou finančně berní.
Při organisaci soustředěné a osamostatněné služby
by tyto úřady přešly - ppkud jde o kompetenci měřickou - do pravomoci a organisace SPZ, event. staly
by se výkonnými úřady 3 instance správního resortu,
v jehož rámci by byla soustředěná měřická služba
vybudována (ministerstvo financí - jako dosud či ministerstvo vnitra, nebo techniky) . S hlediska
státního rozpočtu znamená to pouhý přesun z položky
do položky.
Pro zbytek agendy (věci ryze berně finanční) musila by finanční správa vybudovat vlastní nové orgány s odborným personálem měřickým podobně jako
je má na př. železniční správa, veřejná správa technická a pod. To vše znameriá finančně pouhé přesuny
rozpočtových položek, nikoliv však zvýšení nároků na
státní rozpočet.

Shrnující závěr:
V měřické státní službě má býti soustředěna v jednom úředním místě všechna měřická služba, jež
1. obstarává
(vyrábí)
polohopisné
a
výš k o P i s n é map y v takové úpravě a obsahu,
aby kterýkoliv zájem a potřeba ve státě mohl býti
Jimi uspokojen (pochopitelně s vhodnými úpravami
pro potřebu speciální),
2. v e d e v pat r n o s t i a z a k r e s I u jev š e c hn y z měn y v přírodě tak, aby mapa ukazovala
poslední stav.
Upotřebení map v životě moderního státu je četné.
Soustředěné měřické službě přísluší, a;by všechna
místa, jež provádí měření, pracovala účelně a hospo-

dárně tak, aby v Ý s led k ů jej i c h p r á c e bylo
p o užit o pro map o v é dílo ú.s tře dní (j e dnot í c í ve den í). To je úkol stejně důležitý jako
úkol uvedený výše ad 1. a 2. tohoto závěru.
B. Tato služba budiž organisována v samostatném
Státním zeměměřičském úřadě, podléhajícím předsednictvu vlády prostřednictvím Hospodářské rady. Úřad
budiž zřízen ve třech instancích.
I. i n s t a n c e by zprostředkovala styk s nadřízeným místem vlády (Hospodářskou radou) a jednotlivými ministerstvy. V této instanci by byla též správa personální, účetní a hospodářská St. Z. Ú.
II. i n s t a n c e - zemská nebo župní - by byla
instancí dohlédací a pověřena specielními technickými
úkoly.
.
III. i n s t a n c e výkonná - analogická dnešním
katastrálním měřickým úřadům a rozšířená o ty technické práce a úkoly, které katastrální měřické úřady
dosud nevykonávají, ale bez činnosti berně-technické.
C. Pro potřeby finanční správy, v agendě bernětechnické by se zřídily u finančních výkonných úřadů
samostatná oddělení.
D. Vojenský zeměpisný ústav ve formě známé
z doby před r. 1936 by zanikl. Jeho agenda by přišla
do Státního zeměměřického úřadu. Pro specielní problémy vojenského mapování zřídilo by se oddělení při
hlavnÍIri štábu.
Navrhovaným řešením. nevznikla by státní správě
žádná nová oS(jbní ani věcná vydání. Docílilo by se
plného využití odborných sil a zařízení pro celou státní organisaci a ani s hlediska státoprávního postavení zemí historických a Slovenska by nebyla tato
úprava nepřijatelná.
Presidium Inženýrské komory v Praze:
Předseda Akčního výboru

v z.
Prof. Ing. Dr. J. K u ~ e r a v. r.
Generální tajemník:
Ing. Dr. B. Pour

v. r.

»Přesnost výsledku geodetických měření posuzujeme podle středních chyb; postup jejich výpočtu určuje
jednoznačně methoda nejmenších čtverců. Ta je však vybudována na určitých předpokladech, které - na
COžse často zapomíná - nebývají vždy a všechny v praxi splněny. ·Tak i odvozené »theoretické« střední
chyby výsledků ne1{l,U8Ívždy odpovídati skutečnosti. Zejména jde o vliv systematických
chyb měření, se
kterými methOda nejmenších čtverců nepočítá a které po zjemnění přístrojů nyní více vystupují v popředí
a obracejí k sobě pozornost geodetů. Je proto vítána ka;:dá'příležitost,
kdy si můžeme, jako u fy8ikálních
pokusů, ověřiti hodnoty vypočtených veličin a jejich střední chyby porovnáním se skutečností. Nebývá mnoho
takových příležitostí; jednnu z nich bylo měření základny. u Poděbrad, kde mimo jiné byla vyzkoušena i přes'/Wst paralaktické polygonometrie.«.

Myšlenka určovati vzdálenosti z krátké základny
měřením paralaktických úhlů není nikterak nová jde přece o starý problém rozvinovacích (základnových) sítí. Také snahy nahraditi takovým způsobem
obvyklou triangulaci jsou jíž staršího data, a známy
jsou v té věci práce starší, např. inž. Ant. Ti c h é-

h o, který je zahájil pokusy na srovnávací základně
u Neunkirchen již v r. 1909, kde vyvozoval délky
ze 120 centimetrového invarového měřítka. Zásluhou
ruského prof. Dr. V. Dan i lov a .bylpropracován
způsob praktického použití, kde základničku dává
24 m dlouhý napjatý invarový drát s připevněnými
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terčíky a stanoveny takové zásady této polygonometrie, aby mohla nahraditi triangulaci. Tento známý ruský geodet uveřejnil poprvé tuto studii v roce
1929 (»Issledovan.ije
po točnejpoligono m e t r i i«), což v pozdějších letech opakoval,
jakmile nashromáždil praktické zkušenosti. V SSSR
došla totiž tato methoda šírokého použití zejména
v územích mapovaných leteckou fotogrametrií, kde
umožnila rychlé a laciné pořízení detailní sítě v pásech pro příští komunikace, v údolí řek a pod. Mladší
ruská generace geodetů přijala myšlenku paralaktické polygonometrie s nadšením a zpracovaJa theoreticky různé typy rozvinovacích sítí. Dobrý obraz
o tom nám podal sám V. V. Dan i lov článkem
r. 1937 v Zeměměřickém věstníku(»Soudobý
rozvoj
praéí v přesné polygonometrii v SSSR«).
V naši odborné literatuře byly podány výsledky
studií Danilova v Zeměměřickém
věstníku
r.1934 (Stván-Jurek:
»Nahradí přesná polygonometrie podle prof. V. V. Danilova trigonometrické
sítě nitiich řádů? «). VZú dal přeložiti Danilovovu
prici »Methoda přesné polygonometrie s užitím ínvarových drátů k měření délek«; překlad byl rozmnolen li zařaděn do knihovny (dnes v knihovně Zeměměřického úřadu).
Ve střední Evro~ budují se plošné triangulace,
které pokročily již tak daleko, že sotva dojde k použití
paralaktické polygonometrie ve větším měřítku. úloha
určiti nepřímo větší vzdálenosti se však mů~ vyskytnouti i v praxi a pokus u Poděbrad neměl jen theoretickou cenu. Zvolen byl klasický případ jednoduchého rbombu. Protože jde o věc známou a přístupnou
v literatuře, podáme stručně hned základní poučky
tohoto typu rozvinovací sítě:
Přibližně uprostřed určované vzdálenosti A B napneme napříč invarový drát dávající základničku
M N
Z v symetrické' poloze k A B a změříme paralaktické úhly al a a2• Platí pak:

=

d

= "2Z cotg"2o:

a

A B

=D =d +d
J

(1)

2

V praxi bývá poloha drátu obecně v nesymetrické
poloze M' N', t. j. drát bývá stočen o úhel w, střed O'
drátu vybočen o y ze spojnice A B. Ani to nekomplikuje jednoduchost výpočtu, protože stačí k délce
drátu Z přidati korekce:
Ll Zl

=Z

(cos w -1)

a

Ll Z2

y'8.Z
=- ~

2

Y

(2)

Korekce se dají sestavit do tabulky. Trochu pečlivé
postavení drátu hranůlkem do kolmé a symetrické
polohy M N stači, aby se nekolmost a nesymetričnost

vůbec neuplatnila (pro D ~ 1000 m činí korekce
LlZ = 0,01 mm až prow ='= 3' a y = 37 cm).
Diferencováním základního vzorce (1) a podle zákona chyb obdržíme theoretickou střední chybu ve výslední délce A B = D, leží-li základnička aspoň přibližně uprostřed A B:

Střední chyba se tedy skládá ze dvou složek. NeD

jistota ml v délce základničky se násobí poměrem l

'

takže pro D = 1 km činí Ml ='= 40 ml. Nejistota m"
v obou paralaktických úhlech dává pro D
1 km
složku M" ='= 70 m" (M" v milimetrech, m" ve vteřinách). Kdežto délku základničky určíme snadno
s přesností ± 0,05 mm, zaměříme paralaktické úhly
sotva přesněji než ± 0,3". Nastává tak velJlt I'OZItil
mezi oběma složkami výslední střední chyby JlD:
první dává (pro D = 1 km) ±2 mm a druhá ±21 mm,
takže v jejich kvadratickém součtu chyiba ml se
prakticky neuplatňuje; střední chyba odvozené délky
závisí tak jen na přesnosti měření paralaktickýeh
úhlů: M D ='= M ". Důležitá je nyní otázka, zda chyba
m" není ve skutečnosti větší, než ji na stanici určíme,
a to pro utajené konstantní refrakční zjevy blizko
povrchu země nebo jiné příčiny. Protože touto methodoi.l se mají .vytvářeti polygonové pořady i několik
desítek kilometrů dlouhé, stává se neméně důležitou
otázka, zda m" má opravdu charakter chyby nahodilé (±), či zda v ní nejsou složky chyb systematických, které by soustavně zmenšovaly či zvětšovaly
výslední délky D. S takovými zjevy musí geodet počítati, protože na kratší vzdálenosti nejsou zjevné,
ale mohou pro svůj systematický charakter dostoupiti nebezpečné výše, když přiřazujeme velký počet
výsledků za sebou a sčítáme je. Obě otázky vyřešíme
opravdu spolehlivě, můžeme-li větší počet odvozených vzdáleností porovnati se skutečnými hodnotami (anebo aspoň jiným způsobem s mnohem větší
přesností určenými).
K takovým zkouškám se ideálně hodí geodetické
základny. U Poděbrad byla základna podzemními stabilisacemi rozdělena na 12 úseků o průměrné délce
1036 m. Každý úsek byl měřen osmi dráty »tam
i zpět« s přesností asi 1: 3 000 000. Relativní přesnost úseků navzájem či k oněm základničkám Danilovovým byla ještě vyšší, protože se neuplatní chyby
v určení pravých délek drátů. Můžeme přímo namě·
řené vzdálenosti invarovými dráty považovati za ab-
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solutně přesné vůči délkám odvozeným nepřímo pa;
ra.laktickou polygonometrií.

čtveřice dávala ucelenou jednotku měření zbavenou
z největší části osových chyb stroje a z dělení kruhu.
Deset takových čtveřic dalo aritmetický průměr jako
výsledek a svými odchylkami i jeho střední chybu
mu jež se pohybovala v mezích ± 0,11" až ± 0,45".
Průměrná skutečná chyba v nepřímo měřené délce
·!':iní ± 70 mm/km (1: 14000) a jé.trojnásobně
větší, než theoreticky očekávaná střední chyba. Pro
celý úsek 6673 m činí skutečná chyba + 200 mm
(1 : 33000) a theoretická ± 68 mm. První však může
býti dílem náhody; střední chybu celé délky 6673 m
určíme spolehlivěji kvadratickým součtem

Pokus zde byl dosti improvisován a proveden jen
pro polovinu základny (na šesti kilometrových úsecích) jako vedlejší práce; vzhledem k tehdejšímu vedení úřadu nesměl rušiti nebo prodlužovati vlastní
měření základny. Asi uprostřed úseku se napříč symetricky umístila základnička tím, že se zarazily
24 m od sebe do země dva kůly a do nich zašroubovaly Jaderinovy značky natřené bílou barvou. Centricita rysky se přezkoušela. Vždy jen v jednom dni,
když měřická skupina s ullčitým drátem odpoledne
měřila zpět kllometrový úsek, cestou zaměřila i příč\/~ (D' _D)2 = ± 213 mm (1: 31000) .
. nou základničku podle všech pravidel (s výměnou poNesmíme však zapomenouti při tomto sčítání úseků
zorovatelů atd.). Učinily tak všechny skupiny jdoucí
za sebou v intervalech několika minut. Zároveň byly . na chyby systematické. Neuplatní se tu nejistota
v etalonáži drátu (vždy menší 1 : 106) jako opět v měměřeny oba paralaktické úhly a na koncových bodech
ření
úhlů. Z triangulační praxe víme, že při měření
úseku A-B.
v řadách a skupinách bývá uzávěr převážně menší
Základnička 1 byla tedy určena 4 dráty. K naměřené
než 360°. Pravděpodobně je to zp6s0beno těžším chodélce byly připojeny všechny obvyklé opravy (z teplodem alhidády. Úhly naměříme zpravidla menší, když
ty, etalonáže, převýšení, nesymetrické polohy atd.)
neměříme i doplněk na 360° a rozdíl nerozdělíme.
i s redukcí na hladinu moře. Ctyři výsledky získané
Vzdálenosti D' by se tím zvětšovaly. Podobně asi půrůznými dráty se navzájem málo lišily a střední chyba
sobí nezvladatelné a nevypočitatelné klimatické p0aritmetického
průměrv
v délce 1 nepřevyšovala
měry blízko povrchu země, zpravidla rovněž zmenšu± 0,03 mm.
jící úhly a zvětšující tak paralakticky uri!ované vzdáPro měření paralaktických úhlů bylo použito theolenosti. Stejnou zkušenost máme i s dvoumetrovou
dolitu »Wtld T 3«. Jiiderinova značka byla dobře vidilatí (Viz Ing. Dr. V. S t a n ě k: »Měření déiek a jeho
telná v pozadí tmavé ornice, blízkost půdy však půsokritika«, Zeměměřický obzor 1944). Protože se chyby
bila stálou lehkou vibraci. Ohel hyl měřen »tam a
systematické c a nahodilé "/ sčítají l>odle vzorce
zpět«, celkem 40krát, polovina v každé poloze dalekoml=W!C2+n.,,/,
hledu a s odečtením na 20 symetricky rozložených
pak systematická chyba na př. 1 cm/km znemoiní
místech děleného kruhu i vteřinového bubínku. Měření
bylo sdružováno do čtveřic (dvakrát tam, dvakrát
stoupnutí relativní přesnosti nad 1 : 100 000 pro Mbe
delší tah. V našem případě lze pozorovati rovněi syste.t,
v každé poloze dalekohledu po dvou měřeních
matickou chybu zvětšující vzdálenosti asi o 3 cm~.
a s počáteěním kladem A a A + 100g 50' 50"). Každá

(km) I

Úsek

I

1t.-11.

11.-10.

10.-9.

9,.-8.

8.-7.

7.-6.

Souěet
Průměr {

IX1

1
IX,

2' 20' 15,62"
Z8,98868m
2° 20' 13,65"
2° 56'09,17"
~3,99318 m
2° 56' 12,30"
2" 56' 18,20"
24,01062m
2° 05' 01,60"
2° 32' 43,56"
.23,99701 m
2° 26' 12,23"
2° 22' 33,~5"
24,00597m
2' 23' 51,25"
2" 20' 09,81"
2a,98065 m
2° 20' 09,96"

2830'
23,996m

I
I

ma,
ml
ma,
± 0,45"
0,03 mm
0,20"
0,45"
0,02 mm
0,11"
0,21"
0,02 mm
0,20"
0,17"
0,03 mm
0,33"
0,42"
0,02 mm
0,33"
0,32"
0,02 mm
0,33"

± 0,31"
± 0,02 mm

I
I

Centrace
stroje
na střed
m

I
I

D'
vypočtené
m

D
přímo měfené
m

- 0,0212

1175,8732

1175,9902

+ 0,0416

936,1860

936,0838

- 0,0258

1128,1815

+ 0,0005

Skuteěná
chyba
D'-D

I,

1'hfloJ'8ticki
MD

I chyba

-117mm

± 34 mm

+ 102 mm

± 20 mm

1128,1556

+

26 mm

± 19 mm

1104,2316

1104,1364

+

95 mm

±22mm

- 0,0058

1152,4017

1152,2943

+

107 mm

-0,0024

1176,1567

1176,1705

-

14mm

-0,0131m

6673,031m
1 112m

6672,831m

+ 200 mm
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Prof. Dan i lov snaží se čeliti těmto zjevům
umístěním dvou základniček v určitém odstupu, volbou
vyšších kolů s rampami, aby záměry nešly tak blízko
povrťhu země a měřením ve dvou různých dnech. Tatď
opatření sníží oba druhy chyb asi o polovinu a můžeme očekávati přesnost ± 4 cm/km (1 : 25000), která
by se až při velkých vzdálenostech přiblížila přesnosti
triangulace. Pro letecké mapování a topografické
práce vůbec paralaktická polygonometrie zcela postačí, nikdy však nedocílíme zde oné přesnosti (± 1 cm),
naší detailní sítě trigonometrické, jež je naší chloubou; ba musíme podle Gaussova zákona očekávati
i ojooinělé chyby přes 10 cm/km. Také systematickou
chybu odhadl Dan i lov v prvních pracích poněkud
optimisticky (± 1,67 mm/km = 1 : 600 OOO} a tím
jeho údaje pro střední chyby velmi dlouhých tahů se
vyrovnají přesností triangulaci I. řádu; při pozdějších
měřeních (Zeměměřický věstník 1937) našel také značnější systematické chyby (až 1 : 30000).
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Podobný pokus byl proveden v r. 1933 různými
theodolity na základně u Střelic v Pruském Slezsku
jen 2800 m dlouhé a v jejích třech úsecích. Skutečné
chyby činily průměrně čtyřnásobek chyb theoreticky
odvozených; když se však úseky rozpůlily, stoupla
v úsecích asi 500 m dlouhých nápadně skutečná přesnost a značně se přiblížila theoretické. Střední chyba
theoretická nejen klesá se čtvercem vzdálenosti, ale
blíží se -pak i chybě sku,tečné, protože při menších
vzdálenostech jde o prostředí homogennější. Zhruba
můžeme odhadnouti střední chybu pro odvozené vzdálenosti 1 km na ± 40 mm, pro 500 m na ± 7 mm a pro
100 m na ± 1 mm nebo i méně. Dá se proto invarovéhodrátu s výhodou použíti pro jinak nesnadné přesné určovánícentračních prvků nebo nepřímé určování
vzdáleností vůbec. Přesnost bude vždy, značně vyšší
než při použití dvoumetrové invarové latě.

Za německé okupace byly v letech 1943-1944 určeny ze'měpisné souřadnice a azimuty na trigO'i'lO'Tnetrických bodech základní sítě 8adská, Veliš a RrOO. Meření bylo provedeno současně různými přístroji a několika
nezávislými meťhodami. V ooném případě bylo užito 8ecrétanova pasážníku, Nušlova-Fričova
cirkumzeniálu, astronomického universálu T4 firmy Wild a theooolifu firmy Bamberg. V následujicím se čtenář seznámí
s přípravou fábora, se zamením astronomické stanice a s úkoly příslušníků
astronomické skupiny. Zivot
nq. stanici, rozvrh a způsob práce pozná pak z pO'JYis-u.jednoho typického dne. Posouzení přesnosti výsledků
zÍ8kltnýc1t. zmíněnými přístroji
a rozličnými methodami, bude předmětem poslední části tohoto článku.

1. Příprava tábora a zařízení stanice.
Množství přístrojů, které nelze každý den přenášeti
s místa na místo a znovu instalovati, nutí astronomickou skupinu k pobytu v těsné blízkosti trigono.J.
metrického bodu. Na vhodném místě, pokud možno
c'hráněném proti větrům se především zřídí tábor,
který tvoři několik budkových stanů. Zvykne si na
ně brzy i ten, kdo nikdy skautem nebyl. Lze v nich
bydlit dokonce s jistým přepychem.
Jakmile je zajištěno přístřeší příslušníků skupiny
a ochrana výstroje, počne se se stavbou excentrických pilířků pro astronomické přístroje, sloužící k určení zeměpisné polohy. Staví se zpravidla z cihel, spojených cementovou maltou a sahajL do hloubky 30 až
40 cm pod zemský povrch. Pílíř pro cirkumzenitál má
rozměry asi 30 x 30 cm a výšku jen 80 cm, poněvadž pozorovatel při měření sed~ na skládací židli.
PiJí!' pro průchodní stroj je krychle o straně asi 1 m
a pilíř pro theodolit Wild T 4 je hranol o rozměrech
110 X 40 X 40 cm. Cirkumzenitál a Wild T. se staví na pilíře každý den znovu. Proti nárazúm větru
chráníme přístroje a jejich libely prkennými ohradami. Těžký pasážni stroj stojí naproti tomu po celou
dobu observace na svém pilíři a je nutno jej chránit
před vlivy povětrnosti. Na zmíněných ťřechbodech
se osvědčila dřevěná rozkládací bouda s podlahou a se·
sklopnou střechou. Pílíř volně prochází ,otvorem v podlaze, takže pohyb pozorovatele se na něj nepřenáší.
Úprava stanoviska theodolitu pro měření astronomických azimutů je nejsnazší, protože tyto se měří

zpravidla se stolků dřevěných rozhleden. Přístroj zase
chráníme' bedněním z prken nebo plachtami. Mnohdy
obedníme jen západní stranu, poněvadž odtud přichází
většina větrů a slunce, uvážíme-li, že s měřením azimutů se začíná kolem 16. hodiny.
Po skončení těchto prací se vybalí přístroje z beden
a staví se na předem určená místa. Počneme třemi
nejdůležitějšími.

2. Radiopřijimač, chronometry a chronograf.
Duší astronomické stanice jsou radiová přijímací
stanice, chronometry a chronograf. Radiová _přijímací stanice je typem bateriového příjímače o vlnovém
rozsahu 14 m až 20 km a slouži k příjmu časových
signálú, za účelem stanovení, korekce chronometrů.
Obyčejná přímková anténa délky asi 25 m, zavěšená
mezi dva stromy, zaručuje příjem dostatečně silný.
Druhým důležitým přístrojem jsou hodiny. Jsou to
zpravidla hvězdné nebo střední chronometry v Cardanově závěsu, opatřené elektrickým kontaktem. Pro
měření azimutů může být užito chronometru hvězdného nebo středního bez kontaktu. V ostatním astronomickém měření, v němž čas je často nejdůležitějším
prvkem, užíváme dvou hvězdných chronometrů. Jeden
z nich se stálejším chodem je nazván hodinami hlavními, druhý působ~ jako hodiny pracovní. Toto uspořádání má výhodu, že hlavní hodiny js~>uobtěžovány
jen právě po dobu několika minut denně' při příjmu
časových signálů, kdy se zapínají paralelně do telefonního okruhu radia a při srovnání hodin na pásce chro-
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nografu. Stojí stále na jednom místě a je naděje, že
podrží čas lépe než pracovnL hodiny. Ty jsou zapojovány po celou dobu observace do okruhu chronografu,
nosí se ale také na věž při měření azimutů a jsou při
vší opatrnosti vystaveny rÍlzným otřesÍlm. Veškeré
měření času se pak srovnáním obou hodin na pásce
chronografu vztáhne na hlavní hodiny.
Korekcí chronometrů rozumíme hodnotu, vyjádřenou v hodinách, minutách, vteřinách a jejich zlomcích, o ktE;rou jde chronometr na přeď nebo pozadu
proti správnému hvězdnému nebo střednímu času.
chod je pak změna této korekce za jednu hodinu.
Chronometr jednou natažený vydrží jít 48 hodin natahuje se však každý den. Poněvadž natažení 'znamená přece jen hrubý zásah do mechanismu chronometru, provádíme jej v době, kdy eventuelní změna
chodu natažením způsobená nebude pocítěna v měření.
Tedy v hodinách dopoledních a to zcela pravidelně
každý den ve stejnou dobu.
Chronometry jdou přibližně podle místního hvězdného času. Nařízení chronometru na místní hvězdný
čas se provede tak, že pro počátek nějakého signálu
se vypočte místní hvězdný 'čas. Na tento čas nařídíme
chronometr a v okamžiku počátku signálu jej spustíme, což se stane rychlým otočením chronometru kolem
vertikální osy. Přitom chronometr, který se předchází,
nařídíme na čas přibližně o minutu menší, než jak se
vypočetlo a u chronometru, který se zpožďuje nastavíme čas o minutu větší. Tím dosáhneme toho, že číselná hodnota korekce chronometru se postupem doby
stále zmenšuje.
Třetím přístrojem je chronograf. Je to vlastně
hodinový stroj, v němž mezi dvěma pohybujícími se
válečky je tažen úzký proužek papíru. Další součástí
chronpgrafu jsou elektromagnety. Nad každým elektromagnetem je kotva, která kloubem a páčkou je
spojena s psacím perem. Spustíme-li chronograf, tu
se pásek posunuje stálou rychlostí a péra píší na něm
rovnoběžné čáry, v našem případě tři. Spojíme-li elektromagnety se zdrojem elektrického proudu a zapínáme-li a vypínáme-li střídavě okruh, přiskakují kotvy
k elektromagnetům a na pásce se zapisují zuby různé
délky. Zapojíme-li do okruhu baterie a prvního elektromagnetu chronometr s kontaktem, tu první pero
zapisuje zuby, které odpovídají jednotlivým sekundám. Po,~átek minuty je na pásce vyznačen tak, že
jedno přerušení je automaticky vynecháno. úkolem
pomocníka, který obsluhuje chronograf, je potom, zapsati přímo na pásku k tomuto delšímu zubu hodiny
a minuty. Je-li druhé a třetí pero ovládáno tastrem
pozorovatele nebo mikrometrem pasážníku pak zjistíme čas nějakého zjevu vyznačeného zubem druhého
nebo třetího pera, přiřadíme-li jej na kolmici k ose
pásky k časovému záznamu prvního péra.
Délku vteřiny na pásce lze voliti tak, že chronograf
spustíme jednou ze tří možných rychlostí. Podmínka
rovnoměrnosti pohybu pásku je zpravidla splněna po
dobu mnoha minut, zejména natahuje-li se chronograf
pravidelně a nenechá-li se dojít. Při standartní rychlosti činí délka jedné vteřiny asi 1 cm. Užitím skleněné škály se registrovaný okamžik dá bez námahy
odečLsts přesností asi 05,02. Odečtený čas je nutno
ovšem ještě opravit o paralaxu či sešinutí per, která

je způsobena tím, že špičky všech per neleží na kolmici
k ose pásky, takže záznam druhého nebo třetího pera
proti hodinovému je o malou hodnotu chybný. Paralaxu zjistíme tím, že všechny tři elektromagnet~
zapneme přes chronometr paralelně, takže záznam
je isochronický a sešinutí per vzhledem k peru hodinovému můžeme pak přímo odměřiti.
Všechny tři přístroje stojí vedle sebe na dřevěném
stolku v boudě pro průchodní stroj. Na obr. 1. je
vlevo chronograf, uprostřed oba chronometry a vpravo radiopřijimač. Nad ním je upevněna rozvodná deska
a nad chronografem visí aneroid, vlhkoměr a teploměr. Pod stolkem je několik akumulátorů, které nabíjíme větrnou elektrárnou nebo dynamem na ruční
pohon. Akumulátory slouží k napájení žárovek světlometů, žárovek k osvětlování zorných polí dalekohledu,
dělených kruhů a k zapojení do chronografu a radiopřijimače.

3. Pruchodní stroj a astronomický

universáL

Jak již bylo uvedeno, bylo určení zeměpisných souřadnic provedeno cirkumzenitálem, průchodním strojem Secrétan a theodolitem Wild T4• Astronomické
azimuty byly zaměřeny pruchodním strojem a theodolitem Bamberg. Pokud se týče theodolitu Bamberg
a cirkumzenitálu odkazuji čtenáře na publikace Dr.
Buchara.") V následujícím si všimneme obou zbývajících přístrojů, které byly na území ČSR použity poprvé.
Hlavní části průchodního stroje (obr. 2) jsou:
a) těžký litinový podstavec s ložisky pro točnou osu
dalekohledu,
b) toěná osa s dalekohledem o ohniskové dálce 80
centimetrú,
c) neosobní okulárový mikrometr,
d) zdvihací zařízení ovládané klikou, kterým se točná osa zdvihne s ložisek a otočí ve vodorovné rovině
o 180°.
e) sázecí libela a libely Horrebowovy, které se dají
pevně sepnout s točnou osou dalekohledu.
1) Dr. Buchar:
Měření azimutů; Das Zirkumzenital ... ; články v Zeměměřičském věstníku 1937 a ve Vý-

ročních zprávách VZú roč. 1930 a 1931.
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Jeden konec točné osy nese svislý kruh dělený po
10', jenž slouží k nastavení dalekohledu do dané zenitové vzdálenosti. Jedním z obou mřížkových mikroskopů, namontovaných v každém nosníku točné osy, je
možno zenitovou vzdálenost odečíst s přesností 1'.
Zorné pole dalekohledu se osvětluje jednou ze žárovek
na dlouhém rameni, které vrhají světlo do dutiny
v točné ose dalekohledu. Kterého mikroskopu a které
žárovky se použije, záleží na poloze dalekohledu. NejdůležitějŠÍ! částí je však registrační mikrometr. Na
místě soustavy pevných vláken, jak tomu bylo u starých průchodních strojů, vidíme v zorném poli kromě
pěti vodorovných vláken jen jedno pevné dvojvlákno
vertikální, jedno vlákno pohyblivé a zářezovou stupnici. Jeden zub zářezové stupnice odpovídá celé otočce
bubínku, děleného od nuly do sta. Celé otočky bubínku
lze mimo to číst na počitadle vedle bubínku. Při poloze děleného bubínku vpravo je zářezová stupnice v zorném poli dole. Otáčíme-li bubínkem tak, že čtenÍ!stoupá, pohybuje se vlákno doleva. Na obr. 3. je znázorněno zorné pole dalekohledu. Je-li vlákno ve středu
zorného pole, čteme na počitadle otoček; nulu. Odečtení na jiných místech je vyznačeno čísly. Rozpětí
šroubu je 17 + 17 = 34 otoček. Zářezová stupnice
slouží hlavně k tomu, že si v pozorovacím programu
předem stanovíme, nad kterými zářezy budeme hvězdu pozorovat. Rozhodující je rychlost hvězd, která je
funkcí deklinace. Hvězdy blízké rovníku pozorujeme
mezi zářezem 5 a 6, hvězdy polární jen nad zářezem 2
od středu. Prostě tak, abychom stačili dalekohled přeložit. Hvězdu totiž sledujeme nad určitým·· zářezem
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dvakrát, neboť dalekohled během průchodu hvězdy
středem zorného pole překládáme.
Vlákno, kterým sledujeme hvězdu, se uvádí v pohyb
elektrickým motorkem regulovatelné rychlosti nebo
ručně otáčením dvěma kruhovými kotouči. Každý kotouč se při pozorování drží jednou rukou. Na společné
ose s děleným bubínkem je ještě jeden bubínek opatřený dvěma řadami kontaktů. První řada má 19 kontaktů, druhá 9 kontaktů; místo 20. a 10. kontaktu
je na bubínku delší mezera. Při pozorování užijeme
jedné nebo druhé řady kontaktů. Otáčíme-li kterýmkoli z kotoučů, pohy;buje.se vertikální vlákno a kontakty automaticky zapínají proudový okruh mezi baterií a elektromagnetem chronografu. Úkolem pozorovatele je udržeti vertikální vlákno na hvězdě, pokud
prochází nad určitými zářezy. Toho se dosáhne rovnom'ěrnýin otáčením kruhových kotoučů oběma rukama
a neustálým přehmatáváním. Když je na pásce chronografu zaznamenáno všech 19 nebo 9 kontaktů,
rychle se stroj přeloží a znovu nařídí v patřičné zenitové vzdálenosti. Mezitím hvězda mine střed zorného
pole a v okamžiku, kdy vstoupí na vlákno v místě, kde
bylo zanecháno, sleduje se znovu, až je zase hotovo
všech 19 nebo 9 kontakt:l. . Byla-li před přeložením
dalekohledu zářezová stupnice dole, bude po přeložení nahoře. Přeložením uprostřed průchodu se úplně
vyloučí chyba kolimační. Okamžik průchodu hvězdy
vertikální rovinou, kolmou k točné ose dalekohledu,
je dán potom aritmetickým průměrem časů symetricky položených kontaktů.
Hodnota otočky bubínku činí přibližn'ě120". Citlivost
všech libel je přibližně 1" pro 2 mm.
Pasážní přístroj stojÍ! buď v meridiánu (určení zeměpisné délky, určení zeměpísné šířky methodou
Horrebow-Talcottovou), v I. vertikálu (určení šířky).
nebo konečně v libovolném vertikálním kruhu (určení
azimutu t. zv. přímou methodou). Stroj se postaví
do meridiánu nejprve jen zhruba, na přiklad podle
vrženého stínu olovnicového závěsu s ohledem na rovnici času. Večer pak natáčením celého litinového podstavce sledujeme hvězdu (nejlépe polární) a pohyb
zastavíme, když chronometr ukazuje čas, rovný
rektascensi dané hvězdy. Korekci chronometru nutno
vzít přitom v úvahu. Správné postavení se potom
překontroluje několika hvězdami .časovými a poopraví se tak, aby odchylka v azimutu I!-ebylavětší
než ls• Postavení do I.vertikálu se provede podobně.
V tomto případě se však musÍ! vypočítat čas průchodu hvězd I. vertikálem. Postavení přistroje pro přímou methodu určení azímutu je jednoduché: Stačí
když světlo cíle přivedeme do středu zorného pole.
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Hlavní údaje o astronomickém universálu Wild T4

(Obr. 4.) jsou tyto:
Průměr vodorovného kruhu
Nejmenší dílek
Přímé odečtení
Průměr vertikálního kruhu
Nejmenší dílek
Přímé odečtení
Průměr objektivu
Zvětšení
Citlivost závěsné libely
Citlivost libely indexové
Citlivost líbel Horrebowových

250 mm

2'
0,1"
90 mm

při silném osvětlení a u slabých hvězd ztlumíme osvětlení jak nejvíce je možno. Tím si upravujeme optimální osvětlení zorného pole, neboť při silném osvětleni by slabé hvězdy zanikly. Naopak silným osvětlením přílišnou jasnost hvězdy zmenšíme.

Vodorovn!J kruh

4"
1"
60 mm

65
1" pro 2 mm
'5" pro 2 mm
1" pro 2 mm
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Na obr. 5 je zorné pole okulárového koincidenčního
mikrometru pro vodorovný a svislý kruh a zorné pole
mikroskopu pro pomocný kruh. Pomocný svislý kruh
je dělen po stupních a jednoduchou mřížkou se odčítá
odhadem ľ. Slouž~ k rychlému nastavení do předem
vypočtené zenitové distance. Dalekohled přístroje je
zase v~baven neosobním okulárovým mikrometrem,
otočným kolem optické osy o 90°. Jinak je úprava
mikrometru stejná jako u mikrometru průchodního
stroje. Hodnota bubínkového dílku je přibližně 1",5.
V zorném poli dalekohledu jsou vidět rysky a pomocné číslování. Tři rysky jsou označeny číslicemi 5, 10,
15,při čemž ryska, nesoucí číslo 10, odpovídá středu
zorného pole. Rysky slouží k odečteni, celých šroubových otoček. Všechny tři kruhy i zorné pole dalekohledu mají elektrické osvětlení. Osvětlení zorného pole
se dá regulovat reostatem, což je velmi výhodné při
astronomickém pozorování. Jasné hvězdy pozorujeme

Astronomická skupina čítá 6 až 7 členů. Jsou to
2 inženýři-pozor:ovatelé, z nichž jeden je zároveň vedoucím skupiny, 2 zapisovatelé a 2-3 pomocnícisvětlometěíci. Při úpravě tábora a zařizování stanice,
nebo při stěhování s bodu na bod, nejsou funkce jednotlivců zvlášť diferencovány. Všichni a bez rozdíJu
dělají vše, co je třeba. Jen tak je možno zvládnout
velmi těžké fysické úkoly při nakládání, vykládání a
umisťování přístrojů značné váhy. Jakmile je tábor
hotov a stanice zařízena, má každý jednotlivec přesně
stanovený úkol. Veškerá měření a pozorování včetně
příjmu časových signálů a určeni centrač. prvků provádějí oba inženýři. Vedoucí inženýr kromě toho vypočte
pozorovací program pro jednotlivé přístroje a methody. Pod jeho dohledem provedou oba zapisovatelé redukci přibližných azimutů z naměřených hodnot, odečtení chronografických pásek a výpočet časových
signálů pro stanovení přibližné korekce hodin. Jeden
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ze zapisovatelů má na starosti obsluhu chronografu
během pozorování. Úkolelp pomocníků je nabíjeti
akumulátory, dbáti o úklid v táboře, nositi vodu,
čistiti petrolejové lampy, pomáhati při místním měření, při určení centračních prvků na cíJov:ýchbodech,
svítiti s takových bodů a pod. Velmi ,často, zejména na
odlehlých bodech, působí jeden z nich jako kuchař.

sebemenšímu detailu v postavení a zapojení přístrojů
nekonečnou péčí a pozornost, aby v osobní rovnici kromě vlastní chyby pozorovatele nebyly také chyby všech
těch, kteří při měřep.i asistují.
Při methodě Horrebow-Talcottověužíváme
hvězdných párů. Vhodné hvězdy se zvolí z Bossova katalogu, který obsahuje 6188 hvězd do 7 velikostí. Během
jedné noci se dá zpravidla zaměřit 25 až 30 párů.
5. Den na stanici.
Jde-li o noc, kdy již pasážník stojí v I. vertikálu,
měří
se methodou Struveovou. Při ní se pozoruje průPředpokládejme, že den na stanici začíná kolem
chod téže hvězdy dvakrát a sice nejprve na východě
9. hodiny ráno. V 9°1 SEČ vysílá francouzská stanice
Bordeaux časový signál. Stanovení korekce obou chro~ a pak na západě. Poněvadž mezi oběma průchody
uplyne i několik hodin, je tato methoda nejvíce závislá
nometrů se provede methodou Hanniho s přesností asi
Os,01. Dopoledne se počítají přibližné azimuty a cen- na pěkném POČasí.Může se totiž stát, že po řadě východních průchodů se obloha zatáhne a celé měření
trační prvky, odeč~tají se chronografické pásky, vyse
může zahodit. Během jedné noci se průměrně za55
řizuje se úřední korespondence a pod. V 10 se přijme
měří východní a západní průchody 15 až 20 hvězd.
signál anglické stanice Rugby. V r. 1944 bylo veškeré
Neomezenou možnost volby methody poskytuje příčasové měření navázáno na signály této stanice. Francouzské stanice tehdy přestaly vlivem událostí vůbec stroj Wild T4, jehož můžeme především užít jako pasážníku. Mimo to se jeho svislý kruh uplatní při
vysílat a tIěmecké zmenšily intensitu, takže je nebylo
methodě Sterneckově a vodorovný při měření azimožno zachytiti. A tak »angličtí plutokraté« zachrámutů. V tomto roce a v letech následujících bude
nili měření na trigonometrickém bodě Brdo.
Po obědě asi do 15 hodin je odpočinek. Kolem 153° všech jeho výhod plně využito.
I když trvá měř~ní až do rána, mine noc pro pozoodchází jeden inženýr na měření azimutů. Vezme jen
rovatele jako voda. Nikoliv však zapisovatelům a pochronometr bez chronografu, poněvadž stačí, když
okamžik průchodu Polárky přes v~rtikální vlákno za- . mocníkům, kteří i při dobré vůli zívají, nudí se a zřejmě by se viděli nejraději na lůžku. Stereotypní a bezpisovatel zaznamená na jeho »teď«. Kromě několika
útěšné tikání chronometrů je uspává a proto je dobře
čistých zápisníků a efemeridy Polárky nese zapisoneustále je udržovat při bdění· častými otázkami o zevatel petrolejovou lampu a plachtu. úhloměrný stroj
Bamberg je uložen na věži ve vhodné dřevěné bedně. nitové vzdálenosti a času průchodu hvězd.
S měřením azimutů možno začít i za plného svitu
slunce po 1f hodině. V té době se jeví Polárka v zor6. Trvání práce na jednom bodě.
ném poli dalekohledu jako nepatrný stříbrný bod,
který se snadno schová za vlákna nitkového kříže.
Délka pobytu na jednom bodě závisí jako při kažEfemerida Polárky obs!lhuje pro každých 10 minut
dém geodetickém měření na počasí a počtu přístrojů
zenitovou vzdálenost Polárky a vodorovný úhel od· a method, kter~"rpřicházejí v úvahu. Na koncových
směru, jehož azimut se urěuje. Měření jednoho azi- bodech základních trigonometrických stran, rozvinumutu v obou polohách dalekohledu trvá asi 10 minut.
tých z přímo měřeJ:lých,~kladen, se zeměpisné souřadDruhý inženýr a zbytek personálu pokračují v. do- nice určícirkumzenitálem,
průchQdním strojem a
poledním zaměstnání. Někdy se určují centr8JČníprvky
astronomickým universálem a azimuty theodolitem
pilířků, čas od času mrtvý chod a šířka kontaktu u ne- Bamberg a Wildt T • Práce na takových bodech trvá
4
osobních mikrometrů a pod. Před 19. hodinou je třeba
2 měsíce i déle. Ostatní body základní sítě se vybuduji
měřeni přerušit a snést chronometr dolů na časový
jako jednoduché body Laplaceovy. Měření na nich
signál stanice Rugby (1855). U večeře se rozhodne,
hude provedeno patrně cirkumzenitálem a WildemT4•
jakými přístroji a methodami se bude pozorovat. Je-li
Kolik je nocí věnováno bodům u základen, je vidět
obloha jasná, bez mraků, bylo by ovšem škoda věno- z tabulky č. 1. Počet pozorovacích' nocí na oStatních
vat jí měření azimutů. Ty možno měřit i při dosti
bodech· je menší, takže měření potrvá sotva déle než
značné oblačnosti za předpokladu, že se mraky pohy1 měsíc.
bují dostatečně rychle, aby se dlouho nečekalo na P<r.,
lárku. Při určování délky a šířky oblačnost 'měření
však ztěžuje a často vůbec znemožňuje.
7. Přesnost výsledných hodnot zeměpisných
Pro určení zeměpisné polohy pomocí pasážníku nebo .
souřadnic a azimutu.
cirkumzenitálu jsou vypočítány pozorovací programy
Přehled středních chyb výsledných hodnot zeměa jakmile se setmí, je možno začít s měřením. Princip
pisné šířky ~, zeměpisné délky Á a azimutu A je poměření cirkumzenitálem je dostatečně znám. Jde
o stanovení průchodů řady hvězd stejnou výškou da- dán v tabulce č. L Porovnání výsledků, získaných
různými přistroji a methodami vede k poznatku, že
nou úhlem zrcádek stříškovitě postavených nad rtuťovým horizontem. Během jedné noci lze pohodlně; tyto se liší méně než by se ze středních chyb dalo
očekávati. Můžeme se proto důvodně domnívat, že
odpozorovat průchody 50- až 70 hvězd. Uprostřed
každé pozorovací řady se ~rčí osobní rovnice Bucha, \ skutečná přesnost je o něco vyšší. V tabulce není uveden přístroj Wild T4• Bylo totiž tímto přístrojem porovým přístrojem. Poněvadž se toto měřeni provádí
v době, kdy jak pozorovatel, tak i všichni pomocníci zorováno jen málo a výsledky nejsou dosud zpracojsou již značně unaveni, je nutno věnovat každému . vány.
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Tento článek je věnován především těm, kteří n~kdy
neměli a nehudou mít možnost účastnit se podobných
prací. Kdo jen jednou navštíví astronomickou skupinu
a prožije tichou noc pod střibrným závojem Mléčné
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dráhy, kdo se jen jednou pokusí pronásledovat prchající hvězdu útlým vláknem mikrometru, pozná, že •
inženýrská astronomie je nejkrásnější obor, jemuž se
může inženýr-geometr věnovat.
Obr. 1-5, SIA, Praha. - Obr. 1 DI', Buchllr,
obr. 4 fa Wild. obr. 2, 3, 5 Ing, L, Lukeš.

Měření Eotvo8ovýml grav~met•.y.
Ovod - Gravitační váhy Eotvosovy - Theorie vah EotvOsovych -' Oprava Eotvosových vah - Měření
konstant Eotvosových vah: 1. doba kyvu} 2. pružnost závěsu} 3. moment setrvačnosti 'lJahaála - Konstanty
vah I. typu - Konstanty vah. II. typu - Měření jednoduchým gravimetrem v pěti azimutech po
Měření dvojitým gr«vimetrem ve třech azimutech Měření Eotvosovým variometrem ve čtyřech azimutech
po 900 - Měření v pěti azimutech po 450 Schema protokolu měření dvojitým gravimetr,em - Normální
hodnoty gradientu a veličiny křivosti - Bessek>va redukce - Redukce topografická - Příklad topografické
redukce Grafické znázornění gradientu a velibiny křivosti - Rozk>žení hmot v kuře zemské Gra'lJi..
metrické diagramy - Fysikální a geok>gické zhodnocení gravimetrických
anomalií - Praktické 'fYříklady Vztah mezi měřením grlWÍtačnim a magnetickým.

n~o-

Soustavná mě~í intensity tíže zemské na půdě někdejšího RakQU8~o•.Uherska vykonal v letech 18871893 Sterneck a to půlsekundovým kyvadlem s přesností na 10 mUtgal. Na půdě Ceskoslovenska bylo
započato s novými měřeními ťíže s přesností na
1 mgal od roku 1926. Měření ta konal B. Kladivo čtyřkyvadlovým přístrQjem invarových kyvadel půlsekundových s připojenim na základní stanice Postupim a
Vídeň. Kladivovo měřenP) pro Brno (1930)
g = (980,961 ± 0,9.10-3) gal
je základem pro další měření v našem prost~ru. S podporou zeměpisného ústavu pražského bylo v těchto
měřeních pokračováno od roku 1937. Válka přerušila
tato měření a předčasná smrt Kladivova je oddálila.
Na základě svých zkušeností z měření pro Brno
velmi pečÍivě proveden~h vypracoval Kladivo podrobný návod2) prQ rel,ativní měření intensity tíže, aby
ušetřil co nejvíce práce svým spolupracovníkům
a
těm, kteří budou, pokračovati v gravimetrických pracích jím započatých.
r

1) B. K I a d'i ~ o, Rozpravy české akademie II. tř. XI,
10. 11, 1930.
'
2) B. K I a d i v 9: K určení zrychlení tíže v CSR. Spisy
české vysoké š~9ly technické v Brně XII .• 46, 1938.

Gravimetrická
měření horizontálního
gradientu
zemské. tíže a EOtvosovy veličiny křivosti nebyla dosud v našich zemích konána. Velký národohopodářský význam takových měření jistě si je vynutí i u nás
v době nejbližší. A z tohoto důvodu jako dodatek
k článku »0 přístrojích gravímetrických«, uveřejněnému v tomto časopisu,3) byl napsán tento' článek, mající za úkol' po příkladu Kladivově podat návod pro
měření EOtvosovými gravímetry. Účelem článku je
vzbudit zájem a usnadnit práci mladým inženýrům
geologům a fysikům, kteří budou věnovat společnou
práci výzkumu nerostného bohatství naší domoviny,
hlavně pokud se týká soli a nafty. Poklady skryté
v kůře zemské čekají na »kouzelné proutky« našich
mladých pracovníků.
.
Gravitační

váhy Eotvosovy.

Gravitační měření týkají se jednak velikosti a směrru· zemské tíže, jednak jejich změn a různých vlast·
ností ekvipotenciálních ploch. Měření ta jsou celkem
trojího druhu:
1. absolutní hodnota tíže zemské se určuje z pokusů
kyvadlových, relativní pak z pokusů kyvadlových a
případně i jinými gravimetry,
3) Zeměměřičský
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1 cm, t. j. 1 miligal na 10 km, dá se tento rozdíl na
jemných v$ách ještě zjistiti.
Kyvadlo Galileovo-Huygensovo podává přehled
o rozdělení tíže zemské v měřítku velkém, kyvadlo
Cavendishovo-E6tv6sovo pak v prostorech malých.
E6tv5sovy váhy podávají zprávy o nadbytku a
Měření astronomická a geodetická jsou jednak ná- . nedostatku hmoty v kůře zemské proti poměrům norkladná a obtížná, jednak málo citlivá a proto se v geo- málním, hlavně o nakupení soli a nafty.
fysice od nich upouští.4)
P o zná m k a. Již 1750 navrhl Michell použíti tors.ních
vážek pro jemná měření fysikální, avšak teprve
Z normálního rozdělení zemské tíže, jak je podává
zákon Newtonův, můžeme určiti celkovou hmotu Země 1784-5 použil jich Coulomb pro měření elastická,
magnetická a elektrická; první váhy gravitační sea její střední hustotu. Z odchylek od normální hodnoty
stavil na návrh Michellův Cavendish (1798). Rozměry
soudíme na odchylky ve složení zemské kůry; přía konstanty těchto vážek byly následující: vahadlo,
růstek tíže proti hodnotě normální opravňuje souditi
tyčinka z jedlového dřeva, mělo délku 1 = 8 palců
na nadbytek hmoty v kůře zemské, zmenšení tíže pak
(20 cm), dvě zavěšené hmoty m byly po 750 g, doba
na nedostatek. Pro hornictví a stavitelství je důležité
znáti místní' odchylky - anomalie - v tíži zemské, kyvu vah 14 minut a u jiných vah 7 minut.
omezené na plochu několika km2 a poukazující na
složení nejvyšších vrstev zemské kůry. Vrtáním je
sice možno bezprostředně poznati složení kůry zemské
na pozorovacím místě, ale tato cesta je příliš nákladná
a proto málo v praxi užívaná. Zde napomáhají různé
metody geofysikální. Nehomogenity v kůře zemské
pozměňují silová pole - seismické a elektrické methody -, anebo tvoří samy silová pole - methody
magnetické a mechanické. Seismicky anebo akusticky
měří se rozdíly v elasticitě a hustotě vrstev, elektricky
měří se rozdíly v elektrické vodivosti, magneticky
v magnetisaci, gravimetricky v hustotě kůry zemské.
Gravimetrická měření nás poučují o poloze a rozloze
hmot, působících rozdíly v hustotě. V matematickém
E5tv5sovy váhy prvého a druhého typu jsou schesmyslu jest methoda gravimetrická právě tak jako
maticky vyznačeny na obr. 1 (šipkami jsou naznačejiné methody geofysikální mnohoznačná, neboť totéž
ny síly, na váhy působící). Váhy tyto hodí se k měření
silové pole gravitační může býti vytvořeno různým
změn intensity tíže zemské, t. j. k měření druhých
rozdělením hmot. Zde musí fysika pracovati ruku
derivací potenciálu tíže U podle souřadnic6) a to:
v ruce s geologií. Geofysikální methody nemohou
a) váhy prvního typu - souměrný tvar, variometr
ovšem vyloučiti vrtání země, ale snižují je na nejnutpro měření křivosti - dovolují určiti veličiny
nější připady.
2. směr tíže - odchylka olovnice od zenitové přímky - určuje se z měření astronomických a geodetických; změna svislice určuje se horizontálním kyvadlem,
3. změny tíže a křivost Země určují se vahami
E,otvosovými.

Měřiti kyvadlem gravitační zrychlení na 1 miligal,
ť. j. na 10-4 % jest obtížným a časově nákladným

úkolem fysikálním; v praxi jedná se však o měření
ještě jemnější,' na které Galileovo kyvadlo' nestačí. Zde
se dobře 'osvědčily váhy torsní.
.
Obzvláště jemné váhy gravitační sestavil Roland
Eotv5s5) (1896) a 'během mnohaleté práce ukázal, že
se dají jimi měřiti prostorové změny v intensitě tíže
zemské a křivost ekvipotenciálních ploch. Základní
'myšlenka E5tv5sova gravimetru je následující: Vahadlo se dvěma stejnEÍ
hmotami m na koncích je
zavěšeno nad svým tězištěm na teninkém vlákně. Závěs má směr intensity pole, ale následkem zakřivení
hladin nejsou těžnice v bodech' m, m rovnoběžné a
následkem toho se vahadlo stočí (obr. 1). Je-li rozdíl
v intensitě pole na obou hmotách řádu 10-9 abs. j. na
4) Budiž jen poznamenáno, že směr tíže určuje se ze zeměpisné šířky a délky. Zeměpisnou šířku pozorovacího
místa měříme z vÝšek cirkumpolárních hvězd v obou kulminacích; aritmetický průměr obou výšek hvězdy (v horní
a dolní kulminaci) je roven VÝšcepólu nad obzorem - zeměpisné šířce. Zeměpisná délka určí se z rozdílu místních
časů mezi pzoorovacím místem a stanicí základní. na př.
v Greenwichi, nebo z časovÝch si~álů
radioelektrických
vysílanÝch na př. z Nauenu, Paříže atd.
5) R. E ItH v,o s; Ann. d. Phys; 59,354, 1896.

U LI = U yy -

U xx, U xy,

b) váhy druhého typu - nesouměrný tvar, hori·
zontální variometr - jsou pro měření veličin
U LI

= Uyy -

Uxx, UxY, Uyz• Uz.r.

Prvá dvojice z těchto čtyř veličin souvisí s křivostí
ekvipotenciální plochy, druhá s horizontálním gradientem tíže.
Theorie vah EotvOsových.

V klasickém pojednání »Untersuchungen liber Gravitation und Erdmagnetismus« podal E5tv5s1) theorii
svého gravimetru a to jak prvého typu, kdy obě závaží jsou v téže vodorovné rovině - variometr křivosti -, tak druhého typu, kdy obě závaží jsou v různých rovinách vodorovných - horizontální variometr.
Volme s E6tv5sem osy souřadné tak, jak je vyznačeno na obr. 2; vahadlo se otáčí v rovině xy. Otáčivý
moment, působící na váhy v této rovině ve směru ruček hodinových, je dán součtem
Mz = 2 (Y"x,,-

X"y,,)

-

j(g//x-gxY)

6) Viz autorův článek »0 přÍstrojích
Zeměměř. Obzor 5/32, 81, 1944.
1) Ann. d. Phys. 59, 354,1896.
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Osa ; padá do geometrické osy vahadla, rovina ; z
je rovinou souměrnosti vahadla a je tedy - integrace
se vztahuje na celé 'vahadlo -

J;

J'l z dm = O

= O,

dm

'YJ

(ke každému ;, resp. z patří ± 1).
Moment sil působících na vahadlo v rovině ;
M,

.

a2U) sin 2 a
ax2
2

a2U --, --= (--.,ay-

J

'YJ2) dm

(;2 -

'YJ

jest

+

a U cos 2 a,J (;2_'YJ2) dm +
+ -ax ay
.
2

+(ayaz
a· U cos
2

při tom jsou podle dřívějšího složky intensity pole
v bodě blízkém počátku

ax
gx= -x
ax

ax
+ --y
ay

azu
a2'U
--x+--y+--z
axz
ax ay
ay
gy=-x+-y+-z
ax

+

a2U
x + -,-y
ay2

e

= J(;~ + 'YJ2)dm == J(;2 -

J ;zdm

'YJ2)
dm

=mlh)

kde l je délka ramene vahadla v rovině;
lenost závaží od této roviny, pak jest

)

ay
az)

+

,a)J ; z dm.

Zavedem~-li moment setrvačnosti vahadla

ax
--z
az'

a2U
ax az
ay
ay

a;2U sin
ax az

(l, -

(9 ( a2U
M,=- -----

-

ay2

2

+ mlh

azu
--z;
ayaz

a2U) ,
sm2a
ax2

'YJ

a h je vzdá-

aU
+ e -ax ay
2

cos2a

+

2
a U sin a ) '.
ax az

(a'2U cos a _
ayaz

Je-li {}úhel stočení vahadla a D pružnost torse závěsu, jest
M z ---: D {}

gy x _ gx Y = (a:2~ _
ay"
~U
+-ax ay

(X2_y2)

i)2U) xy +
ax2

~U
+--xzay az

a při odčítání dalekohledem se škálou jest
{}=

~U
-yz.
ax az

n-n o,
2A

Abychom mohli integrály vyjádřiti konstantami
stroje, volme novou soustavu ~, '7 S vahadlem pevně
spojenou v téže vodorovné rovině; derivace potenciá1u,
kterých se integrace netýká, jsou ponechány v soustavě původní. Platí pak (obr. 3)

kde n - no je výchylka z rovnovážné polohy no) 0dečtená dalekohledem, A vzdálenost škály od zrcátka.
Je tedy základní rovnice pro EOtvosovy váhy»

n = no

2
a U) sin 2 a,+
ax2
( --cosa,---sina,
a2U
a2U)
ay az
ax az

+ a ( aY2
iJ2U_

a2U
+2a--cos2a+b
ax ay

při čemž konstanty vah jsou
(9

a=-A
D )

má-li vahadlo formu navrženou Schweydarem (obr.
4b), t. j.závaží m" m2 je ve výšce h,) h2) jest nutno
místo m h zavésti m, h, + m2 h2• U prvního typu vah
- obě hmoty v téže rovině vodorovné, jest h
O,
tedy b
O.Váhy druhého typu (h> O) jsou pro praktickou geofysiku velmi důležité; Eotvos určil svým
variometrem : ložiska soli v Sedmihradech, olejová
zřídla u Gbel, hloubku tepelných pramenů v Budapešti.
Pět neznámých veličin, charakterisujících I silové
pole zemské tíže (druhé diferenciální poměry poten-

=

x = ~cos a - '7 sin a" Y

.

= ~sin a + '7cos a, z = t;)

a dále
-

xy=
x2 _y2=

sin2a
(~2~'72)-2-

+ ;'7cos2a,

(~2-'72) cos 2 a -2;

'7sin

xz=~ z cos a -'YJ z sin a"
yz=;zsma
+ 'YJzcosa,.

,
2 a"

2mlh

b= ----A',
D'

=

,g) Je-li úhel a čítán od polohy o 1800 odlišné. než jak
naznačeno na obr. 2. jsou znaménka pos)edních dvou· členů
zaměněna. jak je tomu na př. u vah Schweydarových(Askania).
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Délka závěsného qrátu Pt-Ir bývá 25 až 65 cm,
průměr 0,03 až 0,04 mm, únosnost 65 g až 110 g.
Křemenná vlákna se neosvědčila pro křehkost, za to
však dobře se hodí drátky z volframu. Závěsný drát
nesmí míti ohyby a musí - jak už bylo zmíněno ---.:.
zestárnout, aby byl bez hysterese, aby rovnovážná
poloha zůstávala stálou.

určí se z pěti pozorování v pěti různých azimutech vah
u vah jednoduchých, a nebo ze šesti pozorování ve
třech azimutech u vah dvojitých; měří se úhly, které
svírá vahadlo s osou skřínky vah.

Hlava závěsu bývá opatřena dvěma mikrometrickými iU'ouby na 'pohyb zavěšeného vahadla ve směru
svislém a vodorovném - justace vahadla do osy
skřínky. Aby skřínka nepůsobila na vahadlo, je třeba,
aby rozměry zavěšených hmot byly malé, šířka skřín~
ky asi 6 cm a počáteční poloha vahadla vose skřínky.
Váhy jako celek jsou otáčivé kolosy svislé nad
kruhem děleným na třetiny stupně. Počáteční poloha
se volí podle busoly, která bývá upevněna na horní
stěně skřínky vah vedle dvou libel, upevněných podél
a napříč skřínky. Váhy s autografickým zařízením
Obr. 4. Horizontální variometr
~sou opatřeny třemi hodínovými stroji: a) pro nastaa) Eotvosův, b) SchweydarŮv.
vení vah do určených azimutů, b) pro pohyb fotografické kasety, c) pro osvětlení zrcátka vah na dobu asi
P O zná m k a. Z druhých diferenci~lních pomeru
1 minuty. Obal yah bývá dvoj- až trojnásobný. Při
potenciálu jest Eotvosovými vahami neměřitelný Vzz•
měření venku pracuje se pod stany, chránícími váhy
Pro měření této veličiny sestrojil Hecker váhy, sestapřed změnami teploty a povětrnosti. EOtvos měřil
vené z vah analytických, na jejichž vahadle a to ve hlavně v noci - pět měření v azimutech po 72°;
střední části bylo připevněno horizontální kyvadlo.
jedno měření s uklidněním vah trvalo 2 hodiny, tedy
Tím se, citlivost vah zvýší asi 200krát a tak je umož- na jednom místě dvě noci.
něno měřiti vertikální gradiant tíže. Z rovnice LaplaDvojitým variometrem Eotvosovým (obr. 5a) je
ceovy a z nazp.ěřené křivosti V.r1 dá se určiti ještě
možno měřiti ve třech azimutech a to 0°, 1200, 240°,
VXX a Vyy•
.
resp. 180°, 300°, 60° a tato měření vykonati v jediné
noci. Je-li uspořádání dvojitého variometru ve formě
na obr. 5b vyznačené, kdy obě ramena svírají úhel
Veličiny měřené Eotvosovými vahami jsou řádu
900, stačí dvě řady měření v azimutech o 18()Qvzájem1 E, t. j. 1()-'9abs. j. Poněvadž pak nejmenší úhel, mě- ně odlišných. Trojnásobné váhy EOtvOsoVY (1909),
řitelný methodou PoggeDdorfovou, t. j. dalekohledem; kdy vahadla svírala úhly po 1200; se neosvědčily.
se ěkálou,· jest asi 6", jest nutno při obvyklých roz- ,
měrech vahadla voliti závěs tak, aby doba kyvubyla
Aby bylazkráeena' doba měření, hlavně doba po~poň 10 minut.
třebná k uklidněni' vah, užil EOtvos tlumení zmenšoEotyOsovo vahadlo tvořila mosazná trubička délJty,· váním komory vah.
1=40 cm, Ilrůměru 5 mm, mnoty byly ml = 30 g,
m2 26 g, rozdíl vzdáleností - výšek obou hmot m
byl h = 65 cm,. tyčinka 10 cm nesla zrcátko; celková
váha systému byla ~O g. Závěsný drátek byl platinoiridiový (20% Ir) průměru 0,04 mm, délky 65 cm.
Aby bylo dopružování drátu co nejmenší, musil zatížený drát zestárnout: zatížený drát byl pomalu vyhřát na teplotu 1000 C a pak zase pomalu ochlazován
na. teplotů okolí.9) Rovnovážná poloha vahadla zůstávala stálou po dobu několika měsíců. Pružnost závěsného vlákna v torsi J) byla 0,5 abs. j.
Dnes se užívá pro vahadlo trubičky nebo tyčinky
z aluminia, zavěšené hmoty bývají ze stříbra. Při opraDalší zjednodušení měření spočívá v autografickém
cování vahadla je třeba dbáti toho, aby se nestalo
mznamenávání chodu vah - O. Hecker (1907), W.
magnetické od stop Pl1 práci železnými a ocelovými Schweydar (1921). Eotvosova škola zůstala při subnástroji.lo)
jektivním odčítání vah dalekohledem se škálou
(obr. 6). EOtvosoyy přístroje jsou jednodušší, lev9) Konig-sberg-er doporučuje temperování záv~sného
nější a méně vystaveny poruchám; jejich chod' je
drátu PO 15 minut na teplotu 36Q1O C.
stále sledován, nahodilá porucha může býti zjištěna
10) Zda je vahadlo mag-netické.dá se zjistiti tímto pokusem: k vahadlu přiblížíme dvě stejné mag-netickétyče spo- hned. během měření a měření může býti ihned na
jené (po celé délce) póly jednou souhl8$IlYmi,po druhé ne- místě olJakováno. Autografické přístroje (Bamberg)
souhlasnými; gravitační účinek t'yěí je v obou'případech \ dají se snáze a' rychleji obsluhovati, nahodilá porucha
týž, úěinek m~etický
je v jednom případě maximální,
v druhém minimální - nulový. Je-li rovnovážná poloha jest ovšem patrná až po vyvolání desek. Rychlost kasety s plotnou 6,5 X 9 .cm2 jest .~Jmrl/hod. a zázn!lJl1
vah v obou případech stejná~ je vahadlo nema~etické.

=
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děje se po hodině světelným bodem, aby se stálým
světlem neměnila teplota vah (obr. 7).
Uklidnění vah nastává asi po 35 minutách; rovnovážná poloha se zaznamenává po 45 minutách. Aby
se poloha vahadla neměnila, ať už následkem změn
teploty soustavy nebo závěsu, je třeba udržovat teplotu vah stálou - dobrá tepelná isolace kostry vah a
stanu. Teplota vah se rovněž zaznamenává autograficky.

U gravimetru je důležito vzíti také v úvahu malé
síly adhese mezi závažím vah a obálem; které někdy
postačí, aby hmoty vahadla uvázly u stěn;' odpomáhá
se tomu malými :ilárazníčky z křemene, celuloidu nebo
korku, na něž naráží vahadlo blízko svého středu a
tím se znemožňuje styk hmot se stěnami.

Aby ušetřil na čase, sestrojil Nikiforov (1925) gravimetr s krátkou periodou (asi 5 minut); délka závěsu byla 2 cm a citlivost' tedy značně zmenšena.
V náhradu za to je použito při měření dalekohledu
s větším zvětšením. Nikiforov měřil body' obratu a
z nich určoval nulovou polohu.
Nepl'acuje-li se s vahami, nemají být aretovány,
nýbrž zavěšeny, aby se rovnovážná poloha neměnila
dopružováním.
K výzbroji gravimetrické stanice patří:
1. stan pro gravimetr a to dvojitý s dobrou tepelnou isolaci, kulatý, čtvercový nebo šestiúhelníkový,
2. zařízení nivelační - jednoduchý polní theodolit,
kompas, vodní váha s přesností na 1/10°, pásová míra,
3. mapy v měřítku 1: 25.000, 1: 50.000,
4. stan pro pozorovatele a to stálý pro několik pozorovacích míst,
5. fotografická výbava pro vyvolávání desek ve
stanu,
6. malý komparátor s dvěma mikroskopy na proměření desek,
7. dopravní vůz.
~a každém stanovišti vah je povrch na vzdálenost
5 m rýčem srovnán. Potom proměří se výškové rozdíly ve vzdálenosti: 1,5 3, 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100 m
a to ve směrech k severu, k východu atd. magnetkou
určených ~ nivelace jednoduchým theodolitem. Blízký
terén s~ proměří pásovou mírou a vodní vahou, vzdálené výškové rozdíly se berou z map 1: 25.000 (ve
vzdálenostech 150, 200, 300, 500, 1000, 2000 m).
Výška závaží gravimetru nad zemí volí se 90 cm
nebo 100 cm, aby vliv blízkého terénu proti hmotám
dále a hlouběji uloženým ustoupil do pozadí. Aby okolní hmoty ve stanu nepůsobily na váhy, je nutno rozložiti je do hvězdy vzhledem k přístroji, na př. akumulátory, stan a j., resp. gravimetr postaviti tak,
aby byl stejně vldálen od nejbližších souměrně rozložených hmot. Z toho důvodu volíme spodek vah kulatý l1ebo hvězdovitý. Při práci v lese postaví se váhy
tak, aby byly stejně vzdáleny od nejbližších stromů.

I; :
I

'~:'

Měření 'koMtant

::::

Eotv08OVých

vah.

Konstanty vah stačí určiti na 1%, neboť gradienty
i veličiny křivosti zřídka dosahují hodQoty 100 ečitvosů a přesností 1E může býti dosaženo jen při nejdokonalejších redukcích terénu .

.

Aretace vah je provedena tak, že vahadlo je zvednuto a přitlačeno na horní stěnu skřínky vah. Uvolníme-li váhy, kývají podle osy vodorovné a svislé.
První kyvy s krátkou periodou rychle se utlumí a
zbývají jen kyvy torsní, které se utlumí asi za 35 Jiiinut a měření může započít. Je:'li měřeno v pěti azimutech a první měření jest opakovátlo, vyžaduje měřeni na jedné stanici doby asi šesti hodin; při vahách
dvojitých je doba měřeni zkrácena na polovici..

Doba kyvu gravitačních vah bývá měřena ve dvou
azimutech, aby byla nezávislá na vnějším rozdělení
hmot; současně je měřen i útlum a určena doba kyvu
netlumeného.
Doba tlumenÝch kyvů gravitačních vah měří se nejvhodněji tím zpÍ180bem, že sledujeme dalekohledem
pohyb kyvadla v· jednotlivých fázích, hlavně v okolí
polohy rovnovážné, zaznamenávajíce časové okamži·
ky, V nichž kyv!\.dlo - svislé vlákno nitkového kříže
- prochází vybranými dílky škály; užíváme při tom
dvojích st~pek, :I nichž střídavě jedny spouštíme,
druhé současně ,utavujeme
atd. Ukázku měření na
vahách ve sklep€! fYllikálního ústavu brněnské university pódává následující tabulka.
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aO

Z rozměrů závěsu (L, r) dá se určiti D ve tvaru

.

I
I

i
I
i

I
I

1

I

14 miri. 36,4 sec
14 min. 31i,Osec

1,481 I
469 I
I

I
I

I

střed:

I

I

I To=14min.35,7sec'=

I

I

n r4
D=F- -,
2 L

To netlum.

I

14 min. 43,7 sec
14 min. 40,8 sec

O
90 !

I

k

I

Ttlum.

I

I

I

kde modul pružnosti v torsi pro platinu-iridium jest
F "= 6 . 1011 abs. j.
V případě II. typu vah je třeba horní vzorce vhodně
obměniti.

875,7 sec

=

Moment setrvačnosti

I

Odtud vyplývá pro konstantu

a

=A T

vah:

= 11,3 . 10

02 : n2

merl se z doby kyvu, případně z rozměrů vanadIa.
Pro netlumený pohyb kyvadlový platí

abs. j.

6

8ql'=-D'P,

Pružnost závěsu.

Měření pružnosti v torsi D závěsného vlákna vah
provede se pokusem Cavendishovým. Síla působící
kolmo k rameni na bližší hmotu jest
./2

f=2/CMJdm

.~,
r

r2

o

1'2=e2

fF)
D

+ x.

2 /C M q o
(!2

J( l-"2ť+'"
3 x

1

= -2 n2

e 'P" + P
)

+ T22).

(T/

q/

+

= O,

D cp

její integrál jest

2

.

V~·

Pro tlumený pohyb vah platí rovnice

2

s/2

f=

To=n

Aby vyloučil _vliv změn gravitačního zrychlení na
dobu kyvu vah, měřil Eotvos, jak v předešlém naznačeno, doby kyvu ve· dvou azimutech vzájemně kolmých a odtud určil moment setrvačnosti vah odpovídající neproměnnému poli

při čemž u válcové hmoty jest
dm=qodxJ

vah

dx,,=

'P

= CPo e-át sin

w

t

o

s podmínkami pro konstanty
•

m ( 1~ .;:)

/C ~

P
2 e9'

li=-

kde

s je délka válečku;

předpoklad

11)

je

s« e

.

li2

+ W'2=w

2

(Oi2==_·

o

o,

D
fF) ,

je n-násobná frekvence pohybu netlumeného.
S dobou kyvu měří se útlum z bodů obratu po sobě
následujících 'P1" fl'2' 'P3: platí pak

wo

(obr. 8).

eÓT

=

fJJ1 fJJ3 -

fJJ2
fJJ2

= k, li

= ~.lg

nat k.

T

Konstanta k je poměr útlumu, li je logaritmický dekrement útlumu.
Konstanty

Bereme-li zřetel na působení hmoty M i na vzdálenější hmotu m a na hmotu vahadla /l, jest výsledná
síla f, spadající do směru k vahadlu kolmého
/C

Mm{

f=ť

( y'e +4l
e

1-

2

2

+~

O
[

y'e2 '+ 4 l2

0

-

~ l2

)3
2

'

Je-li m -malá koule. jest
f=x

Mm.
02

=

průměr,
/l
30,62 g hmota vahadla, 2 l
49,66 cm jeho
délka, 2 r
0,442 cm jeho průměr,
L = 33,25 cm délka závěsného drátu platinoiridiového o průměru 0,036 mm,
e
10,54 cm, resp. 10,31 cm vzdálenost středů hmot
M, m před výchylkou a po výchylce způsobené hmo. tou M,
n-no = 5,64 cm výchylka vahadla způsobená
hmotou MJ
A
144,7 cm vzdálenost škály od zrcátka vab.

=

=

4Al

D·::::::::---f.
n-no

velké koule,
1

kde 2 l je délka vahadla. V případě rovnováhy jest

11)

= 10,133 g hmota
=

m 17,00 g hmota olověného válečku,
s = 1,31 cm délka válečků, 2 r
1,25 cm jejich

3
0 ]}

+ 2 l2 \1;2 + 4 l2

Jako příklad buďtež uvedeny rozměry vah, zhotovených ve fysikálním ústavě Masarykovy university.
Konstanty vah byly určeny pokusem Cavendishovým.
Rozměry vah byly následující:
M

+ ,.

vah 1. typu.

=

1946/114

=

=
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Odtud moment setrvačnosti vahadla a pružnost závěsu

f)

= 26180 abs. j., D = 0,338 abs. j.

Pro 11, = O je konstanta
@

a=A

D =A

T

1. vahami prvního typu v azimutech po 450:

vah
2

7o

..

= 11,2 . lOG abs. j.

Konstanty vah bývají obvykle: m = 25 g, l= 20 cm,
L = 30 cm, 11, = 40 cm a dále f) : Dali, lm: D řádu
4 . 1(}4až 6 . 104 abs. j.
Konstanty

vah II.

typu.

Konstanty ústavních vah II. typu v úpravě Schweydarově (obr. 9) byly následující:
hmoty válečků m, = 17,11 g, m2 = 17,34 g,
jejich výšky s, = 1,303 cm, S2 - 1,316 cm,
průměry 2 r 1 = 1,305 cm, 2 r2 = 1,299 cm,
průměr vahadla 2 r = 0,501 cm,
vodorovná část vahadla:
2 R, = 40,05 cm, hmota
= 2 R, - 2 r- 39,55 cm,

Orientační měření ve strojovně ústavu na sloupu
ve výšce 100 cm nad podlahou dalo tyto výsledky:

24,30 g, délka

2 R=

a)

no

= 50,65, UXy = 55,3 E, ULI = 126 E,

b)

no

= 50,66, UXy = 54,4 E, ULI = 124 E;

·2. vahami druhého typu v azimutech po 45°:

b) no = 45,01, UXY = 54,6 E, U,d = 127 E,
Uxz=-31,7
E, Uyz=26,3E.
Vzhledem k tomu, že měření byla konána v nevhodné místnosti a za obtížných podmínek, možno je přece
označiti za uspokojivá; jejich účelem bylo jen zjistiti
stálost vah. Tato měření byla konána v říjnu 1937
při teplotě 16° C.
Měření jednoduchým gravimetrem v pěti různých
azimutech po 72°.

Obecná rovnice pro výchylku
gravimetru je dána vztahem

svislá část vahadla:
h, = 21,60 cm, hmota 12,10 g,
h,

Sl
-2
=

20,95 cm, hmota 11,74 g,

hl

+2-

22,25 cm, hmota 12,46 g,

Sl_

n

S2_
+2
-

11,2

S2 _
-"2
-

vahadla EotvOsova

= no + a U,d sin 2 a + 2 a Uxy cos 2 a, +

+ b U yz

cos a -

b U xz sin a"

kde .~ jest úhel mezi směrem vahadla a kladným směrem osy x-ové, čítaný kladně směrem ručiček hodinových, t. j. od severu přes východ k jihu; počáteční
poloha vah jest: vahadlo ve směru sever- jih, při čemž
spodní hmota na vahadle má směr k severu.
V pěti azimutech
budiž od~čtení na fotografické
desce nebo na stupnici n,... Pro

11,2 = 17,84 cm, hmota 9,99 g,
11,2

= 44,91, U xy = 53,9 E, ULI = 125 E,
Uxz=-32,7E,
Uyz=264E;

a) . no

18,50 cm, hmota 10,36 g,

a,..

17,19 cm, hmota 9,63 g,

aJl = 0° jest rovnovážná poloha vahadla n"
a'.! = 72° ). . . . . . . . . . . n2,
a~,= 144° .
. ng,
a4 = 216° .
. n4,
a5 = 288° .
. n5•

délka závěsu byla 28,45 cm.
Doba kyvu tlumeného T = (754,5 ± 2,8) sec, redukovaná To = (741,1 ±2,2) sec. Vzdálenost zrcátka od
škály A = 127,9 cm.

Dostáváme pak rovnice (místo sin 18° atd. píšeme
v dalším prostě sin 18 atd.) :

+
no +

n, = no
n2 =

+

+

b U YZ'

a U,d sin 36 -

2 a Uxy cos 36

+

bUYZsin·18-bUxzcos18,

ng = no -

2 a U x.v

a 'lf ,d cos 18
b Uy? cos 36 -

+ 2 a U xy sin 18 b Uxz sin 36,

+ a U,d cos 18 + 2 a Uxy sin 18 + b U sin 36,
no - a U,d sin 36 - 2 a Uxy cos 36 +
+ b U sin 18 + b U cos 18.

n 4 = no

-:... b UyZ cos 36

n5 =

yZ

xz

xz

Sečtením, resp. odečtením 2. a 5., resp. 3. a 4. rovnice plyne
.
Moment setrvačnosti vahadla určen z rozměrů. Odtud vyplývají hodnoty konstant
f) = 25350 abs. j., D ='0,4555

abs. j.,

• a = 7,12. ~06 abs. j., b= 7,65 .1()6 abs. j.

= 2 no -

n2

+

~5

ng

+

n4=2no

n2

-

n5 =

ng

-

n4

1946/115

=

+

4 a Uxy cos 36

+ 2 b Uyz sin 18,

4aUxysin18-2bUYZcos36,
2 a U,d sin 36 -

-

2 b Uxz cos 18,

2a U,d cos 18 '- 2 b Uxz sin 36.

Zeměměfický Obzor SIA
ročnlk

+ n -2no)

(n2 + n,,-2no)

(n2

cos 36 + (na
= 4 a UXy (sin218 -

~os236),

2 nf,) sin 18 + (na
= 2 b UyZ (sin218-

2 no) cos 36 =
4 cos2 36),

+'n

n4) sin 36 =
+ sin236),

= (n2

sin 18=

4

n,,) cos 18 + (na2 b Uxz (cos218

-

Zaveďme
nI; -

no

= Ll

k,

k

b

UXy=-

2j

Uyz=-

a
j

(J2 + A, + A/ + .1/),

a
U.rz=-----:=[A
jV3

no) sin 36 - (na - n4) cos 18=
= 2 a U .1 (sin2 36 + cos218).

-

jf3

1[

a

UXy = -

+ Ll,)

, - _.!.[

Uxz-

Ll ~ Ll

b ('2

5)

![(Ll

poměrů obdrží-

~:~~:O

0,9511
Ll _ Ll _0,5878]
2,500 +( a
4) 2,500
'
a

U.vz =-1)
Uxz =-1)
U.1=

1
a

1

[0,3618 (.12 + .15)

[0,3804 (.1'2- Ll5)

'
+ 0,2351, (dg -

.1)],

0,3804 (tlg

Ll4) J.

.15)

-

-

+ b UyZ

+ nI! + n + n + n

a

+ b U yZ'

U xy

n2 = no - 2 a UXy

= + 2 a UXy

ng
no
ft4=nO

b Uxz,

+

b Uxz;

b Uvz'

-

2 aUXY

-

-

odtud plyne

= 2b UyZ' n2 -n4 =-2

n1-ng

b Uxz,

~-~+~-~=8a~p~+~+~+~=4~

g

4

5

=5

ak

no.

je radno první měření opa-

gravimetrem

= k.

45°, k = 0,1,2,3,

1

4a (A1

+

U vah dvojitých, jejichž vahadla svírají spolu úhel
1800 (obr. 00), stačí: voliti tři polohy, t; j. šest azimutů a to 0°, 120°, 2400 na vahadl~ prvním a ~učasně na
vahadle druhém 1800, 300°, 60°. Rovnovážné polohy
v těchto případech jsou:

...

1

.1,,),

ve třech azimutech.
Uxz

\1'2

'U A=-

~

4a

[Jyz=

1

= --_(Ll2
,

b \1'2

[(A2-A

2b (Ll1-A5),

+ Ll4),

)·/2-(Ll
1-A.)]
V

4

a

a pro nulovou polohu vah
4 no = (2

vah a nulové polohy jsou

45°.

a pří~lušné úchylky nk; pro druhé diferenciální poměry potenciálu dostaneme hodnoty

=

Konstanty

+2a

n1 = no

UXY
Měření dvojitým

b Uxz sín

a,-

Do rovnice pro úchylku vah dosaďme úhly

.11 + .12 + Llg + Ll4 + .15 = O
K vůli kontrole gravimetru
kovati.

cos

Měření v pěti azimutech po

Jako kontrolní vztah pro stálost vah je$t

n1

ve čtyřech azimutech

Hodnotu U.1 nutno naměřiti v azimutu a, = 45°.

1
- [0,2351 (.12 a

t. j.

3.

dosaďme za a hodnoty a, = ()O, 90°,180°,270°; příslušné rovnovážné polohy vahadla jf\ou n" n2, na' n4• Obdržíme pak rovnice

(,da + .14)],

[0,2764 (Ll2 + .15) + 0,7236 (.1a + .14)],

1

+ a' b, k = 1, 2,

+

_ .1 ) 0,9511]
4
2,500
'

+ 0,1382

"'

Do obe~né rovnice pro úchylku vah z rovnovážné
polohy
n = no + aUL} sin 2 a + 2 a U xy cos 2 a

čili
UXy=--

"2

Měření EotvOsovým ooriometrem
po 90°.

~:~~:Ol

+(Lla + Ll4)

_ d ) 0,5878 -(Ll
5
2,500

a2

U.1=

36=1,250;

,
O 8090
0'30901
(12 + Ll,) 2:236 + (Lla + Ll) 2,236
'

Uyz=-~[(Ll2

+.1'-A')'

2

= a b'

j

sin2 18° = 0,09549, cos2 18° = 0,90452,
cos2 36° = 0,65451, sin2 36° = 0,34549,

diferenciálních

"

Při dvojitých gravimetrech je vhodno vykonati občas měření ve více azimutech, než je k výpočtu veličin
třeba, a to pro kontrolu bezvadného chodu obou vahade!.

sin 36° = 0,5878, cos 36° = 0,8090,

pro hodnoty druhých
me pak

)J

2

při tom jest

= I, 2, 3, 4, 5

cos218+sin2

(A " -A

,

b

,

sin 18° = 0,3090, cos 18° = 0,9511,

36=-0,5590,

-A
2

UL}=---(A-Ll

a dosaďme

sin2 18-cos2

7-8

Pro hodnoty měřených veličin vychází

Z toho vyplývá dále

(n2 + n" -

7/34 (1946)člslo

+ \1'2)

[n1

+ 2 na + n

5 -

(n2

+n

při čemž jest

a, b, a', b', no, no'.

.1k

1946/116

= nk -

no, k

= 1, 2, &, 4, 5.

4)

ý2],
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Provedeme-li měření. i v dalších azimutech, dostaneme
vztahy podobné. Měření tato mají význam jen pro
zkoušku vah; ve vlastní praksi gravimetrické se ne·
konají.

(na téže rovnoběžce je tíže zemská stálá)
platí pro normální sféroid
U

íJ2U

-

xy-

·-0

íJxíJy

-

a rovněž

.

Normální hodnota pro U LI počítá se ze vztahu dříve
uvedenéh06 )
P o z o r o v a c í mís t o:
Stanice č.:
Přístroj:
Pozorovatel:
.
Magnetická deklinace místa: ..
Konstanty gravimetru: aJ a'J bJ b'
Fotografická deska vložena:
.
Fotografická deska vyňata:
.
.
v poloze :
.
Konstanta desky:
.

.
.
.

I.

I

Teplota
gravimetru

I

(>1

je zploštění,a

a2

"'~

= 10,4 cos

2

p

hodnoty gradientu a velWiny křivosti.
Besselova redukce.

+ B sin p-B

(1

2

1

= go (1 + B1

sin2 p), B1= (gp -go):

gOJ

dg

= (gp-go)

sin 2p.

I
I

O
10
20
30
40
45
50
55
60
.70
80
90

sin1l2p-BgH).

2

kde gPJ go jsou zrychlení na pólu a na rovníku (při
H= O). Pro změnu zrychlení se zeměpisnou šířkou
plyne odtud
dp

ULI. 10· abs. j.

cp'

U gradientu a veličiny křivosti je vliv nadmořské výšky zanedbatelně malý a při měření torsními vážkami
vystačíme se vzorcem jednodušším
'

1

= 297

E.
cp

po-

2

a41J4

druhý pak hlavní poloměr křivosti rotačního elipsoidu jako
délka normály od bodu křivky až k vedlejší ose

R

i a;2

T.

(a4y2+b4x2)'/'

il

,

R

= 6,37

0

.188 cm.

Volíme-li pro váhy Eotvosovy soustavu souřadnic tak,
že osa x míří k severu (d s == d x), osa y k východu,
pak jest normální hodnota složky gradientu směrem
k severu
d

--'.L
ds

= 8,1 . 10-

9

sin 2

p

abs. j.

Dále jest normální hodnota složky gradientu směrem
k východu

=a

4

cos2 p,

= a,2 b2•

i y2

K témuž výsledku
tační elipsoid '

'

a2 y:

= b4 sin

2 cp,

b2 x

j

= tg p, t. j.

= a2 cos2 fP + b2 sin2 fP.

můžeme dospěti, užijeme-li

x'
y'
z'
-+-+-=1
a" a'
b'
vztahu pro rozdíl hlavních křivostí

kde

íJ2U

T,

8,

.!. -

2:- = y'(T-

TI

T,

iJyíJz

1946/117

t)2+4 82,

t jsou druhé derivace
íJ2 z
iJ Xl

U =--=0
YZ

•

b2

Zavedeme-li číselnou výstřednost elipsy e a v rozvoji liT"
l/Tz 'se omezíme na členy s e2, jest rozdíl hlavriích křivostí
1
1
e'.
- --=COS2fP.
TI
T,
a

Číselné hodnoty jsou

=

O

I

při tom pro bod elipsy platí

dg
g;-go.
--=----sm

íJ2 n
= -íJx íJz

I

_
(w4 y2 + 1J4 rX'2)'/2
1':1------~,

b2 a;2+a21P

= 5,171 cm/sec

O
2,8
5,2
7,1
8,0
8,1
8,0
7.6
7,1
5,2
2,8

.

T2 -

Rdp=ds

go

10,4
10,0
9,2
7,7
6,0
5,2
4,3
3,4
2,6
'1,6
0,3
0,0

_

ds

Uxz .10· abs. j.

I

Poloměr křivosti lJl,eridiánové elipsy jest

12)

Vzhledem k malému zploštění je velmi přibližně

U xz

a-b
2 {;, kde (; = -a-

Normální hodnoty pro U LI a U xz pro jednotlivá
dává tabulka:

Normální hodnotu gradientu tíže odvodíme ze vzorce· pro gravitační zrychlení g; v zeměpisné šířce p
a v nadmořské výšce H (v metrech) jest

gp -

e platí

= 6,378 . lOS cm rovníkový poloměr. Je
ULI

i

Normální

g

a -b

2

cos2 p;

I

1.

g=go

a

(>z

pro číselnou výstřednost

tedy

:,

3.

-1 - -1 = -e
e2=

i

2.

(>2

kde (! 1 a (!2 jsou poloměry křivosti v rovině poledníkové a v rovině k této kolmé. Velmi přibližně jest12)

2

I

I

1.

min.
min.

...h
h

II.

I

,

(>1

2

Váha

Poloha

ULI=g(~-~)

iJ2 Z

~

a;a;'

íJ2

Z

'iiU"2.

pro ro-
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Ve střední Evropě jsou normální hodnoty složky
gradientu k severu a veličiny křivosti v e5tv5sích

Při orientaci gravitačních vah řídíme se magnetkou a proto je třeba vzíti zřetel na magnetickou deklinaci, která je ve střední Evropě západní (+) a
činí asi 8° - 2°. Zavedeme transformaci souřadnic

(obr. 10).
x

= x'

cos a, + y' sin a, y

=-

+ y'

x' sin a

cos a,

z=z';
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Tak zvaná redukce Besselova spočívá v odečtení
uvedených hodnot normálních, odvozených pro normální sféroid počtem, od hodnot naměřených.
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plyne odtud· pro diferenciální poměry v nové soustavě
souřadnic - magnetický sever, východ13)

-

-.::i-y'
aw a

+ ---

a,

UXY = O, UyZ = O

02U
02U
-cos2 a +-- sin2 aax2
ay2

aU
+ 2 -.-sin
ax ay

a2U
--sin
ay iJz
a2U

Vzhledem ke vztahům
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13) Ve W i e n - H arm
s, Handbuch der Experimentalphysik XXV/a. str. 151, Leipzig- 1930, je magnetická deklinace naznačena VÝchodní a tím je proti horním hodnotám rozdíl ve znaménku ve členech se sin IX a sin 2 IX a p0dobně je rozdíl ve znaménku na str. 142 a 143 téhož. sPisu.

(Pokračování. )

Jedním z mála kladů každé války jest technický pokrok, na nějž válčící státy nelitují úsilí ani nákladů,
pokud má usnadniti a zajistiti vítězStví. Vynálezy takto vzniklé, po příslušných úPrOlVách,
mo1wupak sloužiti
v mírových dobách ku prospěchu lídstva, usnadňují mu práci a zvyšufi jeho blahobyt. Poslední válka, největši
v dějín.áChlidJttoo, přinesla v oooru techniky skok v před, úměrný její velikosti. Mezi nejpronikavější vymoženosti, které jsou výplodem této války patří, vedle uvolnění at~
energie, přístroj t'IO.ZVoný
»radar«. Tiskem proskočí občas zprávy o přesnosti o mnohostrannosti jeho použití a proto chci se zmíniti v této stručné
úvaze o principu, možnosti a vyhlídkách použití tohoto přístroje v zeměměřičství.
Radar je přístroj, který na. podkladě elektromagnetické ozvěny umožňuje určovati se značnou
přesností směr a vzdálenost předmětů, schopných
odrážeti krátké elektromagnetické vlny. Jsou to především předměty kovové. - Popud k jeho sestrojení
v Anglii v roce 1935 dala pouhá náhoda. Při radiotelegrafickém spojení mezi zámořskými stanicemi jest používáno úzkého svazku krátkých elektromagnetických
vln, vysílaného směrovou antenou vysílací stanice do
směru na korespondující stanici pod určitým elevačním
úhlem vypočteným tak, aby tento svazek, po odrazu
o Heavisideovu vrstvu, došel přímo do protější stanice;
Bylo již dříve známo, že zaletí-li náhodně letadlo do
tohoto svazku paprsků, ozve se v příjímacím aparátě

vysílačky praskot, o jehož původu bylo správně souzeno, že je zaviněn o letoun odraženými elektromagnetickými vlnami, které se vrátily.
Naskytla se
myšlenka prakticky využíti tohoto zjevu. Výsledkem
tohoto užití vznikl radar, pracující původně na vlně
10 m. jehož přesnost nebyla ještě veliká, za to rozměry značné.
Když hrozila válka s Německem, bylo vyvinuto horečné úsilí na zdokonalení nového přístroje a délka
vlny byla zkrácena na 1,5 m. Tím byla zvýšena značně
jeho přesnost, protože krácením vlny roste přesnost
a zároveň menší se rozměry zařízeni. Takovéto přístroje byly rozestaveny po celém anglickém pobřeží,
hlásily včas německé nálety a jejich sílu a zamezily tím
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invasi po moři. - Když německé
vedení se zmocnilo jednoho neporušeného radaru, rozšířilo hned
jeho použití ve svojí armádě. Proto v Anglii celý štáb vědců vrhl
se na rychlé a důkladné zdokonalení přístroje, při čemž délka používané vlny byla zkrácena na
1 cm. Při vstupu Ameriky do války bylo výrobní tajemství svěřeno novému spojenci.
Tak radar střežil bezpečnost
cest konvojů, vozících z Ameriky
do Evropy vojsko a materiál,
umožňoval nálety proti nepříteli
za každých klimatických podmínek, zlikvidoval německé ponorky, pomáhal ničiti raketové bomby vystřelované na Londýn, řídil přesnou prcltiletadlovou střelbu za úplné neviaitelnosti a konal mnohé jiné neocenitelné služby.
Přesnost radaru jest pro většinu vojenských úkolů
úplně postačitelná a je značně větší, než možno prakticky docíliti dosavadními methodami. Oorazec chyb
jest dán koulí o průměru 50 m na vzdálenost 32 km,
což odpovídá asi pěti obloukovým minutám. Uváží~
me-li, že sám rozptyl děla a nepřesnost ve shození
bomb na cíl z letadel jest daleko větší tohoto obrazce
chyb a že cíle se k tomu ještě mnohdy pohybují se
značnou rychlostí, takže se jeví nutnost okamžitého
a přímého stanovení zaměřovacích prvků, jest nasnadě, že radar ve vojsku ovládne pole úplně a často nahradí zaměřováni optické. Není přehnaným tvrzení,
že radar obohacuje člověka o další smysl.
Radar pozůstává ze dvou částí: vysílací a příjímací.
Obě tyto části mají každá svoji antenu, které jsou navzájem spřaženy, aby jejich směrové osy byly stále
rovnoběžné. Jsou již také konstrukce, kde pro vysílání
i příjem jest jedna společná antena. Délka anteny je
nepatrná a činí polovinu délky použité vlny, tedy pili
délce vlny 1 cm je délka anteny 0,5 cm. V poslednI době
nahražuje se antena zvláštní elektronkou. V podstatě
antenové zařízení má vzhled elektrického parabolického teplometu v jehOž ohnisku místo žárového tělíska
jest umístěna antenová elektronka.
Vysílacím zařízením vysílají se elekromagnetické
ímpulsy o trvání 4,10--*'sekundy, s přestávkami tisíckrát delšími, t. j.4,1()-'1 sekundy. V těchto pausách provádí se příjem tak, aby vyslaný i odražený impuls,
spadal do téhož přestávkového mezidobí. Jde nyní o to,
aby byl přesně změřen čas uplynulý mezi zachyceným
impulsem přímo vyslaným a odraženým a pak již je
snadné ze změřeného času a známé rychlosti šíření
elektromagnetických vln stanovíti vzdálenost (obr.3).
Měření času provádí se týmž katodovým oscilografem, jakého jest používáno v televisi u elektrokardiografu a j. Jest to v podstatě katodová trubice
(obr. 1) na jedné straně válcovítá, na druhé straně
přechází válec do kužele, aSi jako kropítko u kropicí
konve. Kůžel jest zakončen vypuklým dnem, potřeným
fosforeskující vrstvou a takto upravené dno jest stínítkem.
Na počátku válcovité části katodového oscilátoru
jest katoda, vyzařující záporné elektrony, dále jest

několik prstencovýéh mřížek, usměrňujících paprsek
elektronů právě tak, jako činí objektiv promítacího
přístroje se světelným paprskem, pak prochází svazek
mezi párem· vodorovných kovových desUček aj a2
a pak svislých destiček b, b2, aby konečně dopadnul
na stínítko. Normálně se projevuje obraz paprsku
jako světelný bod ve středu stínítka t. j. v průsečíku
obou os, jimíž jsme stínítko rozdělili. Když udělíme
kladný náboj některé z destiček; jest záporný paprsek
elektronů jím přitahován a ohýbán do směru ku kladně nabyté destičce. To se projeví vychýlením jeho
obrazu - světelného bodu ze středu stínítka týmže
směrem.
Zvláštním zapojením elektrického proudu docílime,
že do destičky b,. zavádíme napětí rovnoměrně stoupající až do určité výše, které rázem klesne, aby opět
rovnoměrně stoupalo. Graficky znázorněný průběh
napěti v této destičce má tvar pilovitý (obr. 2). Na

obraze paprsku na stinítku se to projeví tak, že osvě·
telný bod běží po ose x od záporného konce rovnoměrně ku kladnému, odtud rázem zpět a opět rovnoměrně směrem kladným. Protože děj se opakuje velmi
rychle (až 4000krát za vteřinu) jeví našemu oku jako
světelná čára ležící v ose x. Zvyšováním této frekvence stoupá přesnost ve změření vzdálenosti.
. PiIovítého průběhu napěti dociluje se spojením
»thyratronu«, pentody a kondensátoru. Thyratron
jest -výbojka (elektronka plněná plynem) s řídicí
mřížkou, podobná triodě. Anodové napětí, při němž začíná téci anodový proud, je závislé na mřížkovém
předpětí. Když anodový proud počal již jednou pro- .
tékati, nemá již mřížkové napětí ani teplota výbojky
žádného vlivu na jeho intensitu. Emise výbojky jest
tedy naprosto stálá. Napětí kondensátoru. který jest
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a dokonalostí přístroje. Bylo by možno zaměřiti se
stejnou přesností vzdálenost cíle ve 100 m, jako cíle
ve 100 km. Měřilo by se stejně přesně a rychle za
každých podmínek: v poledne jako o půlnoci, za vedra
jako v mraze, za slunečného počasí jako za mlhy, deště, snížení, či věttru. Rozměry přístroje by nebyly
větší příručního kufříku. Odpadlo by zdlouhavé a nákladné měření geodetických základen, protože by se
měřily nejen všechny úhly, ale i všechny délky ve
všech trojúhelnících bez omezení vzdáleností (byly zachyceny i signály odražené o měsíc). Jedinou podmínkou by bylo, aby mezi radarem a cílem nebylo překážek (terén, stromy, stavby a pod.), protože ultrakrátké elektromagnetické vlny se šíří přímočaře, podobně jako světlo, zanechávajíce za překážkami
~lektromagnetické stíny. Měření radarem by tedy
značně zrychlilo, zpřesnilo a zhozpodárnilo triangulací.
.
Zatím je zde však bohužel přece jenom jedno »ale«.
Bylo již řečeno, že přesnost dnešního radaru, při p0užívané délce vlny 1cm, jest asi pět obloukových
minut. To znamená, že přesnost radaru, vmontov'aného místo dalekohledu do theodolitu by musila být
pětkrát větší, aby jej mohlo býti používáno pro měření
polygonálnís přesností jedné obloukové minuty. TG
by vyžadovalo zkrácení délky elektromagnetické vlny
na zlomek centimetru, což jest dosud velmi obtížné.
Pro účely triangulační musila by se zkrátit dokonce
veného měří.tka možno ('.-l~tati přímo vzdálenosti.
K tomu účelu rozdělí se kruh stínítka dvěma na sebe na zlomek milimetru a to je zatím nemožné. Na této
nemožnosti ustrnulo další zdokonalování televise
kolmými osami s průsečíkem uprostřed.
právě tak, jako jest jí omezeno svyšování 'přesnosti
radaru. Naráží se zde na vnitřní· Odpor elektronek,
kapacitu indukčních cívek, setrvaěnostfotobuněk
a pod.
Zvláštní .pozornosti by bylo třeba wnovati užití
ra<Íaru pří trigonometrickém měření výšek. Elektromagnetické vlny podléhají totiž frakci. Je známo, že
vlny v oblasti viditelného světla o. vlnové délce
0,~,8
mikronu mají značně rozdílnou refrakci,
rostouCí s délkou vlny. Proto je přímý zákaz měření
Anteny radaru určeného k hlídání obzoru kývají
přesné nivelace při východu a západu slunce, kdy
v určitém vodorovném úhlu, hlídajíce tak svůj úsek, v ovzduší se nacházejí téměř výhradně paprsky vět0
anebo se otáčí kolem svislé osy rychlostí 360 za 12
ších délek, blízkých barvě červené. K tomuto účelu by
vteřin (aby odražený paprsek mohl býti ještě zachybylo nutno nařídit radar na délku vlny kratší než 0,4
cen). Souhlasně se otáčí kolem středu stínítka přímka,
mikronu do sféry paprsků ultrafialových, kde je re~ které kmitá obraz katodového paprsku. Střed stífrakce již tak nepatrná, že ji možno prakticky zanedbanítka nám pak představuje stanovisko radaru. Odra- . ti. Změna vlnové délky u malých vysílačů je tak snadžené vlny způsobují na stínítku světlé body větší, nebo
nou věcí, jako naladění domácího radiopříjímače na
menší, podle velikosti předmětů, které je odráží.
žádanou stanici.
Fosforeskující vrstva jest zhotovena tak, aby vySnadná změna nastavení přesnosti radarového
držela světélkovati po dobu jedné otáčky radaru, tedy
theodolitu by umožň.ovala používání téhož stroje jak
po dvanáct vteřin. Tak se na stínítku objeví na př.
pro hrubší práce (polygonální), tak pro práce vysoké
konvoj lodí jako skupiiJ.a teček různé velikosti, které
přesnosti
(triangulace I. řádu).
se po stínítku pohybují a je možno kdykoliv určiti
Závisí tedy možnost použití 'radaru zeměměřicství
směr a vzdálenost jednotlivých lodí. Přiložíme-li na
na elektrotechnicích na nichž ,je, aby dokázali vyrobiti
stínítko mapu okolí zhotovenou v přislušném měřítku
tak krátké elektromagnetické vlny, aby radar jimi
na průhledném materiálu, objeví se nám konvoj přímo
pracující
zaručoval přesnost požadovanou zeměměřiči.
na této mapě.
Pak bude použití radaru ještě pronikavějšj a všestraRadar pro většinu vojenských úkolů svojí dosavadní přesností plně vyhovuje. Jeho použití v země- nější. Věřím, že vynalézavý duch· lidský zdolá dřive,
nebo později i tento problém a že to, co bychom ještě
měřičství, hlavně v triangulaci, by znamenalo pronipřed několika léty považovali za verneovskou fantasii,
kavý krok ku předu a přineslo by netušené. výhody. Přesnost radaru je možno theoreticky nekOnečně stane se jednou skutkem.
Obr. 1 až 3, SIA, Praha. - Ing. Vlastimil Zert.
stupňovati, nebotjest dána pouZé délkou poutité vlny
thyratronem nabíjen, stoupá zcela rovnoměrně, až při
určité (měnitelné) výši nastává výboj, tím okamžité
klesnutí napětí na nulu, aby dalším nabíjením kondensátoru jeho napětí opět rovnoměrně stoupalo. Totq
napětí jest vedeno na řídící plíšek katodového oscilogafu, b, způsobujíc jeho kmitání ve směru osy »x«.
Řízením výše napětí kondensátoru, při němž nastává
výboj, mění se i rozkmit katodového paprsku na stínítku. - Změnou mřížkového předpětí pentody, s thyratronem spřažené, mění se strmost pilovitého průběhu napětí a tím i frekvence. Změnou rozkmitu
a frekvence mění se dráha a rychlost pohybu katodového paprsku na stínítku a tím i měřítko přesnosti
ve zjištění vzdálenosti.
Přijmutý elektromagnetický
impuls jest veden
do destičky a, způsobí vlnku na světelné čáře ve stínítku. Takové vlnky jsou dvě: větší vlp.ka c (obr. 1)
je vyslaný impuls přímo zachycený, menší vlnka d jest
impuls vrácený odrazem. Protože známe rychlost,
kterou se pohybuje paprsek po stínítku (násobek frekvence změn napětí krát délka světelné čáry ve stinítku), stačí změřiti vzdálenost obou vlnek a zjistíme
tak čas, který potřebovala 'elektromagnetická vlna na
cestu k cíli a zpět. Odtud se pak snadno vypočte vzdálenost. Byl-li změřený čas ku př. 0,001 sec, jest vzdá• 300.000
•
lenost cI1e 1000· X 0,5 = 150 km. Použitím upra-
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ZEMĚMĚŘIUKÁ

PRA.XE

Orientace měř~ ••ých směrů na více bodech, určovanjch
z týchž tří daných I,odů.

"t'ždy

1
cotg a + cotg {3
- cotg {3
cotg a + cotg{3

Při podrobném měření je někdy účelno určovati pomocné body měřické zpětným protínáním. Lze-li určiti
více takových bodů vždy z týchž daných tří bodů, bude
výhodno napřed orientovati měřené směry k dané
soustavě pravoúhlých souřadnic, a pak teprve určovati body protínáním vpřed, podaří-li se podstatně
zjednodušiti výpočet orientačních úhlů w, tak. aby
směrník 0po 2 = 024
w (viz obr.).

+

Z obrazu vyčteme:

+ 56 cotg j3 = 13,

56 cotg a
56 =

13

+ cotg f3

cotg a
15
/

13 . cotg {3
= -56 cotg .{3= -----.cotg a + cotg {3

Z obrázku je dále viděti, že

/

/
/

...--i//

/

7

cotg

w

56 + 24
= -=--==- .
15~14

4·.1/

13

cotg

+ cotg.{3

cotg a

OJ

__ 13 cotg {3
__
-14
cotg a + cotg {3.
13

-

+ 24. -(cotga,+

13 cotg {31

w

1 + K,
= -----,
cotg {31

+ K,

"'----,-----'-

(cotg a

+ cotg

w

=

24

-==- = K,
13

cotg

(3)

+cotg(3)'

U)

+ cotg

(3)

14

a

.

2i.=K
13'

2'

1 +K, (cotg a + cotg (3)
---------.-..
--cotg.{3- K2 (cotg a + cotg (3)

= ---

. 34
Užijeme-li dale =
13·
ným způsobem také:

+ cotg {3

__ co_tg
__{3
cotg a + cotg {3

(cotg a

+ cotg .(3)

-== (cotg a + cotg (3)
13

= K".

1

cotg

24

+ -==

cotg {3-

-------+K,
cotg a

14 (cotg a

obdržíme:

(cotg a + cotg (3)
K2 (cotg a + cotg (3)

=-- cotg;+ K~--(cotg a

cotgJ!)_.

13

K tomu účelu se vypočtou ·v daném trojúhelníku
známým způsobem směrníko24 a úsečkL 13,24, 14, 34
.
24
•
14
34
a z nIch konstanty K, = -==; K., = -==; K, ==,
13
13
.
13
kterých již lze upotřebiti při výpočtu orientace měřených směrů na každém určovaném bodě podle rovnic:
cotg

+ 24

= ---".---------

cotg w
K
2
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Použití transformace souřadnic v měřické praxi.
Výpočet úsečky a pořadnice
počtu průsečíku dvou měřických

bodu z ú4ajů naměřených
přímek.

Než přikročím k aplikaci transformace souřadnic
na řešení některých geodetických úloh, odvodím potřebné transformační rovnice.

k jiné

měřické

přímce. Zjednodušený

způsob vý-

a pořadnici p' bodu P n k měřické pnmce Po P2' jež
svírá s přímkou Po P1 úhel a (viz obr. 2).
Měřickou přímku PoP 1 ztotožníme s osou + x normální souřadnicové soustavy a měřickou přímku Po 1'2
s osou +x' pootočené soustavy a provedeme transformaci podle rovnic (1):

u' = p sin a + u cos a,
p' = pcos a-usin
a.
Jsou-li měřické přímky Po Pp Po P2 stranami polygonového pořadu, úhel a je z~ámý. Jinak vypočteme·
ze souřadnic bodů po. P1' P2 a délek měřických přímek 81,82 přímo hodnoty sin a a cos a (a=00-2-00-1):
sin

a.

cos

a

sin
=

00-2 •

cos

00-1 -

COS 00-2 • COS 00-1

cos

+ sin

00-2 •

sin

00-1,

00-2'

sin

00-1'

sina=
1

= --

(x1-XO)-(x2-xO)

[(Y2-Yo)

(Y1-YO)],

Sl S2

cos a =
-.-

1

Sl 82

[(31·2 -Xo)

(3)

+ (Y2 -Yo)

(Xl -Xo)

(Y1 -Yo)J·

Správnost vypočtené úsečky u', pořadnice
funkcí sin a, cos a kontrolujeme podle rovnic:
Dána je souřadnicová soustava YJ x (viz obr. 1)
a soufoadnicová soustava y',:xI o společném počátku O
a s odchylkou a. Bod Pn má v prvé soustavě soufoadnice Yn, Xn>v druhé Yni, xn'. Vzpomenuté transformačn,í rovnice podávají vztah souřadnic jedné soustavy
k souřadnicím soustavy druhé a zní:
Yn'

= Yn cos a -Xn sin

x'n =Yn

sin a

a,

+ Xn cos a.

Mnohé měřické úlohy, z nichž dvě uvedu, lze snadno
rozřešit jich převedením na transformaci· souřadnic.
, 1. Bod P n ,je zaměřen úsečkou u a pořadnicí p
k měřické přímce Po P l' Úlohou je vypočítat úsečku u'

ý'u2

p'

a

+ p2 = ýU!2 + P'2,
a + cos a
"1.

sm2

2

S uvedenou úlohou setkáváme se nejčastěji při výpočtu výměr přírůstů a úbytků. Společný bod dvou
přírůstků, resp. úbytků, má býti zaměřený k oběma
d\{ěma měřickým přímkám. Je-li zaměřený jen k jedné,
možno chybějící míry vypočítat ze vzorců (2) a (3),
což bude jistě účelnější nežli jich odsunování s mapy.
Styčný bod dvou přírůstků leží zpravidla blízko po'.
čátku měřické přímky, v důsledku čeho ú' a p' jsou
malé hodnoty. Proto možno rovnice (2) a (3) vYčislovati dostatečně přesně .logaritmickým pravítkem. výpočet bude rychlý. zvláště tehdy, nebude-li nutno po,čítat úhel a. Správnost vypočtených hodnot u' a p'
možno kontrolovati též jich odsunutím s mapy. Ukáži
praktický příklad tohoto výpočtu.
Poloha měřických přímek je určena souřadnicemi
bodů po. P1, P.2 (úhel a není měřený):
Yo

p

= + 483732,63,

Xo

= + 1210342,58,

483660,90,

Xl

=

= + 483805,12,

x2

= + 1210346,11,

Y1 =

V
p.

Y2

+

bod P n je vztážený k přímce PoP
nicí p:

'u=

+ 18,19,

p=

+
1

1210348,71,

úsečkou u a pořad-

+ 11,28,

délky přímek Po P1 a Po P2 byly naměřené v hodnotách
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81 _

71,76,
\

82

= 72,49.

o
'iil

~

'O

~o

1

--

:o
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I

I

=

2046

450

'2025

2024

as

"l:l

ť
'>.

I

2

2044

2044

~

~
1l
::s

o

ť
'>.

Oznaěení
aěísla bodů

,

-

::s

=

•••

Sm

=

=

I

76,11

. ..........

49,95

. ...

....................

26,16

.....................

'

...... ...... ....................

[s]

38,58

....................

....... ..... ...

.............

1

.............

............

[S].

14,29·

24,29
....................

....................

a

sn
[s],=

52

81

+

+

-11,80

-

........

791872,86

,

-22,54
..............

791895,40

...............................

...............

_

791907,20

.....................

= - 38,53
.............................

791881,13

-14,27
..............................

791895,40

...............................

-24,26

791919,66

dyDC = -34,34
..............................
dYCA = -12,46
dYDA = -46,80

+

+

+

4

YK-Yp

LI 112

·····························1
-

'=

Yk

112='1#+

=

1/1=1/p + LI Yl
LI Y2
S2 • ku '.

dYKP

+

Souřadnice

1/p
Ll1/~ = Sl • ku

IdYBA

............ ·1············ ....:...

.0

...... ......

i>

~ ,as

.......

I

I

N

.s li

'i~ >.;~

---~~-----

Vzdálenosti mezi
jednotlivými body
v metrech

X.

dx,

Xl

+

+

=

=

==
=

=

Xp

5

kx

YP

X.

+ A Xl

kx

+d

XK-

Xk

Xl

S,.

Xp

Sl'

+ 23,34

1034283,15

dXDA

dXCA

=
=

+

-22,06
45,86

= + 67,92 ,
...............................

1034351,07

.............................

+ 44,58

1034306,49

..............................

dXDC

,+

+

+

.............................

.

2,04
dXBA =
. ........... __ ...-_ ...........

+

1034307,25

.............................

+ 0,76

1034306,49

..............................

+ 1,28

1034305,21

..............................

dXKP

-±J

I

-

dXl

v metrech

I

I

I
CP

2H/i

P

Pc

=

PD

+ !PDI

= CD

=

=

.

CD

=

49,95

66,01

+ 43,32

+ PD

PD

d xDA• sin (JAB

d XCA . sin (JAB

.lO.IJ6

\fD
~D

A

ZO~4

= -22,59

+ PD:PC

Pc

26,16,

Ipcl

PD

Pc

CD

dYDA .cos (JAB-

d YCA • cos (JAB -

CP

=

=

PD=

Pc

Ps,•••

~~25

8

C

#s~··

I

I

=

=

ds

s-

s

Sm

=

=

=

=

=
=

=

=

Sm =

(cos(J)=

kx

(sin (J)

ky

ds

S-Sm

s

Sm

(cos (J) =

kx

(sin (J)

ky

S

7

+ 0,05288

76,11

+ 0,89239

-0,45119

38,58

dXKP)
~s-

+ dXKP'

( cOS(J=

Y
(sin (J = d sKP)

-0,99870

VdYKP'

dXKP

kx =~-,
Sm

Sm

dYKP

ky =~~,
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Xl

+ 72,49,

Y2-Yo=

+ 6,13,
+ 3,53

-Xo=

x2-Xo=

=

u' =

1
71,76-:-72,49(72,49.6,13
1
.------ (444
71,76.72,49

=
cos a =

=

= 0,999 94, cos 89 21' = 0,011 34,
29,25 . 0,999 94 + 54,83 . 0,011 34= + 29,87

sin 890 21'

a z nich funkce sin a, cos a:
sin a

+ 3,53.71,73)

=

697
+ 253) = --~---

p' = 29,25 . 0,011 34 -

54,83 . 0,99994 _ -

54,50

Kontrola:

+ 29,25 = 62,14
+ 54,502= 62,15

y'54,832
y'29,872

=

71,76.72,49

0

2

+ 0,134,
1
71,76 .72,49 (3,53 . 6,13 -

A

:r

72,49.71,73) =

I

I~

-0,993.

Kontrola:
sin2 a

I

+ cos2 a =

0,018

u' = 11,28 . 0,134 -18,19

....................

+ 0,985 =

I

, ..

I

I

. 0,993 = 1,51-18,06

. 0,993 -18,19

"

=

.0,134 = -13,64.

:'j

:
I

....

+ p'2

V_-ti27

= -/274

.."y.-~.; .

= y'457 = 21,40,

+ 186 =

o

I
I

I

21,44.

i+x

Výpočtem úsečky a pořadnice bodu z údajů naměřených k jiné měři~ké přímce vypomůžeme si často při
vytyčovacích pracích. Není řídký případ, že měřickou
přímku, ke které byl bod při podrobném zaměřování
zachycen, není možno později vytýčiti proto, že v jejím směru je nějaká překážka, anebo že její koncové
body nebyly stabilizovány a jich reltonstrukce by
byla nákladná.
Podle vzorců (2) a (3) možno vypočítati vytyčovací
prvky vztažené k měřické přímce nejlépe vyhovující.
Transformaci. možno provést vícekrát za sebou. Po:stup výpočtu objasním na praktickém příkladě.
Bod Pn byl zaměřen úsečkou u a pořadnicí p k pomocné měřické přímce 605-606 (viz obr. 3). V přírodě byl vytyčen k polyg. straně 35-36 úsečkou u"
a pořadnicí p".

I

I

,

I
I

Z hodnot u' a p' podobně stanovíme u" a p" (p"
nutno vzít s opačným znaménkem):
8605-35

= 76,56,

-T -' -' ~

-'\(j'il

f
I
I~

Po ~ ...•......
",2915

f···············1 ~

,ľ
'u

~,I

- - ~- - - - - - - - - - - -.' - - -~~~_L_

.1G05
I

I
I
I

8605-35 -

sin 87 31' = 0,999 06,
0

u' = 76,56 - 29,87 = 46,69,
cos 87031' =0,043

+ 46,69.0,04333

u" = 54,50.0,99906

p" = 54,50 . 0,043 33 -

y'46,692
y'56,472

35

--

:.

~

I
I

\.....

Kontrola:
=

l(

,
I

••...PD
....

y'u2 + p2

v

!...l

1,003.

=-16,55,
p' = -11,28

•

,J(

Úsečka u' a pořadnice p' pak budou:

y'U'2

7.••.•

Předem vypočítáme úsečku u' a pořadnici p' vzhledem k pomocné měřické přímce 45-35:

Nejdříve vypočteme rozdíly souřadnic:
YI -Yo =-71,73,

7/34 (1946) číslo

33,

=

+ 56,47,

46,69 . 0,999 06 = -

+ ~4,502=
+ 44,28 =
2

44,28.

71,77,
71,76.

2. Instrukce A pro katastrální měř. práce v § 258
uvádí dva způsoby výpočtu souřadnic dvou měřických
přímek, oba dosti složité. Ukáži třetí způsob řešení
této úlohy pomocí transformace souřadnic.
.Dvě pomocné měřické přímky A B a CD se protínají v bodě P (viz obr. 4). Souřadnice bodů a a D
redukujeme na bod A jako počátek. Přímku A B zvolíme za osu x' souřadné soustavy pootočené od původní o úhel 0AR a transformací podle rovnic (1) vypočítáme pořadnice Pc a PD bodů a a D k přímce A B:
Pc=

(YC-YA)

COSOAB-

= YCA cos °AB PD=
=.1

1946/124

(YD-YA)

(XC-XA)

sinoAR=

°

.1 XCA sín AR,

COS,(JAB- (XD-XA)

YDA COsoAR -.1 XDA sin 0AR

sin

°AB=

Zeměměřický
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a pomocí nich úseky CP a P D, jež přímka A B odtíná na přímce CD:
--

--

CP=CD

~~
Pc

Pc

+ Pil

PD=CD

macm rovnice. Doufám, že mnou uvedené příklady
budou mu k tomu vodítkem.

PTi

~---.
Pc

+ Pf)

Nyní můžeme souřadnice bodu P počítat jako souřadnice bodu na měřické přímce CD. Pro kontrolu
provedeme výpočet též na měřické přímce A BJ při
čemž jednu souřadnici bodu P převezmeme z výpočtu
na přímce CD. Celý výpočet možno provésti ve vhodně upraveném tiskopise »Výpočet souřadnic bodů měřických přímek« (příloha Č. 90 Instrukce A).
Praktické provedení výpočtu ukazuji v příloze. Příklad je vzat z přílohy Č. 91 Instrukce A pro katastr.
měř. práce a čtenář si může sám porovnat obě dvě
řešení. Současně v příloze navrhuji zjednodušený formulář, upravený pro výpočet počítacím strojem, v kterém možno počítat souřadnice bodů měřických přímek a současně i souřadnice jich průsečíků.
Podal jsem několik řešení měř~ckých úloh pomocí
transformace souřadnic. Jsou mnohé jiné drobné úlohy, na něž počtář může vhodně aplikovati transfor-

Vztah mezi souřadnicemi bodu PTI ve dvou pravoúhlých souřadnicových soustavách majících společný
počátek a odchýlených od sebe o úhel a, je dán transformačními rovnicemi:

y,ľ =Yn cos a -xnsin
xTI' ,= YTI sin a

+

XTI

a,

cosa.

Lze jich použíti k řešení různých měřických úloh,
z nichž jsou zde dvě uvedeny.
1. Výpočet úsečky a pořadnice bodu vzhledem k měřické přímce a údajů naměřených na jiné měřické
přímce.
2. Výpočet souřadnic průsečíku dvou měřických
přímek.
Literatura:
R y š a v ý: Praktická geometrie 1941, str. 382.
Instrukce A. li 255 a li 258.

LITERÁR~Í

~OVI~KY

Posudku.
A n t Pro k e š: TA TA 90. tachyrnetrické tabulky pro
"'ýpočet vodorovnÝch vzdálenosti a vý~ek tachyrnet~icky
určenÝch bodů. V šedesátinném dělení kruhu, .1~46. N akladem Národní knihtiskárny v Dolních Koumclch. V komisi Jednoty
československých
matemati.ků
a fysiků
v Praze. 94 stran, cena brož. 100,~ Kčs. váz. 135,- Kčs.
Touto publikací doplnil autor osvědčenou řadu svých
praktických tabulek. Tentokrát se opět vrací k šedesátinnému dělení kruhu; důvodem k tomu je značný počet
{Joužívaných strojů se šedesátinnÝm dělením. Nové tabulky TAT A 90 budou vítanou pomůckou kancelářskou
i polní proto, že jde o příručku kapesního formátu (13 X
X 18 cm), která může být měřičem s výhodou. využita
y poli k doplňování kancelářských výpočtů 'v polním zápisníku. Tabulky jsou velmi přehledně uspořádány a jejich úprava je táž jako u tabulek TATA z roku 1943 pro
dělení setinné, což je velmi účelné, neboť měřič, pracující
jednou s tím, jednou s oním strojem, nemusí se př::
orientovávati v práci s různými systémy tabulek. Pr!
iednom rozevření svazku najde hodnoty potřebné pro redukci délky i hodnoty pro výpočet převÝšení za předpokladu, že pracuje s analaktickým
dalek?hlede~.
Ale
ani při práci s obyčejným dalekohledem se ukon mkterak
nekompii!cuje, neboť pro hodnoty součtové konstanty P?Ldí si měiiě z tabulky, uvedené na poslední stránce, yyms
pro svůj stroj, takže jej může míti stále poruce, amz by
mUfcl hledati v tabulkách.
Vyčíslení tabulek je vypracováno pro rozpětí od ()O do
4.5" v intervalu po sudých minutách, přičemž liché minuty
fe velmi snadno interpolují jako aritmetický střed, neboť
tabulkové diference isou velmi malé. Tisk je proveden
jasně čite!r:vmi typy' na dobrém a silném ofsetovém papíru. takže' 5de v každém ohledu o příručku velmi praktickou.
Dr. Cach.
Dr. mont. h. c. Ing. Jaroslav
Jičinský:
»Úvod do
homictví«. České naukové písemnictví dostalo v tomto
novém díle známého báňského odborníka hodnotnou učebnici vysoké úrovně a vyhovující novodobým požadavkům.
Jičínského »Úvod do horníctví«, který vyšel 1944 (460
stran, Melantrich v Praze, váz. 300,- Kčs), podává ve
14 velikých oddHech přehled všeho, čeho je třeba k náležitému uvedení do studia hornictví; hude proto tato veliká

učebnice vhod každému, kdo se zajímá o hornictv~. jako
významné. odvětví h~spodářské ~innost!, Au~or se Por! to~
neomezil Jen na stranku techmckou. 1 kdyz ta pr!!ozen:
v jeho díle převládá, nýbrž namnoze za, soucmnostl
s příslušnými odbornI'ky postaral s~ take o h~~no~
orientaci čtenářovu v hornictví po strance hospodarske
i právní V úvodní části podává stručnÝ přehled geologický s 'hlediska výskytu nejdůležitějších hornických nerostů s tabulkou geologických skupin útvarů a oddělení,
druhá část přináší stručný přehled nejdůležitějších uŽitkových nerostů a jejich ložisek na světě i se statistickými údaji o výrobě, pravděpodobných zásobách i světové
těžbě pro povšechnou orientaci, kdežto další kapitoly)-:o~
už věnovány převážně hornické technice.
,,:yhledav~
ložisek pomocí různého měření jako elektrIckeho, grav~tačního magnetického, seismického, radioaktivity.
termInálního' přechází autor k jednotlivým druhům důlních děl
a prací k výstroji důlních děl a hloubení jam i větrání
dolů; to jsou nejpodrobnější části celého spisu a jejich
názornost je zvyšována četnými nákresy, diagramy, g-rafikony a fotografiemi.
Z užité geodesie v hornictví je
učiněna pouze běžná zmínka, jen pokud jí bylo třeba
k celku - ačkoliv mohla býti popsána, třeba sebestručněji, geodetická měření důlních prostor za účelem je~ich
znázornění na důlních mapách a plánech, V seznam~ lIteratury též není uvedeno ani jedno dílo z tohoto useku
společné vědy. Další kapitoly (osvětlování dolů. důlní požáry a ochrana proti nim, doprava, čerpání vod a výroba
stlačeného vzduchu) jsou opět povšechnější a zabývají se
svými předměty jen potud, pokud je to důežité s hlediska hornického. Závěrečné kapitoly jsou pak vě~ov~ny
povšechnému přehledu zařízení dolů nl;! povrchu, dulmmu
hospodářství a poslední kapitola, kterou napsal Dr. Ing.
Pavel V i t o u š, je věnována nástinu horního práva i, se
zcela stručnými
údaji o úpravě sociální péče o ~orm~y
i o báňských úřadech (tyto dva poslední obory mely byt
probrány přece jen trochu podro~?ěji., aspoň ~~ tam ~ěl~
být uvedeny hlavní zákony a nanzem, aby za]emce. Jenz
by hledal podrobnější poučení, byl povšechně orientován
o tom, kde je má hledat).
Zá"ěrem je přehled užité literatury (opět pro orienta::i
měla být připojena také nějaká literatura z oboru horního
práva, jež takto zde vůbec chybí, aspoň Koschinovo a Petersovo komentované vydání horního práva by bývalo
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"hodno připo}1lenout), seznam odborných zkratek, velmi
pěkný česko-německý slovníček hornických i jiných odborných výrazů a konečně věcný rejstřík, který je spolehlivý, což· lze s povděkem přičíst k ostatním přednostem tohoto vítaného díla.
Ing. G. Jelínek.
Dr. Jan
Voj t ě c h: »Základy matematiky k studiu
věd přírodních a technických«. část 1. Vydala Jedn. čes;'
mathem. a fysiků v r. 1946; str. 424. jako vyd. sedmé,
cena brož. Kčs 170,-.
Po nechutných novinářsk~'ch polemikách ohledně papíru
pro vědecká díla. konečně· se studující vysokých škol
dočkali tak potřebné studijní pomůcky! Tato kniha má
poskytnouti známou úpravnou formou základní mathematickou přípravu k studiu přírodních a technických věd.
Obsahuje proto z exaktně-abstraktního úseku filosofického
bádání výběr matematických nauk, zabývajíc se nejen výkladem theorií, nýbrž i jednoduššími aplikacemi a snažíc
~e zůstati dost krátkou i přehlednou. při tom ale také
vyčerpávající. Úloha napsati dobrou studijní pomůcku takového druhu není vděčná ani snadná; přivádí k ní hlavně
povinnost učitele poctivého a velkorysého formátu. Základy mathematiky se dočkaly u nás značného rozšíření
(Eedmé vydání!) a lze říci, že bez této pomoci nebylo by
možno ani studovat. A proto přeji všem kdož po ní sáhnou,
aby jim sloužila za vhodného průvodce při studiu základních method mathematických v theorii i praxi. Doufám,
že se brzo dočkáme též dílu druhého. Ing. G. Jelínek.
Dr. V I a d i mír
R y š a v ý: »Počátky vyšší matematiky v řešených úlohách.« Vyd. Jednota čes. matem. a fys.
v r. 1946.
Zaučuje vniknout do vyšší matematiky na základě mnoha vypočtených příkladů.
Ing. G. Jelínek.
Dr. J o s e f Ma c e k: Sociální ekonomika (kurs národního hospodářství). Tiskem a nákladem České grafické
unie a. s. v Praze 1946. Část 1. - Hospodářský řád brož. za 45 Kčs a část II. - Cena brož. za 42 Kčs celkem
o 249 stranách.
.
Autor se rozhodl vydávati učebnici národního hospodářství, neb jak ji nazval učebnici o sociální ekonomii,
určenou především pro posluchače vysoké školy obchodní.
Dílo bude vycházeti po částech v několika menších svazcích, aby tak bylo vyhověno naléhavé potřebě učebnice
vědy ·0 hospodářství. Každý svazek bude pojednávati
o určité partii národního hospodářství. V úvodní poznámce
sám autor upozorňuje, že mu nejde o vyčerpávající probrání všech hospodářských jevů. ale spíše o návod k samostatnému pozorování a přemÝšlení o hospodářské stránce
života lidí ve společnosti. Dle tohoto hlediska můžeme
též sledovati obsah knihy. Není přeplněna složitě kanstruovanými definicemi na rozdíl od děl jiných národahospodářských spisovatelů, kde je příliš noetických úvah
a rozborů použitých ve snaze utříditi každý hospodářský
jev v patřičnou normu. Tím, že se autor ve spise vědomě
oprostil od snahy o normotvornost. velmi celou discipinu
zpřístupnil a čtenáři oživil. To vyhovuje zvláště technikovi.
který je obyčejně ZvYklý pohybovati se ve světě konkretních představ a pod určitými pojmy soeiální ekonomiky předo;;tavovatd si konkreta hospodářského ž,ivotaŘadou· vhodných a přiléhavých příkladů,. kterými autor
dílo šťastně· illustroval, jistě probudí opravdový zájem
o národohospodářské studium, v kterém posluchači teprve
objeví tolik zajímavého života. hodného pro hospodářské
přemýšlení.
.
Na hospodářský řád dívá se autor jako na řadu opatřf:ní povahy většinou sociální, kde lidé vytvářejí si sousta'Vy institucí k úpravě svého života ve společnosti. Mezi
nejdůležitější instituce řadí rodinu, obec, stát, potom
vlastnictví, smluvní poměry, daně, banky a. t. d; Podle této
osnovy autor také své dílo roztřídil při postupném vydávání jednotlivých svazků. První svazek nazvaný hospodářský řád, podává úvod do hospodářské vědy aseznamuje čtenáře se základními pojmy, vysvětluje podstatu
podnikání soukromého a podnikání veřejných svazků.
V druhém svazku je probírána nauka o cenových zákonech, funkce ceny v řízeném hospodářství a kromě toho
i úvahy o souvislostech cen a důchodů, o pohybech cenové
hladiny. cenových indexech, cenové politice a 1 Studium
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spisu vyžaduje určitou inteligenci čtenáře, s níž se nemá
dívat na knihu jako na sbírku příkladů, ale na popud.
jak má sám v methodice hospodářského pozorování postupovati. Při čtení knihy máme tak příjemný dojem. jakobychom četli poutavé líčení zkušeností vynikajícího znalce
hospodářství a života, jak jde kolem nás a nikoliv učebnici discipliny tak často pokládané za výlučně abstraktní.
Profesor Macek nepřetěžuje spis citacemi, až na několik klasiků světové nái'odohospodářské íiteratury. Ku konci
každé kapitoly však uvádí doporučovanou četbu k právě
probranému thematu se vztahující. Zajímavé a chvályhodné je to, že uvádí pouze českou neb do češtiny přeloženou odbornou literaturu, která je i tak velmi bohatá.
Pokládáme to za velkou přednost díla, poněvadž je tak
vážnému čtenáři usnadněno vyhledávání pramenných děl.
Knihu můžeme vřele· doporučiti našim čtenářům, poněvadž je to kniha psaná skutečně pro inženýry.
Jiří Brousek.
Ing. Jan
L i st:
Racionalisace rolnietví elektrisací
a traktOl'em. Knihu vydal Elektrotechnický svaz československý v Praze 1946. Rozměr 145 '>< 205 mm o 140 stranách, cena brož. 75.-.
Válka způsobila v zemědělf:tví mnohé změny, které
pravděpodobně potrvají i dlouho v dobách mírových. Je
tu především ohromný úbytek pracovních sil na venkově.
Autor proto v uváděné knize nabádá, aby všas bylo uvažováno o tom, jak zabrániti útěku z venkova. šetřiti co
nejvíce pracovními silami a ty které zůstanou. zaměstnávat v rolnictví trvale.
S těmito ekonomickými problémy se vypořádává účetnicko-kalkulačními rozbory, v kterých přichází k závěrům.
že je hospodářsky výhodné využíti strojů a elektřiny všude tam, kde se snižuje sezoní pracovní špička i když
jednotlivé práce se stroji nebo elektrickou výstrojí jsou
poněkud dražší, než-li tatáž práce provedená jen ručně
nebo J1otažně. Tím autor sám praktický hospodář, přiznává oprávněnost spravovědné methody organické, propagované vynikajícími ekonomisty našimi i cizími (Čvančara,
Čajanov).
Aby vůbec nástaly
předpoklady
pro mechanisaci
a elektrisaci. je zapotřebí zdvihnouti všeobecně rentabilitu zemědělství. Té lze podle autora dosáhnouti předevsím provedením rychlého a dokonalého s cel e n í h o 5pod á ř s k ý c h p o zem k ů, specialisací zemědělských
výrobků podle vÝrobních oblastí, regulací trhu, standardisací kvalitních výrobků a racionalisací jednotlivých zemědělských závodů, vhodnou stavební úpravou. elektrisací
a strojním zařízením.
Po úvodních statích přistupuje autor k hlavnímu thematu knihy k zmodernisování zemědělských staveb
a podřízení strojů a elektrických zařízení celkovému
hospodářskému plánu statku. Doporučuje družstevní form~· při používání výrobních prostředků, zvláště těžkých
strojů a specielních novodobých strojních zařízení. ktera
jsou obyčejně jednotlivci cenově nedostmmá a nedostatečnou roční zaměstnaností nerentabilní. Systém společné
práce na malých podnicích při zachování individuelní nezávislosti hospodářů není myšlenkou novou; v celé řadě
států se již tento způsob sdružování pro spolupráci velmi
osvědčil (Švýcarsko, Holandsko. a j.) a byl prakticky i vědecky prozkoumán a zhodnocen ,(Prof. Miinzinger). Racionalisaění prostředky jsou aplikovány na přI1dadě 20 ha
závodu zemědělského v řepné oblasti. Podrobně jsou rozváděny potřebné úpravy hospodářských budov. jejich
strojní a elektrické vybavení. V další obsáhlé kapitole
o strojích a nářadích, autor seznamuje čtenáře s nejnovějšími typy hospodářských strojů a zařízení vhodných
pro střední rodinný závod zemědělský" včetně elektrických strojů pro hospodyni v domácnosti. Ke konci jsou
připojeny kalkulace o spotřebě elektřiny, rozpis pracovních rozvrhů a pOSléze investiční náklady na prQvedení
racionaliisace el.ektrisací! astrdjníin
zařízením. Rozvrlt
thematu je dobře promyšlen a. čtenář ihned postřehne, že
spis je psán na podkladě zkušenosti při současném přihlížení k odborné literatuře, která je ke konci knihy připojena. Spis bude pro zemědělskou praxi dobrým vodftkem při zamýšlených rekonstrukcích závodů. Zeměměřický inženýr a zvláště ten. který se zabývá různými
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úpravami pozemkové držby pro účely zemědělské. nalezne
v knížce mnoho zajímavého. Sezná, jak jeho činnost je
důležitá a odpovědná, poněvadž je prvním krokem k dalšímu zlepšení základních potřeb naší zemědělské výroby.
,
Jiří Brousek.
Vyšlé knihy.
i

Ing. Dr. B o h u m i I P o u r: O nové inženýrství. N akladatelství Práce v Praze vydalo koncem srpna t. r. knihu
hlavního redaktora našeho časopisu o novém inženýrství.
Kniha má 364 stran, stojí Kčs 120,-- a lze ji obdržeti
v každém knihkupectví. Pro záj,emce uvádíme obsah jednotlivÝch dílů a kapitol: Odd í I I. Technika a inženýrství.
(Technika, Inženýrství.) Odd í I II. Pohled do dějin techo

niky. (O vývoji techniky. Technika primitivů. VÝvoj vědecké techniky .. Vědy technické. Vyhlídky do budoucna.)
Odd í I III. 'Technika a život. (Světla a stíny techniky.
Technika v přírodě. Vztah techniky k člověku. Technika
a společnost.) Odd íl IV. Inženýrství dnes. (Jakostní
značka inženýrské práce inženýrský titul. Reálky či
gymnasia? Inženýrské studium. Inženýři si stěžují. Příčiny stesků.) Odd í I V. (Úřednická povolání inženýrů.
Veřejná služba technická. Samosprávná technická elužba.
Inženýři a právníci. Inženýr v soukromých službách.)
Odd í I VI. Svobodné povolání inženýrské. (Civilní inženýrství. Inženýrská komora.) Odd í I VII. Nové inženýrství. (O ducha inženýrství. Výchova inženýrů. Inženýrské
organisace.) Rejstřík. Přehled užité literatury.

,

ft U Z ,:NE
Zákon o stavební obnově. Ve sbírce zákonů :0'. narlzení
vyšel pod č. 86 zákon o stavební obnově ze dne 12. dubna
1946 a ministerstvo dopravy (veřejná sPráva technická)
vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady pod
č. j. 4/7O-VI-6-46 ze dne 21. V. 1946 'směrnice a pokyny
k provádění části I. tohoto zákona. Všimneme si některých
paragrafů,
které nás zajímají jako zeměměřiče, jelikož
téměř všichni kolegoovépřijdou při provádění tohoto zákona
s těmito ustanoveními do styku.
Účelem tohoto zákona jest obnoviti stavební objekty, jež
bylv zničeny nebo poškozeny v souvislosti s válečnými událostmi nebo nepřátelskou okupací. Tato obnova má postupovati co nejrychleji a má přinésti co největší užitek vpodobě zlepšení novodobé výstavby postižených obcí. Stavebním úřadem jest okresní národní výbo.r, kromě měst Prahy
a Brna a měst s vlastním statutem, na Slovensku státní
stavební úřad mimo město Bratislavu.
Zákon vysv~tluje co jest rozuměti pod pojmem stavební
objekty, pojem válečných událostí. novostavby a přestavby.
Zřizují se zemské, okresní případně oblastní komise a ZNV
ustanoví zmocněnce pro obnovu, který má mít přehled
o stavebním podnikání po všech jeho stránkách. Zemský
národní výbor, na Slovensku státní plánovací a statistický
úřad, rozhodne, která z obcí má vyhovující upravovací plán.
který může sloužiti jako podklad pro obnovu. Vyhovujícím
upravovacím plánem jest rozuměti takový plán. který byl
projednán a schválen podle stavebních předpisů a který
dosud vyhovuje s hlediska nynějších požadavků na' výstavbu obce. ZNV má tedv možnost zbaviti účinnosti upravóvací plán a nahraditi jej novou úpravou.
Pro každou postiženou obec je třeba opatřiti kromě jiných též tyto pomůcky: otisky katastrálních map (6 až 10
otisků) a seznamy poškozených objektů (č. P., jméno a
bydliště vlastníkovo, rozsah poškození a pod.). Opatření
otisků katastrálních map pro obce v zemi Moravskoslezské bude často velmi svízelné, neboť brněnský archiv nemá z mnoha obcí ani jediného otisku a reprodukční ústav
ministerstva financí nebude moci pro množství jiných naléhavých prací v dohledné době scházející otisky map
dodati.
.
i": I I
V ~ 8, odst. 3 d) se praví, že podle zjištění a podle výsledku místního ohledání určí se v ý m ě r e m rozsah a způsob
obnovy, zejména ve kterých stavebních čarách a výšk()..
vých úrovních se má stavěti. Pro určitý stavební blok,
případně stavebÍú oblast bude vypracováno stavební schE!!!
ma, které určí plošné i výškové zastavení. Objekty. které
nevyhovují zájmům dopravním, zdravotním, estetickým a
ony, které leŽÍ v odlehlé poloze nebudou obnovovány. Některé plochy u nichž bude nutno podrobnější posouzení
a uvážení s hlediska dopravy se ze zastavění vyloučí až do
opatření definitivního upravovacího plánu.
ZNV doručí výměr o obnově obci, stavebnímu úřadu a
všem zúěastněným stranám, zejména vlastníkům dotčených
objektů. Re~ační
prvky výměru budou zpravidla vyznačeny ve zvláštním plánu, který bude dodán jen stavebnímu
úřadu a obci, která jej trvale veřejně vyloží.
Odvolání proti výměru o obnově přísluší zásadně obci,
avšak za určitých předpokladů, uvedených v § .14 jmenovaného zákona mohou podati odvolání i osoby, které v říi

zení budou Vystupovati jako strany. Proti těm částem
výměru o obnově. proti nimž nebude možno vznášeti námitky v rámci platných stavebních předpisů o vytvoření
stavenišť. stanovení nebo sdělení stavební čáry a výškové
úrovně nebo o stavebním povolení, mohly by si strany stěžovati přímo k nejvyšsímu správnímu soudu.
Důležitý je ~ 9. který pojednává o úpravě pozemkového
vlastnictví. Nejvýznačnější ustanovení tohoto paragorafu je,
že vytvoření nových stavenišť nebo zmenu v jejich rozsahu
a tvaru je možno navrhnouti a schváliti i když vlastník
dotčeného pozemku s tím nesouhlasí, což dosud podle parcelačrullO řízení nebylo možné. Tato úprava bude pak uve~
dena ve skutek buď dohodou nebo vyvlastněním. Bude-li
zničený objekt obnovován na jiném místě než původně
stál, obdrží vlastník náhradní pozemek, Jesliže však jeho
objekt nemá býti obnoven, bude opatřen pro něj náhradní
pozemek jen na jeho žádost a podle možnosti. Jinak dostane peněžitou náhradu. Záko.n též pamatuje na to. aby stavebník obdržel plochy potřebné pro rozšíření jeho dosavadního staveníště prosté knihovních závad a aby osoby, jejichž knihovní práva váznou na pozemku, kterého bylo
užito k, doplnění jiného staveniště, nebyly v těchto svých
právech zkráceny. Závady totiž (vyjma služebností),.mohou
za určitých předpokladů býti přeneseny na náhradní pozeme~ Služebnosti jakožto věcná práva by svým přenesením
vlastně pozbyly často svého vÝznamu.
Knihovní soud provede podle výměru o přikázání náhradního pozemkl,1 přenesení závad zároveň s vkladem vlastnického práva k náhradnímu pozemku. Zákon se též zabývá případem v němž ku přenesení závad na náhradní pozemek z nějakého důvodu nedojde.
Neobdrží-li vlastník pozemku za jeho část, použitou k doplnění sousedního staveníště, náhradní pozemek. nýbrž dle
dohody má dostati peněžitounáhradu
a neprokáže-li, že
kníhovně oprávnění souhlasí, aby se peněžitá náhrada vyplatila přímo jemu, složí se náhrada u knihovního soudu,
který ji rozvrhne v nesporném řízení dle zásad exekučního
řádu. ObdrŽÍ-li však vlastník výhradní pozemek místo peněz, musí sám poskytnouti peněžité prostředky k uspokojení práv věřitelů. To se stane podobným způsobem jako
v případě prvním.
V ~ 10 se hovoří o opatření potřebných stavebních ploch
buď dobrovolnou dohodou nebo VyVlastněním. Pro vyvlastnění pozemků, vyjma 'pozemky státní, platí 'obdobné zásady jako při získávání pozemků pro stavby železniční nebo
silniční. Za vyvlastněný pozemek má býti dána přiměřená
náhrada, t. j. obecná hodnota podle platných cenových předpisů. K jednání má býti přibrán znalec pro odhad pozemků
a směrodatná jest t. zv. »stopcena«, t. j. ona, které by
bylo pravděpodobně do~eno
ku dni 20. VI. 1939 při převodu pozemků za normálních okolností. Řízení vede stavební úřad, který vydá příslušný výměr v němž se rozhodne
o·náhradě. Odvolání možno podati jen proti stanovení náhrady, jinak má však výměr konečnou platnost.
Směrnice dále stanoví pojem stavebního pozemku pro
oceňování, půdu zemědělsk.ou a jinou, jakož i součinnost
s 'cenovým úřadem. Jde-li () opatření pozemků státních.
nelze .použíti vyvlastnění, nýbrž jest nutno obrátiti se na
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příslušnou státní správu, která má' takovou žádost ury~le-:
ně projednati. Ku zcizení státního nemovítého majetku jest.
třeba souhlasu ministerstva financí,
,
Druhá část zákona o stavební obnově pojednává o st;4tní \,
podpoře na obnovu, v části třetí se hovoří o poplatkových;
úlevách. a konečně čtvrtá část obsahuje společná trestní
a závěrečná ustanoveni
U ZNV v Brně byljižzří:l,en odbor pro stavební obnovu.:
který má několik oddělení a byli též již jmenováni členové
zemských a okresních komisí.
Ledabyl.

SIA
7-8

ky na škole nejméně 2 roky odborné činnosti pod vedením
odborníka. Dánsko má pozemkové knihy. které jsou soustředěny u ministerstva zemědělství v Kodani. S nimi tam
jsou všechny mapy až do měřítka 1 : 4 000. Nové měření
provádějí hlavně civilní zeměměřiči.
Dne 26. srpna t. r. navštívil redakci rektor Vysoké školy
technické v Sofil a přednosta geodetického ústavu této
školy prof. Ing. Vasil' Pe v s k i; který s několika členy
profesorského sboru školy projížděl Prahou do Svýcar.
Profesor Pevski vyřídil pozdravy Kolegů zeměměřičů bulharských, jmenovitě těch, kteří studovali v Československu zeměměřičským inženýrům československým. Připo~
mněl zejména kol. Ing. Dr. Ven e d i k o v a, který je docentem geodesie na Vysoké škole zemědělské v Sofii a
živě na mnohé kolegy vzpomíná. Prof. Pevski objednal si
pro svůj ústav všechny ročm'Ky našeho časopisu a zaj~stil
si zasílání dalších čísel. V srdečném rozhovoru bylo POJed~
náno o některých zajímavostech odborného i organisačního
života zeměměřického v obou zeriiích.
Pour.

Reforma studia poiistné techniky. Pojistná technika byla'
nepříliš známÝm oborem vysokoškolského technického studia, k němuž mají zeměměřičtí inženýři srdečný vztah,
Tento vztah je dán jednak organisačním společenstvím'
obou studijních směrů na Vysoké škole speciálních nauk
v Praze, jednak dlouholetým úsilím obou oborů po refor.
mě studia. v němž se navzájem podporovaly. Můžeme
s kolegiální radostí zaznamenat, že brzy po splnění našich
přání došlo i k splnění přání a požadavků pojistných
techníků. Zákonem Č. 122 ze dne 16. května 1946 čís. 53
ZeměměFičtí inženýři o národních výborech. Dovídáme se
Sb.. bylo reorganisováno
studium statisticko-pojistnéhoí
s několika stran o tom, že se naší kolegové zeměměřičtí
inženýrství. Podle tohoto zákona praměňuje se počátkem
inženýři čestně umístili v' národních výborech. Někde, na
studijního roku 1946/47 dosavadní dvouletý učební běh pro
př. v Náchodě a ve Voticích byli postaveni dokonce v čelo
pojistnou techniku na Vysoké škole speciálních nauk v PraOkresního národního výboru. tedy na místo, které bylo dříze na oddělení statisticko-pojistn'ého
inženýrství, cyklus
ve pro inženýra uzavřeno devíti zámky. Nvní byly' tyto
střídajících 'se' p,řednášek o pojistné matematice a statistizámky vůlí lidu zotvírány a jsme přesvědčeni, že nikoli
ce 'na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze ' v neprospěch veřejných věci. - Rádi bychom podali svým
se mění na studium matematické statistiky, pojistné matečtenářům soustavný přehled ČJ této činnosti zeměměřických
matiky a ekonometriky;
~jtudium statisticko-pojistné
je
inženýrů. Redakce prosí proto kolegy v obvodech jedosmisemestrové a rozvrhuje se na dva dny, z' nichž každý
notlivých katastrálních měřických úřadů, aby se dohodli
se zakončuje státní zkouškóu.
' "
a pověřili jednoho ze svého středu podáním vředmětné
Děk@em"vysoké školy speciálních nauk ,na studijní rok
zprávy pro celý obvod příslušného měřického okresu. Sou1946/47' hY'Ú:vóléÍJ.'t*6feá'or Dr. Jaroslav Jan k o z oddědíme' že to. bude nejen zajímat, ale že z toho může vzejítI
lení pOjistné techniky. V této funkci bude mít čestnÝ úkol
ledac~ prospěšného' pro naše snahy; aby zeměměřičtí inžea přI1ežitost k .tomu: aby reformované studium statistickonýři dosáhli ve veřejné' správě významu a míst, které jim
pojistného inženýrství uvedl v život. Zeměměřičtí inženýři
již dávno patřily. Dopisy bylo by označiti pro lepši. nřehled
v duchu tradičního přátelství. přejí panu děkanovi i kole- v záhlaví textu ....,...
označením shodným s nadPIsem togům pOjistným technikům mnoho úspěchů v jejich reorgahoto článku.
-ynisačním díle.
Pora~ o novém scelovacím zákoně. V ministerstvu ze·
Návštěvy z ciziny. Dne; 22. srpna 't. r. navštívil naši
mědělství sešel se v pátek 21., června poradní sbor pro
redakci kol. S'vend H j e rt i TI g, městský zeměměřič hlaN. technicko.:.hospodářské úpravy pozemkové, a to pro sceloměsta Kodaně v Dánsku. Kol. Hjerting, ač již v praxi.
vání. Ministerstvo zemědělství předložiló na této poradě
súčastnilse
jako zástUpCe dánských studentů mezinárodk diSKusi scelovacím odborníkům návrh vyhlášky na urychniho studentského kongresu' v Praze a zajímal Ee při té
lené prp:yáděl1í' scelování dobrovolnou cestou, v českých zepřI1ežitosti o naše studijní, odborné a organisační poměry
mích za účasti lidových orgánů. JedrtótnÝ svaz čs. zeměv zeměměřictví. Chce o nich napsati informační studii.
dělců pl~' přijal návrhministerlltva.
zeniěděh;tví 'a předloží
pro niŽ mu byly dány všechny potřebné zprávy a doklady.
jej prostI:ednictví:m svých okresních á místníCh, sdr~ženi
Sám sdělil některé zajímavé zprávy o činnosti kole,I!;Ůdán~ nejbliŽŠÍch dnech zemědělcům a vyžádá si jejich posUdky
ských. V Dánsku je činno nyní' asi 260-,-270 zeměměřičů
a' další návrhy. Dále byla na této poraděustanQvena
))ras vysokoškolským vzděláním. Asi 100 z nich je samostatně
covní komise, jejímž úkolém, bude vypracóvaticeI{)státní
činných, ostatní jsou úředníky státu a městskÝch správ.
zákon pro urychlené scelovánt Porada' vycházela' Z' názoru,
Jsou organisováni v samostatném odborném spolku »Den
že je nutno vytvořit normu, kteráhy
niělá' platnost na
danske Landinspektorenforening-«
v Kodani, který měl
území' celé republiky.
.
k 1. lednu 1945 236 členů. Zajímavé byly jeho zprávy
o školské přípravě zeměměřičů. Dánsko má dvojí druh
Zeměměřické názvosloví. Ministerstvo financí upozorstředoškolského studia. Všeobecné středoškolské studium
nilo svým výnosem ze dne 15~ dubna 1946 uveřejněný~
trvá 7 let a po složení 'závěrečné zkoušky může absolvent
ve Věstníku ministerstva financí na správný způsob psam
"tudovat universitu nebo každou jinou vysokou školu. Dr~slova měřický. Otiskujeme tento výnos oS tím. že nadále
hým typem studia je speciální studium reálné, které končí
budeme tento způsob psaní dodržovati a prosíme PP. autov 16. roce žáků. a poskytuje všeobecné vzdělání pro správní
rJó, aby při psaní svých příspěvků pro Z. O. k němu přiúředníky státní (adniinistrativní,
postovní. berní atd.), a
hlédli.· Ve vÝnosu se praví:
soukromé. Kdo chce studovat na vysokÝch školách techVe 'věci psaní' slov měřič' -'- iněřický - měřičský -:-, měnického směru, musí se připravovat další 2 roky na zvláštřictví a zeměměřičzeměměřický - zeiněměřičský ních přípravkách pro vysokoškolské technické studium.
zeměměřictví sdělilo ministerstvo školství a osvěty, že
Zeměměřictví se studuje na Královské zvěrolékařské a zev příštím vydáhí »Pravidel českého pravopisu« bude zamědělské škole v 'Kodani. Ta má 6 odborů: zvěrolékařský,
veden jediný způsob psaní těchto slova. sice s koncovkami:
zemědělský, zahradnický, mlékařský. lesní a zeměměřický.
-cký a -ctví,' tedy: niěřič, měřický, měřictví; zeměměřič,
Studium zeměměřické trvá celkem 5 let v:četnĚ' povinného
zeměměřický, zeměměřictví.' Tato ú p r a v a jez á v a z1 roku odborné praxe uprostřed studijní doby. Závěrečnjl
zkouška je velmi obsáhlá a trvá 'u, každého kandidáta od n á, neb redakce Pravídel českého' pravopisu je skončena
a. 'Pravídlavyjdou
y, nejbližší době.
1. července do 15. ledna příštího roJm: Spočívá v samostat- 'Prosíme naše čtenáře' a přispívateÍe. aby přihlédíi k této
ném' zaměření plochy 400 ha .se 'všemi výpočty a ' kartírozávazné úpravě, používali nového jednotného
způsobu
váníni. Pomocníky musí kandidát platit ze svého; nemapsaní uvedených slov, a pomohli tak ,odstraniti nejasnosti,
jetným je,' poskytnuto sti,pendium. Samo$tatnou kancelář
jež se neustále při jejich ,psaní opětovalv.
si může zřídit ten, kdo vykáže po složení závěrečné zkoušHlavní a odpovědný redaktor: Ing. Dr. Bohumil Pour. - Majetn!k a vydavatel Spolek ~k?slov. inženýrů. ~ Tiskem
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. Redakcní korespondence budlZ řízena na adresu hlavního
.
redaktora Praha, XIV.. Krušinova 42.
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