
ZE·MĚMĚŘICTVí

Práce a pracovní síly v zeměměřictví
Otázka pracovních sil v zeměměřictví a karto- sáhneme snížení cen výrobků a tím zvýšení reálné

grafii je v dnešní době rozmachu socialistického hodnoty dosavadních mezd a platů.
budování velmi ožehavá a problematická. Je však K vyšší produktivitě práce nám nemalou měrou
nutno hledat i. zde řešení, jež by vyhovělo požadav- pomáhá socialistické soutěžení) které je potřebí dál
kům kladeným v dnešní době na zeměměřickou rozvíjet a podporovat. Náš časopis na svých strán-
službu. Tato otázka, i když ne v tak konkretn~ kách jistě rád uveřejní všechny socialisační snahy
formě, je jistě předmětem jednání politických veřejné) družstevní i znárodněné zeměměřické služ-
i úředních míst. Chceme tímto příspěvkem riazna- by) zejména pokud jde o hodnocení vynikajících vý-
čiti) jakým způsobem je nutno tuto problematiku sledků dosažených jednotlivci i celými kolektivy)
řešiti a proto si ve věcech práce a pracovních sil jejich zkušenosti, zlepšovací návrhy) problémy a
objasníme .generální linii Komunistické strany stanoviska) zlepšené pracovní postupy) organisaci
Československa. práce a pod. Všechna zlepšení, jimiž bylo dosaženo
Na únorovém zasedání Ov KSČ v r. 1951 řekl zvýšení produktivity práce u jednoho pracovního

president republiky s. Klement Gottwald mimo jiné oddílu) je třeba rozšířit na všechny pracovní oddíly
toto: »Musíme snižovat výrobní náklady, zv-yšova~ a to se může stát při rozložení našich měřických
produktivitu práce jako předpoklad trvalého vze- oddílů po celé republice jedině formou odborného
stupu reálných mezd a platů. Do výroby a jiných tisku.
hospodářských' odvětví musíme zařadit nové pra- V dalším si musíme uvědomit) že zeměměřická·
covní síly a zejména ženy«. služba) i když výsledky její práce jsou potřebné

jako mapové podklady pro plánování, projekty a
Tato směrnice je závazná pro nás pro všechny a výstavbu všech průmyslových objektů a nových

je třeba, aby byla důsledně dodržována na všech socialistických sídlišť, nemůže odnímat našim prio-
úsecích našeho hospodářského života. Naším úko- ritním a preferovaným výrobním odvětvím zdravé
lem je aplikovat túkto vytyčenou linii v nejširší'm mužské pracovní síly a že je nutno, aby při polních
měřítku v zeměměřictví a kartografii. pracích) kdy je největší potřeba pracovních sil v ze-
Snižovat výrobní náklady v zeměměřictví zna- měměřictví) vypomáhala si v hojné'míře zapojová-

mená vykonávat všechny zeměměřické práce v poli ním starších pracovníků, žen a mužů se změněnou
i v kanceláři s nejmenšími ztrátovými časy, plně pracovní schopností. Při tom je třeba si připome-
využít letního období k polním pracím, časové ztrá- nout, že nábor těchto nezbytných pracovních sil
ty způsobené deštivými dn'!j nahradit zvýšeným pro včasné provedení polních prací veřejného vy-
úsilím ve dnech příznivých pro polní měřické práce měřování a mapování je jedním z hlavních úkolů
a lepší organisací polních měřických prací u všech lidové správy. Zeměměřické organisační složky a
organisačních složek zeměměřické služby, hlavně jejich vedoucí nesmí však spoléhat jen na nábor
u polních měřických skupin. Plným využitím pra- lidové správy, nýbrž musí v získávací akci jít pří-
covního času a všech možností pracovníků, měřic- kladem a nést plnou odpovědnost za splnění náboru
kých pomocníků (figurantů), techniků a inženýrů, vhodných pracovních sil.
kteří spolu tvoří jeden kolektiv se společným cílem, Otázka potřeb pracovních sil nezbytně je spjata
jakož i trvalým. zainteresováním všech 8polupracov. 8 plánováním prací. Plán práce a plán pracovních
níků skupin a jednotlivých oddílů na včasném sil je společným plánem. Bez plánu pracovních sil
splnění plánovaných úkolů velice se přiblížíme a bez zajištění pracovních sil by byl každý sebe.
směrnici vytyčené únorovým zasedáním Ov KSČ. lepší pracovní plán neproveditelný. Sezonní a do-
Tato směrnice musí se stát hybnou pákou úspěš- časné zaměstnávání měřických pomocných sil stává
ného zvládnutí polních zeměměřických prací, které se v době prudkého technického rozvoje závadou
jsou konec konců nejdůležitějším úsekem země- dosavadních měřických způsobů a postupů, které
měřické práce. Pracovní oddíly musí si práci plá-- by bylo třeba vyřešit a najít takové vhodné prová-
novat, vytyčovat krátkodobé týdenní i denní úkoly, dění měřických prací, při nichž by bylo možno za-
seznámit se důkladně a předem s těmito úkoly a městnávat měřické pomocné síly celoročně a vy-
úkoly plnit. Budou-li všichni spolupracovníci znát užít jich i v zimním období.
předem denní úkol, který mají zvládnout, budou Vy~ší zručnost a zacvičenost takových pomocně
vedeni snahou tento úkol splnit a případně pře, technických kádrů by byly zárukov, vysoké výrob-
kročit. ~osti za současného zajištění vysoce kvalitních vý-
Podrobné denní plánování úkolů povede nezbytně sled měměřické práce. Je proto třeba, abychom

k vyšší produktivitě práce a k hledání nových lep- hledali tak ' methody, organisaci a postupy země-
ších forem práce, k hledání drobných zlepšení vše- měřických pract, teré by zajišťovaly po celý rok
mi. Při tom je třeba si uvědomovat, že zvyšováním zaměstnání měřicky pomocníkům (hlavně ženám),
platů nedojdeme k vyšší životní úrovni všeho pra- které by bylo plněho' a stejně vyhledávané,
cujícího lidu, ale zvýšenou produktivitou práce do- jako jiná celoroční povolání a zaměstnání.
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Zeměměřictví
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Snižováním výrobních nákladu a zvyšováním pro-
duktivity práce za současného zlepšování kvality
výsledných kartografických produktu, jakož i vhod-
rtým začleňováním žen do všech zeměměřických
prací za současného přizpusobení pracovních po-
stUp1~možnosti celoročního zaměstnávání měřických
pomocných sil, prospějeme nejen zeměměřické služ-
bě, . ale celému našemu hospodářství, které pláno-
vitě zvyšuje životní úroveň nejširších vrstev pra-
cujícího lidu.
Zlepšenou plánovací technikou se nám jistě po-

. daN dosáhnout splnění všech plánovaných úkolu
zeměměřictví, jež je jedním z nezbytných článku
řetězu tvořících jednotný hospodářský plán. Budo-
vání socialismu však bude klást stále vyšší poža-
davky a úkoly všem. Tyto velké úkoly, které ne-

malou měrou budou měnit přírodu i pracujícího
'člověka, budou vyžadovat, aby byly dále rozšiřo-
vány a zpřesněny jmenovité úkoly až na jednotliv-
ce. Zaváděním výkonových norem je a bude stále
ve větší míře dávána všem, kdož opravdově bojují
za mír budováním socialismu, možnost vstřícného
plánování, socialistických závazku, socialistického
soutěžení a neomezeného zvyšování produktivity
práce.
Zeměměřictví a kartografie svými mnohaletými

zkušenostmi s rozvrhováním prací a pracovních sil,
jakož i výsledky jejich neúnavné práce, má všechny
předpoklady státi se účinným nástrojem v pláno-
vání, zejména při vypracovávání dlouhodobých
plánu rozvoje, jež se stanou podkladem plánu vý-
stavby socialismu a komunismu.

Nomogram pro tachymetrické rovnice

Přímkový nomogram pro tachymetrické rovnice AD =D. sin2 < a H = D. ~ sin 2<, pro < od OG do
20G• Svazek přímek je nahrazen otočným, pruhledným pravítkem s ryskou.

V inženýrské nitkové tachymetrii řešíme pro
každý zaměřený bod tyto rovnice:

Do= D. cos2<

H=D. ~sin 2 <,

kde D = k . 1+ c pro tachymetry s obyčejným da-
lekohledem a D = k . l pro tachymetry s daleko-
hledem analaktickým.
Praxe vyžaduje, aby vyřešení těchto rovnic bylo

provedeno rychle a s dostatečnou přesností.
Výpočet těchto rovnic je usnadněn rýznými po-

můckami číselnými (tabulkami), mechanickými
(tachymetrickými pravítky) a grafickými (nomo-
gramy).
Délku Do možno určiti přesně a rychlé použitím

pomocné hodnoty

AD = D. (1- cos2<),

kterou lze psáti též

L1 D = D . sin2 <.

o toto L1 D je třeba zkrátiti měřenou délku D jak
ukazuje jednoduchá úvaha

Do= D. cos2 < = D - D + D. cos2 < =

Do=D- L1 D.

Rovnice (.La) a (2) jsou rovnice o třech proměn-
ných, které je možno zobraziti různými n~
Pro výpočet těchto rovnic sestrojil autor průse-

číkový nomogram na milimetrovém papíru, nalepe-
ném na tuhé lepence, s průhledným pravítkem,
v němž je vyryta jemná ryska.

Zavedením dvou parametrů x, y lze rovnici (la)
napsati ve tvaru tří rovnic

q2 . 2 OY - - - x . SIn t =
ql

V posledních rovnicích jsou q1J q2 moduly, udá-
vající délku jednotky, proměnné veličiny, zobrazené
na stupnici.
Zobrazíme-li tyto rovnice v pravoúhlé souřadni-

cové soustavě, dostaneme tři soubory přímek, z nichž
dva soůbory jsou osnovami přímek rovnoběžných
s osou x a y a třetí soubor je svazkem přímek
o vrcholu v počátku souřadnicové soustavy.
Moduly volme

ql = 1,0 mm,

q2 = 10,0 mm.
Grafický interval pro obě osnovy béřeme 1 mm,

abychom mohli použíti k sestrojení nomogramu
milimetrového papíru. .
Na ose x vyznačíme kotovanou stupnici pro D,

na ose y stupnici pro A D.
Svazek přímek pro < je nahrazen otáčivým prů-

hledným pravítkem s ryskou. Pravítko je na jednom
konci připevněno k počátku souřadnicovému tak,
aby jím bylo možno otáčeti a ryska procházela po-
~átkem. Pro tento svazek přímek vypočítáme stup-
nici na přímce x = 160 mm,

t. j. na přímce rovnoběžné s osou y ve vzdálenosti
. 160 mm.-~~ním této hodnoty do rovnice (P3)
dostaneme rovniCi ~ro stupnici <

10
Y =T .160 mm . sin2 < = 1600 mm . sin2 <.
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Volbou " dostaneme ihned y v milimetrech, jež
vynášíme na přímku x = 160 mm a kotujeme podle
velikosti ".
Na př. pro ,,= 20,00 je

y = 1600 mm . 0,0955= 152,8mm.

Tím způsobem se vypočítá celá stupnice pro " od
0,00 do 5,00 po 0,50 a od 5,00 do 20,00 po 0,10.
Rovnici (2) zobrazíme stejným způsobem jaJw

rovnici (1). Zavedením paramentů x, y lze rovnici
(2) napsati ve tvaru tří rovnic

q2 l' 2 - Oy - - . x . 2sm -E~ (Ps')
ql

Rovnice (Ps') vyplynula dosazením rovnic (p/)
a (P2') do rovnice (2).
Volíme-li stejné moduly jako prl zobrazení rov-

nice (1), t. j. pro D modul ql a pro H modul q'2'
bude stupnice pro D z rovnice (2) totožnou se stup-
nicí pro D z rovnice (1) a stupnice pro H totožnou
se stupnicí pro LI D.
Funkční stupnici pro " rovnice (Ps') zobrazíme

na přímce y=170mm ..

Dosazením do rovnice (Ps') dostáváme rovnici
pro stupnici "

10,0 . .
Y = -- . 170 mm . ~sm 2 "= 1700mm . ~sm 2 ".1,0
Na př. pro ,,= 10,50 je

y = 1700 mm . 0,1620 = 275,4mm.

Při větším " by již stupnice přesahovala rámec
papíru. Volíme proto pro " > 10,50 buď stupnici
rovnoběžnou (na př. na přímce x = 100mm), nebo
stupnici rovnoběžnou s osou x.
Pro přehlednost je -zvolena stupnice na přímce

y=270mm

Dosazením do rovnice (Ps') vypočteme pro jed-
notlivé úhly " vzdálenosti od osy y

ql Y 1 270mm
x=-· --q2 ~ sin 2" - 1Q !sin 2 "

Na př. pro" = 10,50 je

27 mm
x = 0,1620 = 166,7mm,

t. j. ryska, označující na stupnici 10,5°, je od osy y
vzdálena 166,7 mm.
Na obr. je vyrýsován nomogram a znázorněno

řešení příkladu. Silné čáry vyznačují každý pátf'
cm na milimetrovém papíru. Pomáhají rychlé orien-
taci v nomogramu. Přímka Ps' je narýsována na
průhledném pravítku.
Máme-li na př. pro" = 120 a délku D = 100m

určiti LI D a H, nastavíme nejdříve u stupnice sin2"
ry.sku pravítka na dílek označený 120.
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Na rysce pravítka najdeme průsečík s přímkou
P1 == x = 100. Tímto průsečíkem prochází také přím-
ka P2, jejíž vzdálenost od osy x udává hodnotu
LI D =3,50 m:
Pak nastavíme rysku pravítka na 120 druhé

stupnice a stejným způsobem určíme hodnotu
H= 18,40 m.
Při určování průsečíku přímky Pa resp. Ps' s přím-

kou Pl resp. PI' interpolací je výhodné označiti si
interpolovaný bod pikýrkou. Nomogram má roz-
měry 200 X 297 mm (formát A4)

Přesnost určení redukce závisí na tom, s jakou
přesností je vyryta ryska na spodní části průhled-
ného pravítka (musí být rovná), prochází-li počát-
kem a s jakou přesností jsou vyrýsovány funkční
stupnice. Tyto musí být vyrýsovány se stejnou
srážkou, jako je srážka milimetrového papíru. Ne-
přesnost konstrukce se projeví hlavně u výškového
rozdílu H při úhlech blízkých 206•
Na tomto nomogramu provedl autor řešení rovnic

pro různé úhly a délky a porovnával je s hodno-
tami tabulkovými. Maximální chyba ± -5 cm byla
v převýšení H u úhlů blízkých 200, což je přesnost
dostačující v běžných tachymetrických pracích,
uvážíme-li, že vodorovné vzdálenosti a výšky po-
drobných územních bodů zaokrouhlujeme na deci-
metry.

Literatura:
Prof. Dr FraiJ.t. F i a 1a: Úvod do nomografie. -

Prof. Ing. Dr Josef Ry š a v ý: Praktická geometrie.
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Poznámka k vytyčovaniu kolmíc trojbokým hrano lom '

Štúdium splnenia požiadavky správneho sostrojenia pravého uhlu ,trojbokým optickým hranolom.
Aké geometrické miesto vyplňujú vrcholy pravých uhlov pri roznych- uhloch dopadajúcich svetelných
lúčov v tomže bode. Aké chyby vznikajú zanedbávaním rozdielu medzi vrcholom pravého uhlu a bodom
závesu.

Pri vytyčovaní kolmíc pomocou trojbokého hra-
nola nestotožňuje sa vrchol vytyčovaného uhlu
s bodom, ktorý je prevážený olovnicou. Dopúšťame
sa tým chyby. V praxi túto chybu zanedbávame
pre nepatrné rozmery hranola.')
Vyšetrime však vel'kosť tejto chyby a posúďme,

či je možné túto chybu zanedbať, prípadne, či k vy-
týčeniu kolmice treba použiť presnejšej pomacky.
Majme trojboký hranol a vyšetrujme v ňom prie-

beh svetelného lúča vzhl'adom k zvolenej súradni-
covej sústave. (Obr. č. 1.) Uvážme pritom, že hra-
nol bol zhotovený z ťažkého skla korunového o in-
dexu lomu n' = lJ6097.Riešenie podávame len z hl'a-
diska geolnetrickej optiky.

Uvažujme najprv prípad, keď' svetelné lúče do-
padajú ~ hranol v blízkosti pravého uhlu. (Pre-
pona je pribli~e v smere meračskej priamky.) Ne-
chajme dopada~vetelné lúče do bodu AJ blízkeho
vrcholu O (OA ='0,390 cm), pod raznymi uhly a
uhol zalomenia svet~ného lúča zo vzduchu do hra-
nola vypočítajme zo w;orca

n . sin Cl\ n' . sin Cl2

kde n ='= 1 (vzduch). \

1) Viď: Prof. Ing. Dr RYŠa~: Nižší geodesie str. 88.

Pre razne uhly dopadu Cl" dostávame tieto hod-
noty Cl2:

lXl

I
sin lX,

I
n' I sin lX. I lX,

I
30' 0,5000000 0,31062 18° 05' 47"
45° 0,7071068

t-
0,43928 26° 03' 18"'"60° 0,8660254 co 0,53800 32° 32' 50"'f'

75° 0,9659258 .... 0,60006 36° 52' 27"

Vezmime teraz hociktorý svetelný lúč a vyšetruj-
me jeho priebeh hranolom (obr. č. 1). Úlohu riešme
analyticky. Potrebné uhly Cl, až Cls vypočítame po-
dl'a známych vzťahov.2) Pre každú časť svetelného
lúča (považujeme ho za priamku), ktorý dopadá do
bodu A a pri prechádzaní hranolom sa láme a od-
ráža, mažeme napísať rovnicu: .

p-:;t == (y-YA) =-tga, (X-XA) (1)

PAB == (y -. YA) = - tg Cla' (x - XA) (2)

POR == Y = O (3)

Riešením rovníc (2) a (3) dostávame súradnice
bodu B. Teraz mažeme napísať ďalšie rovnice:

PíiC == (Y-YB) = tg a/ (X-XB) (4)

PRP == (Y-YR) =-tg45° (X-XR) (5)
Opať riešením rovníc (4) a (5) dostaneme súrad-

nice bodu C. Súradnice bodu D dostaneme riešením
rovníc

PDč == (y - Yd = tg Cl/ (x - xc) (6)

POR == Y = O (3)

Teraz už poznáme súradnice bodu D a smerník
svetelného lúča, ktorý vychádza z hranola. Mažeme
napísať rovnicu pre túto časť lúča:

PDV == (y - Yv) = tg Cls'(X - xv) (7)

Riešením rovníc (1) a (7) dostávame súradnice
bodu VJ ČO je vrchol vytyčovaného uhlu.
Takto mažeme vyšetriť priebeh všetkých svetel-

ných lúčov a zistiť súradnice vrcholu vytyčovaného
uhlu pre hociktorý svetelný IÚč. (Viď tabulku uve-
denú v ďalšom.)
Ako vidieť z obrázku Č. 2, pre každý svetelný lúč

dopadajúci na hranol v tomže bode, dostávame
vrchol vytyčovaného uhlu v inom mieste. Pre sva-
zok lúčov tieto body ležia na kružnici, ČO dokážeme
tým, že všetky vyhovujú rovnici kružnice

(x - xo)2 + (y - Yo)2 = a2•

2) Viď: Prof. Ing. Dr Ryšavý: Nižší goodesie, str. 8l.
Doc. Dr J. Hrdlička: Geometrická optika.
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Súradnice stredu tejto kružnice· zistíme normál-
nym sposobom používaným v analytickej geometrii.
A.k necháme dopadať svetelné lúče v inom bode,
ako v AJ vrcholy pravých uhlov ležia opať na kruž-

nici, ktorá' je však málo posunutá od predchádza-
júcej. Každému svazku dopadajúcich lúčov v roz-
nych bodoch prislúcha jedna takáto kružnica a
všetky tieto kružnice prechádzajú bodom OJ t. j.
vrcholom pravého uhlu hranola.
Nás však zaujíma, ako ďaleko je stred TJ v kto-

rom je zavesená olovnica, od bodu V - vrcholu
vytyčovaného uhlu - a akej chyby sa dopúšťame,
keď túto chybu zanedbávame. Z obr. č. 3 je jasné,
že bod V je'posunutý aj v smere meračskej priam-
ky (a) a aj v smere kolmice (b). Obidva tieto po-
suny majú vplyv na presnosť vytyčovaného uhlu.
Súradnice bodu TJ ktorý leží v ťažisku hranola,

vypočítame jednoduchým spOsobom analyticky.
Aby sme určili hodnoty a a bJ musíme si vypočítať
súradnice pomocného bodu L. Tieto opať určíme
analyticky, a to riešením rovnice (1) s rovnicou

1
PLT == (Y-YT) = --- (X-XT)+ tg u,

sposoUom možeme

hodnoty a a b. Všetky vypočítané hodnoty pre pre-
hl'adnosť sú uvedené v následujúcej tabulke:

Súradnice b. V Súradnice b. L Chyba Chyba
Bod a b

x cm I U cm x cm I.u cm cm cm

V 30' + 1·497 - 0'474 +0':l84 + 0'167 1'284 0'594,
V.45' + 0'914 - 0'524 + 0'195 + 0'195 1'016 0'688
V36~' + 0'452 - 0'392 +0'044 + 0'313 0'911 0'737
V.75· + 0'158 - 0'199 - 0'027 + 0'492 0'737 0'734
T + 0'682 + 0'682 - - - -

Pri výpočte boly použité skutočné rozmery hra-
nola O dlžke odvesien OP = OR = 2,05 cm. Svetelné
lúče dopadaly, ako bolů už uvedené, na hranu OP
vo vzdialenosti 0,390 cm od vrcholu pravého uhlu
hranola. Ako z obrázku č. 3 vyplýva, pri tomto
sposobe vytyčovania kolmíc dostávame namerané
hodnoťy o chyby a a b rozdielne od pravých. Posun
v smere meračskej priamky (chyba a) sposobuje
odchylku ,\. Posun b odchylku 02' My nevytýčime

\ ..... \_.;\~;:-::c;~°t_·o, ..'
..........•••

uhol skutočne 90°, ale pochybený o hodnotu ~, +
+ ~2 =.~,čo je chyba vo vytyčovanom uhle. Ukážme,
ako vplýva táto chyba na presnosť uhlu. Výsledky
sú opať shrnuté do tabulky:

Chyby vo vytyčovanom uhle pri dlžke kolmice

'O 5m ~,-~ 10 m I ~, 15m I ZOm

I
25 m

I
30 m

o
I I I I I I I I I I I IP=l li, lig \ 1 li. li ~l li li, ~2 li li, li. ~ li, li. li

, " , " , " v . " , " , " , " , " , " , " , " , " , " , " , " " " ': "\
149 1 1: 30V, 8 49 1 03 9 52

4N6
O 16 4 42 2 57 O 07 3 04 2 13 O 04 2 17 1 46 O 03 28 O 02

V. 6 58 O 58 7 56 3: O O 15 3 45 2 20 O 06 2 26 1 45 O 04 1 49 1 24 O 02 1 26 1 10 O 02 1: 12
V. 6 15 O 55 7 10 3: 8 0- H 3 22 2 06 O 05 2 11 1 34 O 03 1 37 1 15 O 02 1 17 1 03 O 01 1 04
V. 5 05 O 45 5 50 2: 3'. O 11 2 33 1 42 O 05 1 47 1 16 O 03 1 19 1 01 O 02 1 03 O 50 O 01 O 51

\
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Ako je z uvedenej tabulky vidieť, tieto chyby,
hlavne v uhloch, sú pomerne veYké a často ich ne-
možno zanedbať, obzvlášť pri veYkých merítkach
(1 : 500,1 : 200).

4'•
"'
\

3' "'" \, \
\ i" \,

\ \, \,, \, .,,

Uvažujme teJiaz prípad, ked' svetelné lúče dopa-
daj]Íblizko vrdholu uhlu o 45'0 na hranu OR, vo
vzdialenosti OA = 1,660 cm., teda blízko bodu R.
(Obr. 4.) "

Priebeh svetelného lúča vyšetríme opať sposo-
bom, ako v predchádzajúcom prípade. Vypočítame
súradnice V pre každý lúč a podobne vypočítame
ti~ž súradnice bodu L (obr. č. 5). Pre lepší názor
na vec nechávame svazok lúčov dopadať v rovnakej
vzdialenosti od vrcholu R, ako v prvom prípade od
vrcholu O. Rozloženie chýb a a b je názorné
z obrázku Č. 5. Tiež je jasný aj postup ich výpočtu.
Výsledky výpočtu sú shrnuté opať do tabuliek:

Súradllíce bodu Súradllíce bodu Chyba ChybaV LBod a b
, xcm I ycm xcm .1 ycm cm cm

V 0° + 1'365 - 0'509 + 0-337 + 0'085 0'689 1'187
1

V,450 + 1135 - 0'524 +0'306 + 0'306 0'531 1'173
V,óoo + 0'812 - 0-489

1

+ 0-273 + 0-445 0;472 1'078
V 7 ° + 0-398 - 0338 + 0'162 + 0'542 0'538 0-911•T + 0'6E2 + 0'682

1

- - - -
I I

..-... -'
i ....•···-···..-

Pri tomto sposobe sa zúčasťňuje na chybe iba
posun a) ktorý je však o mnoho menší, ako v prí·
pade predchádzajúcom, a tým aj chyba li je menšia.
Chyba li pre rozne dlžky kolmice a rozne dopada··
júce lúče je opať uvedená v tabulke.

Chyba li vo vytyčov8nom uhle
Bod pri dlžke' kolmice

I I
-----_ .._----

5m 10 m I 15m 20 m I 25 m
I 30 m

, "
I
, " , " ': " , " , "

VI 4 ~44 2 • 22 1 35 1 .11 O
• 57

O : 47
V, 3 • 49 1

• 50
1 14 O: 55 O

• 44
O
• 37V, 3. 14 1

• 37
1 05 O • 47 O: 39 O

• 33V. 3 • 43 1
• 51

1 14 O. 56 O
• 45

O
• 37I

Keď porovnávame jednotlivé chyby vo vytýčení
kolmice, vidíme, že najpriaznivejšie hodnoty do-
siahneme vtedy, ked' meračská priamka - spojnica
dvoch signalizovaných bodov - sviera s hranou
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trojbokého hranola, podfa ktorej vytyčujeme, uhol
čonajmeoší. AIebo ináč: hranol musíme tak na-
točiť, aby uhol dopadu svetelného lúča - vzhfadom
ku kolmici - bol čo možno najvačší. Chyby v dlžke
kolmice sú pri meraní kompenzované tým, že olov-
nica nám visí nad pásmom a my meriame dlžku
kolmice až po pásmo.
Ak porovnáme oba sposoby vytýčenia kolmice,

vidíme, že sposob druhý nám dáva hodnoty ovefa
lepšie ako prvý sposob. Ak chceme vytýčiť 90'0uhol
presnejšie, treba voliť vždy sposob druhý.

Nakoniec treba uviesť, že tieto chyby sú POCl-

tané ,pri ideálnom hranole, za aký sme považovali
aj náš hranol, a že v skutočnosti k ním pristupujú
ešte chyby ďalšie sposobené inými okolnosťami.
Chyby rovnakého povodu u pentagonu sú nepo-

merne menšie, ako to ukazuje obr. č. 6, kde dopa-
dajúci a vychádzajúci svetelný lúč sa pretína
v bode V vo vnútri pentagonu a blízko ťažiska T.
Toto ukázať však už nie je účelom tohoto krát-

keho článku. Pri presnejších prácach je však účel-
nejšie aj z tohoto hfadiska používanie pentagonu.

Horrebow -Talcottova methoda
a současné určení zeměpisné šířky i konstant přístroje

Ing. Dr LadiiJJlav J. úukeš

Zeměpisná šířka na Laplaceových bodech je 'určována především methodou Horrebow-Talcottovo'u
průchodním strojem Secrétan a dvěma astronomickými universály Wild T4. V první části pojednání je
uveden postup výpočtu zeměpisné šířky cp} je-li známa hodnota otočky neosobního mikrometru R a citli~
vost Horrebowových libel ft a připojen pokus o určení theoretické střední chyby s ukázkou výsledků
observace na dvou Laplaceo,vých bodech.

Druhá část obsahuje vzorce pro výpočetní způsob; v němž R a ft považujeme také za neznámé} takže
je určíme z pozorovacího materiálu současně s hledanou zeměpisnou šířkou.

I.
Zeměpisná šířka cp je při methodě H.-T. dána vzor-

cem Ój+óscp= 2- + !MR + !ftL + l (rj-rJ

Písmena Ój, <'ls, M a L označují deklinace severní a
jižní hvězdy páru, rozdíl čtení mikrometru a líbel, pří-
slušných oběma hvězdám páru. Rozdíl čtení mikro-
metru jest M = Ms-Mj

kde Ms a Mj jsou aritmetické průměry z pěti pointaci
na ~erní a jižní hvězdu, opravené o vliv z křivosti
rovnoběžky.

Mj = [Mj(l) + Xl + Mj(2)+X2 +Mj(3) + Xs +
+ Mjť4) + x4 + Mj(S) + xs] : 5

Ms = [MP) + Xl + Ms(2)+x2+Ms(S) + Xs +
+ Ms(4) + x4 + Ms(S) + xs] : 5

Mjl') je odečtení mikrometru po pointaci na jižní hvěz-
du atd. Poněvadž kromě střední pointace se provádějí
ostatní čtyři mimo meridián, je u každé z nich zvlášť
uvážen vliv zakřivení rovnoběžky. Jednotlivá čtení,
provedená mimo meridián, je nutno opravit o malé -
hodnoty F] z .. 152

xM = 2 eR tg (l

F?2.152
X1•5 = 2 eR tgó

Poněvadž R, F, a F2 jsou konstantami přístrojů., je
možno jednou provždy sestavit tabulky oprav z kři-
vosti rovnoběžky pro všechny tři použité přístroje.
F', a Fz jsou úhlové vzdálenosti prvního, pátého, dru-
bého a -čtvrtého vlákna od vlákna středního (třetího).

F1 I F,
----

Secrétan 16,507 32,540
--

WT4 i 12,500
I

24,500 I
Hodnota otočky okulárového mikrometru byla ur-

čena u stroje Secrétan průchodem polárních hvězd
ze vzorce (T -T )Scosó

R5 = Z ]

M2-M,
kde T, a T 2 jsou časy průchodů hvězdy dvěma polo-
hami Ml a Mz ,pohyblivého vlákna, přibližně souměrně
položeného k vláknu střednímu, které leží velmi přesně
v ,meridiánu. Mikrometr je otočen tak, že pohyblivé
vlákno je rovnoběžné s meridiánem .Větší přesnosti
se dosáhne, zjistíme-li na obou stranách meridiánu
vždy pro deset poloh pohyblivého vlákna deset od-
povídajících časů. T, a T z jsou pak průměry z deseti
údajů chronometru.
Je-li pólová vzdálenost užitých hvězd větší, je možno

pro záznam času užít neosobního mikrometru ve spo-
jení s chronografem. Čtení bubínku, při nichž jed.
notlivé kontakty zapínají- proudový okruh mezi aku-
mulátorem a elektromagnetem chronografu, se získají
ze zápisníku o určení šířky kontaktu.
U přístrojů Wild T4 byla hodnota R určena jednak

pomocí vodorovného děleného kruhu, jednak pozoro-
váním Polárky v digresi.
Poněvadž přístroj je vybaven dvěma libelami (I a

II), bude (Lo[_ L 1) + (L'II_ L II)L=] s ] s
2
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Datum 13.5.

I
15.5. 16.5. 19'W 10.6. 12.6. 13.6. I

Pozorovatel L L L L L L L A A IHvězdný pár I I

3181-3156 17,26 17,00 17,25 17,36
3209 -3265 17,90 17,11 17,09 16,84 17~19
3339 -3287 16,49 16,76 15,75 16,51
3423 -3382 17.34 16,77 16.98 17,33 17,01
3500 -3509 17,48 16.34 16,99
3591-3620 17,62 17,74 18,05 17,71
3729 -3690 17,H 17,67 17,82 17,26
3785 -3840 17,23 16,97 17,05
39211-3893 16,57 16,57 17,10 16,89
4048 -3982 16,46 16.1R 17,30 17,73
4080 -4113 17.04 16,77 16,93 16,57 16,96
4220 -4187 17,85 17,65 17.58 17,44 17,13 17,42 17,23

4242 16,86 16,18 17,08 16,67 17,10 16,88
4343 -4382 17.01 16.82 17,19 16,15 16,79
4438 -4409 17,91 17.42 17,53 17,06 17,12 17,21
4510- 4483

I
17,05 17,18 17,75 16,80 16,40

4528 -4554 17,94 16,98 17,54 17,09 16,99
4620- 4608 16,86 17,67 17,77

4653 I 16,90 17,30 16,77 17,23
4715 -4688

I
15,17 16.25 16,15 15,76

4722 - 4688 I 16.72 16,75
4741-4765 I

17,04 17,03 17,02

I
rpd 17,24 17,06 17,02 16,70 17,20 17,06 16,84 17,01 17,22 I
m' ± 0,41 ± 0,14 ± 0.11 ± 0,30 ± 0,10 ± 0,38 ± 0,14 ± 0,13 ± 0,01 I

__ 0____

I ± 0,~1 ± 0~1 ± 0;1 ± 0,671 ± 0,471 ± 0,541 ± 0,371 ± 0,49 II ± 0,01
I

m"

-

I
m" ± 0,52

rpr. =+= mr·lrpA ± m'A I 17,05 ± 0,06
I

11,04 ± 0,12

rp.ecr; ± m I 17,05 ± 0,05
.

Zeměměřictvi
roč. 1/39 (1951) č. 9

rp- m- mrp

17,22 0,16 0,20
17,23 0,40 19
16,38 0,44 20
17,09 0,25 21
16,94 0,57 20
17,78 .0,18 21
17,55 0,24 19
17,08 0,14 21
16,78 0,26 19
16,92 0,72 20
16,85 0,18 19
17,47 0,24 19
16,80 0,34 19
16,79 0,40 21
17,38 0,32 19
17,04 0,49 20
17,31 0,42 19
17,43 0,50 21
17,05 0,26 19
15,83 0,48 21
16,74 0,04 20
17,03 0,02 21

m- mrp
0,36 0,20

Chyby v přijatých deklinacích užitých hvězd byly
opsány z Bossova katalogu. M je aritmetický průměr
rozdílů čtení mikrometru na jižní a severní hvězdu.
Během několika pozorovacích nocí se mění V1elmi
nepatrně vlivem změn zdánlivých míst a vlivem ne-
stejného postavení optické osy k ose libeL
Chyby v určení hodnoty otočky okulárového mi-

krometru a v citlivosti libel byly zavedeny do vzorce
tak, jak vyšly svého času při zpracování výsledků
zvláštních měření.

Lj,/ = 0/ + p/ + Z/ + p/) : 4
Ljjl = (Z,Il + pp + Zp + pP) : 4

Indexy 1a 2 udávají čtení pravých a levých konců
bubliny před, průchodem a po p~chodu hvězdy.
Vliv refrakce je uvážen vzorcem

Llr = aRM
2 e cos2 z

ktefý vznikl derivací Besselova vzorce pro střední
refrakci. Oprava Llr z vlivu atmosférické refrakce se
vyjímá z tabulek sestavených pro oba druhy strojů.
Tabulky I. a II. ukazují výsledky observace na dvou

La.placeových bodech. Vhodné hvězdné páry se vybí-
rají ,z Bossova Preliminary General Catalogue pro
epochu 1900,0. Střední deklinace pro počátek observač-
ního roku byly do roku 1948 počítány z téhož kata-
logu. Po roce 1948 se počítají z General Catalogue pro
epochu 1950,0.
Tabulka 1. obsahuje také pokus o výpočet theore-

tické střední chyby pro každý pár podle zákona o pře-
nášení chyb. (střední hodnota ze zápisníků),

mp = ± !V(1nÓj)2 + (mós)2 + (MmR):2 + (Rml1):2 + (Lm,u)2 + (,umL>2 + (m,)2

Hodnota otočky okulárového mikromettu byla za-
vedena přibližným číslem R = 120" a citlivost libel
f-l = 1",40. Střední chyba v M byla zjištěna a zavede-
na hodnotu mM = 0,d0021.
Vliv libel byl uváděn výrazy:

L= (LIj-LIs) + (LIlj-LIls)

2
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Datum
I

2.8. I 3.8 I 4.8. I 5.8. I 6.8 I 21. 8. I 23.8. I 24.8. 27. 7. I 31. 7.

I
4.8. I 5.8. I 6.8.

Přistroj 8ecrétan 4203 WT411193 WT4 11195

I I I I I I I

,
Pozorovatel L

I
L L L

I
L A L L A A

I

A A

I
A

Hvězdný pár

I

I

I
I22975 - 22871 I 23,04I ,

23132 - 23266 I 23,56 I 24,54
23452 - 23741 I

I 24.16 23,49 I 23,82I
24059 - 23865

I I
23,08

I

24,24
24539 - 24~43 I 1 22,81 24,84
25165 - 24975 I

, 24,00 22,55 23,46
25413 - 25233 23,95 I

25668 - 25905 24,11 24,18 23,86 24,41
26318 - 26049 23.05 23,72 24,86 23,32
26604 - 26947 24,28 23,93 23,36 24,86 24.95 23,85
27315 ~ 27571

I

23.82 23,32 23,22 23,92 25,17 23,67
27709 - 27912

I

23,66 23,54 23,30 24,63 23,96
28160 - 28077

I
23,95 23,33 23,98 23,36 24.57 21,79

28551 - 28304 24,12 22,89 25,15 i
23,33 24,35 21,67

28827 - 28919
I
23,71 24,20 23.51 22,17 1

24,16 24,22 24,99 24,78
29219 -- 29033 24,06 23,66 23,31 22,91 22,68 24,63 23,32

29856 22.92
I
24,52 24,13 24,05 24,20 25,27 25.23 25,20

30016 - 30286 25,22 24,33 24,42 24,80 25,36 25,49
30421 - 30526 24,09

I
23,84 23,39 24,19 23,91 23,21 25,50 25,35

30919 - 30656 23,32 24,16 24.34 23,47 23,53 24,00 25,22 25,05
30919 - 30692 23.48

I

23,80 24,67 23,53 24,31 23,52 25,35
31415 - 31037 23,66 23.55 23,03 23,66 23,37 25,10
31674 - 31510 23,54 23,'77 23,82 23,42 23,56 25,05 24,80

31989 22.96

I
23,94 23,28

I

23,24 22,11 I 22,16 24,23
32095 - 32329 24,33 24,27 23,20 23,78 24,03 23,14 24,27
32447 - 32571 23,36 I 23,44 23,37 23,66 24,09 24,23
32728 - 32971 23,29

,
23,38 23,93 23,75I

I38 -33160 23,78
I
24,39 22,8~

I
23,95 23,49 21,43 24,44

38 - 33184
i

23,40
I
24,09 23,08 23,98

I
23,41 21,46 2460

I n

'Pd 23,81 24,16 23,64 23,95 23,81 23,49 23,59 23,51 I 23,56 24,31 23,45 24,83 24,11

m' ± 0,38 - ± 0,17 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,15 I± 0,37 ± 0,28 ± 0,29 ± 0,09 ± 0,25
I

qJex ± m I 49° 22' 23,"69 ± 0,"05 I 23,"79 ± 0,"29 I 24,"19 ± O,"14
J

m' _+ (Lj2_L)1_(Lj-Ls)1l
1Al-- 2

(m'L,)2 + .... + (mLn)2m2l = ------_._--
J n

Střední chyba mL byla pokusně určena z nesou-
hlasu výsledků obou libel. Výsledkem je hodnota
mL = ± 0,18 lib. dílku.
Chyba v refrakci m. přesto, že má být methodou

téměř vyloučena, byla připuštěna hodnotou mr = 0,"1-
Chyby tohoto řádu byly také skutečně zjištěny na
stanicích, které se zabývají měřením kolísání PÓlu.
Celý výpočet je připojen přímo k sestavení vý-

sledků měření. 'P* je aritmetický průměr z výsledků
měření téhož páru. Srovnáme-li jednotlivé chyby ve
sloupd označeném m* (střední chyba jednoho mě-
ření téhož páru) s teoretickými chybamí mp, vidíme)
že m* je zpravidla větší. Z jednoduché úvahy však
vyplYvá,~z prvn.ích t. ří členů, jejichž přínos
je stejně nepatrný~ se měla rovnat m*. Výpočtem
však vyšlo· ~~~-

při čemž

m* = ± V [m:
2] a m'P = ± V [:21

Tento nesouhlas b~ bylo možno svést na náhlé
změny v refrakci, kdyby byl po ruce nějaký prů-
kazný materiál.
Kromě středních chyb deních průměrů m' byly vy-

počteny jednotkové chyby m" pro každý den.

m"= ± V [m~2]

Podle předpokladu má být m" > m*) a to proto,
že v první chybě je zahrnut vliv chyb v deklinacích
užitých hvězd. Po výpočtu vyšlo

Z výsledků jednotlivých párů pozorovatele L a A
byly dále vypočteny prosté aritmetické průměry bez
ohledu na pozorovací den a odpovídající střední chyby
Oba výsledky byly pak váhově spojeny podle zná-

mých vztahů

PLmL + PAmA ft
'Pex = -------, mrp = ± -~===

PL + PA -VPL + Pf!
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PA = --'-2 a f' = 0,"10.

mA

V tabulce II. jsou sestaveny výsledky měření tře-
mi přístroji. Poněvadž bylo pozorováno se dvou
excentrických zděných pilířů je třeba ke konečným
výsledkům připojit centrační opravu na střed trigono-
metrického bodu

L1<ps=+ 0,"28,

L1<p'W=- 0,"07.

II.
zeměpisnQU šířku místa pozorovacího však mů-

žeme získat také vyrovnáním veškerého pozorovacího
materiálu, aniž by bylo třeba znát přesné hodnoty
R a 1'.Výhoda tohoto způsobu výpočtu zeměpisné šířky
spočívá v tom, že R a I' stačí znát tak, jak je dodá
továrna a není nutno je zvlášť určovat. Další výhodu
nutno vidět v tom, že v každé pozorovací řadě budou
zachyceny nejpravděpodobnější hodnoty R a ft, od-
povídající době pozorování a jejím typickým vlast-
nostem, daným klimatickými poměry a předcházejí-
cím způsobem dopravy přístroje.*)
Každý hvězdný, pár poskytuje jednu rovnici tvaru

lij +os
<P= 2 + z MR + ~IlL + L1r

Předpokládáme-li, že v této rovnici kromě 'P nezná-
me také R a ft, pak již tři hvězdné páry postačí k se-
stavení tří rovnic a k výpočtu neznámých.
Podmínkové rovnice budou v případě tří rovnic a

tří neznámých přesně splněny. Mají tento tvar

Oj + Os
<P- 2

•V případě většího počtu rovnic dochází k vyrov-
nání podle methody nejmenších čtverců. Odpovídající
rovnice oprav mají tvar

Oj +os
<P- 2

kde v značí odchylky, vzniklé po dosazení neznámých
do ponmínkových rovnic. Vyrovnáním. v tomto pří-
padě podle pozorování zprostředkujících, najdeme ta-
kové hodnoty pro neznámé, aby součet čtverců těchto
oprav byl minimální

Pro vyrovnam upravíme rovnice oprav použitím
přibližných hodnot neznámých 'Po' Ro a 1'0' takže p0-

tom <P= 'Po+ d<p, R = Ro + dR, f' = 1'0 + d/t.

DO,emdíme-lihořejší výrazy do rovnice oprav, bude
"

'"L d lij + o, _ ~M (Ro + dR)
<PoT~- 2 :r

(I'l+ d/t) - Jr = v,

.) Nevýhodou tohot
mnohem pracnější.

čili
., lij + lis

d'P-zMdR-zLd,u + 'Po- -2--zMRo

-zLl'o-Ltr=v.

Rovnice oprav tím dostanou obvyklý tvar

a dep+ b dR + o df' + d = v.

Význam jednotlivých koeficientů je tento

3=1

b=-zM
c=-zL

d Oj -+- Os= 'Po- 2

Při stejné váze všech pozorování, protože není dů-
vodu k tomu, abychom pozorovacím řadám zaměře-
ným v různých dnech přisuzovali různou váhu, získá-
me tři normální rovnice obvyklého tvaru

[00] dep+ [ab] dR + [ae] df' + Lad] = O.

[ab] dep+ [bb] dR + tbc] df' + [bd] = O.

[ao] d'P+ [boJ dR + [ce] dl' + [od] = O.

Řešení těchto tří normálních rovnic Gaussovým
eliminačnim způsobem poskytne vyrovnané hodnoty
neznámých. Takto získané hodnoty neznámých, dosa-
zeny do rovnic oprav, dají vznik jednotlivým opra-
vám v.
Celý vÝPOČetse provede podle známých pravidel vy-

rovnávacího počtu a kontrolujeme jej t. zv. sigmovými
zkouškami.
Střední chyba v jednotce váhy, t. j v jedné pod-

mínkové rovnici, je dána vzorcem

m- ± V__[V_V_]_,
- (n-3)

kde n je počet podmínkových rovnic a (n-3) počet
nadbytečných pozorování. Střední chyby jednotlivých
neznámých <p, R, a /t jsou dány těmito vzorci

Qw Q22J Q33 jsou váhoví součinitelé, které získáme
řešením tří soustav vahových rovnic, dobře známých
z vYrovnávacího počtu.
V tabulce m. jsou uvedeny hodnoty R a I' určené

jednak přímým měřením, jednak vyrovnáním společně
s ep pro všechny tři přístroje.
Hodnoty obou konstant přístrojů určené vYrovná-

ním jsou v dobrém souhlase s konstantami, určený-
mi nřímým měřením.*) Konečné zeměpiSné šířky, urČe.
né z jednotlivých hvězdných párů a vYrovnáním sou-

.) Větší výchylky v cítlivosti libel u o'bou astrono-
mických universálů spočívají pravděpodobně v .horším
výbrusu H. libeI a špa,tné náplni. To je o Wildových
libelách všeobecně známo.
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Přistroj
I

Rok I - R I JI I Způsob urěení
I

8-4203 1943 I 120",827± 0",015 1",40 ± 0",01 přímé určení
1947 861 ± 0",OQ9 1",40 ± 0",11 přímé určeni
1946 773 ± 0",030 1",59 ± 0",13 11947 713 ± 0",033 1",45 ± 0",07

1
. 754± 0",021 1",45 ± 0",10 vyrovnánim738 ± 0",023 1",16 ± 0",07 společně s <p

1949 732 ± 0",023 1",42 ± 0",07
790.± 0",017 1",32 ± O",07
782 ± 0",020 1",40 ± 0",09

WT4 1948 152",42± 0",07 1",17 ± 0",01 přímé určení
11195 48 ± 0",09 přímé určení

I

38 ± 0",04 O",87 ± 0",04 vyrovnáním
19 ± 0",05 O",52 ± O",12 společně s <p

WT4 07 ± 0",05 - - přímé určení
11193 02 ± 0",09 1",13 ± 0",02 přímé určeni

S 4203 1950 120",832± 0",024 1",19 ± 0",09

I743 ± 0",022 1",27 ± O",OS
WT4 vyrovnáním
11195 152",356± O",092 0",92 ± (}",41 společně s 'P

WT4
11193 151",954± 0",042 O",62 ± iY',16

-.

časně s 'P, R a ft se navzájem řádově liší o setiny oblou-
kové vteřiny.

Překvapující je zejména souhlas v určení citli-
vosti Horrebowových libel. Tím je vyvrácena námit-
ka, že úhlová hodnota libelového dílku je při vyrov-
nání určena z malého rozsahu. Ostatně vliv opravy
z libel není u H.-T. methody tak závažný, jak se často
tvrdí. Zaměří-li se dostatečný počet hvězdných páru
(50-70), nabývají jednotlivé opravy charakter chyb
nahodilých. Suma libelových oprav činí sotva několik
obloukových vteřin. Dělena počtem hvězdných párii.

představuje vliv opravy z libel řádově v setinách
obloukové vteřiny, tedy hodnotu menší, než kolik činí
střední chyba konečného výsledku.

Prameny:

Her r - T in t e r: Lehrbuch der sphiirischen Astro-
nomi,e in ihrer Anwendung auf geographil9Che Orts-
bestimmung. Vídeň 1923. - J o r d a n - E g g e r t: Hand-
buch der Vermessungskunde. IIL/l. 8tuttgart,1939. -
Ni e t h a m m e r: Die genauen Methoden der astrono-
misch-geographischen Ortsbestimmung. Base}, 1947. -
P rzyb y 11ok: Die Polhohenschwankungen. Braun-
schweig, 1914.

Princip a elektromechanismus gravimetru. Princip měření. Cejchování. Doplňovací zařízení. Vše-
obecné poznámky. Přesnost.

V SSSR je věnována velká pozornost měření tího-
vého zrychlení. O tom si učiníme představu z těchto
stručných dat: do r.\ 1917 bylo změřeno tíhové
zrychlení asi na 400 kyvadlových stanicích a do
r. 1944 se počet zaměřených tíhových bodů zvýšil
na 10 276. Měření se provádělo a provádí kyvadlo-
vými stroji a v posled~í době také gravimetry cizí
(Noergaard) i vlastní ;Výroby (Moloděnskij). Gravi-
metrické práce se konttjí nejen na souši - při čemž
pro překlenutí velkýqh vzdáleností se používá leta-
del - ale i na vnittozemských mořích a na oceá-
nech v ponorkác~ebO na ledě. Připomeňme, že
v r. 1937 při Papa inově výpravě k _severní točně
měřil hrdina SSSR ědorov tíhové zrychlení na plo-
voucí ledové kře. ědorov používal specielního ma-
lého kyvadlovéh~ přístroj~ pro nízké teploty (do

- 35° C). Nejseverněji určil tíhové zrychlení ve
vzdálenosti 115 km od pólu.
V tomto pojednání si stručně všimneme principu

a konstruktivních zajímavostí elektromechanického
gravimetru Moloděnského, vyráběného od r. 1945
(menší typ). Prototyp (větších rozměrů) byl vyro-
ben již v r. 1940.
Citlivým ústrojím pro zjišťování změn tíhového

zrychlení je přibližně vodorovná, nerovnoramenná
páka P (obr. 1). Její točná osa O je v bifilárním
závěsu Z, který je připevněn k nosnému rámu R ..
Páka je držena ve vodorovné poloze plochým elin-
varovým pérem P1, stočeným do kruhu. Kruhový
tvar zaručuje všude stejné napětí péra. Velká schop-
nost deformace péra dovoluje velké výchylky páky.
Polohu páky lze měnit mikrometrickým šroubem M,

1951/139



Zeměměřictvi
roč. 1/39 (1951) ě. 9

který je s jejím delším ramenem spojen pomocí
spirálného péra P2 (rovněž z elinvaru).
Chceme-li změřit rozdíl tíhového zrychlení mezi

dvěma body 1 a 2 s hodnotami tíže gl a g2' posta-
víme a horizontujeme přístroj nejprve na prvém
bodě a mikrometrickým šroubem přivedeme páku
do základní polohy - osa páky je vodorovná - a
odečteme postavení šroubu. Na druhém bodě, kde
g2 =1= glJ zaujme páka po přenesení přístroje jinou
polohu. Mikrometrickým šroubem posuneme páku
do základní polohy' a opět odečteme. Rozdíl obou
odečtení šroubu je mírou změny tíhového zrychlení.
Známe-li hodnotu dílku šroubu v miIigalech, označ-
me ji O, bude pro výpočet tíhového rozdílu platit
jednoduchý v~tah:

kde Sv S2 značí odečtení mikrometrického šroubu
na příslušném bodě.

Obr. 1. Mechanismus přistroje.

R - nosný rám,
P - páka,
O - toěná osa páky,
Z - bifilární závěs,
P, - ploché péro,
1':2 - spi1rálné péro,
M - mikrometrický šroub.

K
"

K2 - kolektorová deska horního, resp. dolního
kondensátoru.

Nyní jde o to, jak určovat bezpečně a přesně zá-
kladní polohu páky. Konstruktér vyřešil tuto otáz-
ku použitím elektronkového generátoru. Rovnoběž-
né polepy rozšířeného delšího ramene páky jsou
v podstatě 2 kondensátorové desky. Kolektory jsou
dvě destičky K1 a K2, isolované á umístěné para-
lelně nad a pod pákou. Máme tedy dva kondensá-
tory, horní (svrchní polep a K1) a dolní (spodní
polep a K2). Kterýkoliv z nich je možno z.apojovat
přepínačem do oscilačního okruhu elektronkového
generátoru (na obr. 2 vlevo), v jehož anodovém
okruhu je zapojen ml.liampérmetr. Změnou polohy
páky se změní kapacita kondensátorů a to tak, že
při vzrůstu kapacity jednoho, klesá kapacita dru-
hého. Velká přesnost zjištění polohy páky je umož-
něna tím, že i velmi malý posun páky způsobí znač-
nou změnu kapacity kondensátoru. Při jisté poloze
páky nastane resonance mřížkového a anodového
okruhu a generátor počne oscilovat. Oscilace má za
následek pokles stejnosměrné složky anodového

proudu. Posuneme-li pak páku, poruslme resonanci
a anodový proud stoupne na původní hodnotu. Za-
pojíme-li do mřížkového okruhu druhý kondensátor,
probíhá děj obdobně, ale v opačném pořádku vzhle-
dem ke směru pohybu páky. Změna kapacity je
tedy příčinou změny anodového proudu, kterou
zjistíme na miliampérmetru. Jak závisí anodový
proud, na kapacitě, a tedy na poloze páky, ukazuje
obr. 3. Na ose úseček jsou ,vynesena čtení mikro-
metrického šroubu, na ose pořadnic pak k nim pří-
slušná odečtení miliampérmetru. Křivka H byla
získána při zapojení horního, křivka D při zapojení
dolního kondensátoru. Křivky jsou stejné a ztotož-
nily by se překlopením jedné z nich kolem osy sou-
měrnosti Z.

Obr. 2. Schema elektrrmkového generátoru.
(Vpravo odporový teploměr.)

Základní polohu páky si zjistíme následovně.
Zvolíme nějakou hodnotu intensity anodového prou-
du, nejlépe takovou, která leží na některé větvi
křivky (na př. 30 mA). Pak zapojíme nejdříve
horní kondensátor a otáčíme mikrometrickým

fO 20 30 40 '0 60 70 dé/enl
šroubu

Obr. 3. Křivky závislosti intensity anodového proudu na
poloze páky.

H - získána při zapojení horního kondensátoru,
D - získána při zapojení dolního kondensáotru.

šroubem na př. ve smyslu kladném tak dlouho, až
miliampérmetr ukáže zvolenou hodnotu intensity a
odečteme mikrometrický šroub. Právě tak si počí-
náme při zapojení dolního kondensátoru. Nastavíme
tutéž hodnotu intensity (30 mA) otáčením mikro-
metrického šroubu rovněž ve smyslu kladném. Prů-
měr obou odečtení nám udává základní polohu páky.
Cejchování (etalonování) tohoto gra vimetru za

účelem zjištění hodnoty dílku O v myl se může pro-
vést dvojím způsobem.
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a) Cejchování provedeme v místě, kde známe
hodnotu tíhového zrychlení g. Představme si na
okamžik rovinu, v níž leží svislá osa přístroje a osa
páky. Přístroj nakloníme z normální polohy tak,
aby svislá osa zůstala ležet v této rovině a svírala
se svou původní polohou malý úhel a. Na páku bude
pak působit jen složka síly tíže velikosti g. cos u,
takže páka se poněkud zvedne. Páku vrátíme do zá-
kladní polohy již známým způsobem. Označme ještě
So a Sa čtení na mikrometrickém šroubu při zá-
kladní resp. skloněné poloze přístroje. Pak zajisté
bude platit vztah:

g - g . cos {l = O (So - Sa)
a tedy hledaná hodnota dílku

0= .g. u
2

(2)
2 (So - Sa)

kde za cos u bylo položeno: 1- u2/2.
b) K cejchování je třeba znát hodnoty tíhového

zrychlení na dvou bodech. Označme je g, a g2 a pří-
slušná čtení na mikrometrickém šroubu S, a S2'
Z rovnice (1) plyne:

• 0= _g2 - g, (la)
S2-S,

Pro vyloučení vlivu teplotních změn na údaje
přístroje, je tento opatřen thermostatem. Thermo-
stat je v podstatě válcová nádoba, složená z vněj-
šího tepelně-isolačního pláště a vnitřního, tlusto-
stěnného, hliníkového pouzdra, ovinutého isolova-
ným topným drátem. Ve stěně pouzdra je namonto-
ván kontaktní teploměr, jenž pomocí relais samo-
činně zapíná nebo vypíná proud v topném vinutí

'1'1'1
8

Obr. 4. Schema samočinného zapojování a vypínání
proudu při vytápění thermostatu.

T - kontaktní teploměr (rtuťový),
A - tepelná mez (na př. 350 C),
B ~ baterie,
C - topné vinutí thermostatu,
D - kotva,
E - elektromagnet,
K - kontakt.

thermostatu. Schema tohoto zarIzem Je na obr. 4.
Thermostat je opatřen několika kontakty za účelem
vytápění gravimetru na různé teploty v rozmezí
15°-45° C. Pro zjišťování vnitřní teploty přístroje
je uvnitř ještě odporový teploměr (je složen ze
2 měděných a 2 manganinových drátů; princip mě-
ření jako na odporovém mustku). Plášť thermostatu

je zhotoven ze zvláštní slitiny o velké permeabilitě.
což odstraní nebo aspoň značně ztlumí vliv zem-
ského magnetického pole na údaje gravimetru.
Přístroj je též opatřen tlakovou kompensací. Ke

krátkému ramenu páky je připojena neprodyšně
uzavřená nádobka, která zvětší objemový moment
tohoto ramene tak, aby byl roven objemovému mo-
mentu delšího ramene.
Gravimetr má válcový tvar (obr. 5) a staví se

na hliníkovou desku, pokládanou přímo na zem.
Veškerá zařízení k obsluze přístroje jsou na svrchní
desce. Horizontuje se pomocí 3 sta věcích šroubů.
Během přepravy se chrání páka i spirálné péro
aretací proti nežádoucím otřesům. Před započetím
měření je třeba přístroj vytápět předem 30 až
36 hodin. Rozměry přístroje jsou malé; rovněž váha
menšího typu, vyráběného od r. 1945, je poměrně
malá (25 kg).

Před vlastním merením jest třeba provést cej-
chování, zkoušky vlivu změn teploty (observací na
témž bodě při různých teplotách) a tlaku (observací
při různých tlacích ve zvláštní barometrické míst-
nosti), jakož i zkoušky vlivu zemského magnetic-
kého pole. Vliv horizontální složky zemského mag-
netického pole se zjišťuje pozorováním při ruzné
orientaci přístroje vzhledem k světovým stranám.
Vliv vertikální složky se určuje pozorováním při
změnách magnetického pole buzeného Helmholzo-
vými cívkami.
Výsledky měření musí být opravovány o chod,

způsobený prodlužováním stále namáhaného spirál-
ného péra.
Podle N. P. Grušinského dosahuje přesnost pří-

stroje ± 0,7 mg!.

Literatura
[1] A. A. Michajlov: Kurs gravímetrii i teorii figury

zemli, Moskva 1939.- [2J L. V. Sorokin. B. 1. Maksimo-v.
E. N. Kalenov, L. A. Rjabinkin, A. N. Fedorenko, S. G.
Komarov: Obščij kurs rozvedočnoj geofiz.iki dUa techni-
kumov, Moskva-Leningrad 1949.- [3] N. P. Grušinskij:
Ob ispolzovanii gravimetrov dlja opredelenija punktov I
i II klassov, Naučno-íssledovatelskij institut príkladnoj
geofiziki, Sborník, XXIII.
Poznámka: Obrázky jsou upraveny podle [2].
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526.774.1:529.17(437) Buchar E.
Tížnioové odchylky a geoid v čSR. 144 str., 21 obr.+ diagr., 16 tab., 1950, Praha, VTN, Geod,eHckáedice 1/1.
Prvních 67 stránek věnuje autor stručnému popisu

přistrojů a method, které v obdobi minulých 100 let byly
použity na území ČSR při určení zeměpisných souřad-
nic a azimutů. Uvádí nebo odvozuje opravy výsledktJ.
astronomických pozorování, vyplývající z excentricity
stanovísek a cíltJ., ze zakřivení tížnico, z kolísání pólu
a z nadmořské výšky cíle. Potom následuje pečlivé a ze-
vrubné sestavení všech dosavadních výsledktJ. astrono-
micko-geodetíckých prací na území ČSR. Tyto výsl.edky
jsou pak předmětem dalšího zkoumání.
Po odvození Lap Ia c e o v y rovníce uvádí odvození

rovnice pro kontrolu měřených azimuttJ. a protiazimuttJ.,
která je dána vztahem

A; - Ať·= 180 + (L'/ - Lť) . sin ~ (<Pl + 9'(2),

kde A2' - A,' je rozdíl astronomických azimutů a L/ - Lť
rozdíl astronomických délek. Za předpokladu, že délky
je možno změřiti přesněji, podrobuje autor na z.ákladě
uvedené rovnice opravám jen azimuty. Poněvadž prů-
měrná hodnota rozdílu

L11= (~' - 1-,') . sin! (<Pl + <P2) - (A2' - Ať -180)

bez ohuedu na znaménko je 1,"0, upustil autor při odvo-
zení tížnicových odchylek v soustavě jednotné katastrál-
ní sítě od opravy pozorovaných azimuttJ.. Při ocenění
výsledků astronomických prací dochází k uzávěru, že
zeměpisné šířky jsou určeny s chybou průměrně ± 0",10,
zeměpisné délky ± 0",25 a azimuty ± 0",30. Výsledky
novějších astronomických prací po roce 1942 jsou ovšem
mnohem přesnější a odpovídající střední chyby by byly
asi ± 0",07 - ± 0",10 - ± 0"15. (Pozn. red.)
V druhé části pojednání Používá autor všech astrono-

micky určených veličin k tomu, aby určil polohu a
orientaci geodetických sití na zemském elipsoidu. Jde
o výpočetní postup naznačený svého času S c h u m a n-
n e m a prakticky vyzkoušený Led e r s t e g e r e m. ~
K pott,ebným vzorcům však dospívá autor zcela nezá-
visle ryze geometrickým způsobem. Základní myšlenka
spočívá v tom, že trigonometrická síť se otočí a posune
tak, aby rozdily astronomických a geodetických souřad-
nic byly co nejmenší. V případě českomoravské sítě,
která vznikla za okupace, vyšlo posunutí v šířce, v délce
a otoěení kolem základního bodu Ladví následujícími
hodnotami:

dtp = -1",596
dL" = - 2",234
dA" = - 2" ,523

Pro jednotnou sít katastrální se základním bodem
Brdo vyšly tyto opravy souřadnic a orientace:

dtp = - 0",520
dLu = -13",725
dA" = - 9",583

Z toho vyplývá,. že tato pro technické účely dokonalá
Bít je posunuta o 16 m k seve·ru, o 278 m k východu a je
stočena ve směru otáčení hodinových ručiček o 9",58,
což je v dobré shodě s výsledky nalezenými dříve.
Předcházející vyšetřování dalo vznik celkem dvěma

soustavám tížnicových odchylek, které se od sebe příliš
neliší. Porovnáním tlžnicových odchylek z druhé sou-
stavy (jtsk), se systémem tížnicových odchylek, jak jej
z bohatého astronomicko-geodetického materiálu ziskal
Dr Led e r s t e g e r, dospívá autor k uz,ávěru, že oba
naše výše uvedené systémy odchylek dobře, zapadají do
~bsolutního systému evropského. Zjištěné tížnicové od-
chylky obou soustav se vztahují na B e s s e Iů v elipsoid.
Při přechodu na elipsoid K r a s ov s k é h o by 6e tížni-
cové odchylky na okrajích sítě změnily maximálně 01",6.

Poslední část věnuje autor problému určení tvaru
geoidu užitím přibližné astronomické nivelace. Relativní
geoid v západní části ČSR, odvozený z odchylek v čes-
komoravské síti, se dobře shoduje se skutečným geo-
idem, odvo1Jenýmz tížnicových odchylek jednotné tri-
gonometrické sítě' katastrální. Výška tohoto geoidu nad
elipsoidem dosahuje 34 m a jeho zvlnění je asi 3 m. Při
přechodu na elipsoid K r a s o v s k é h o by výšky na
okraji státu doznaly opravy až - 1,2 m.
Publikace je zakončena souhrnem v řeči české, ruské

a anglické. Připojený s·e'znampoužité literatury obsa-
huje 50 pramenů.
Přestože kniha pojednává o složitém problému z obo-

ru vyšší geodesj,e a sfé,rické i praktické astronomie, do-
kázal ji autor napsat napro,sto srozumitelně. Státní ze-
měměřický a kartografický ústav, v jehož Geodetické
edici kniha vycház.í, a který k ní poskytl podklady,
celá čsl. zeměměřická veřejnost i studující zeměměřictví
na vysokých školách, získávají v tomto pojednání dílo
trvalé hodnoty, které je chloubou čsl. geodesie a astro-
nomie na mezinárodním poli. O jednou více však bud·e
toto pojednání východískem pro konečné umístění a
usměrnění základní trigonometrické sítě ČSR, jakmile
bude dokončeno měření na Slovensku.
V neposlední řadě má publikace velký význam poli-

tieký. Je autorovým přísp'ěvkem k boji za zachová.
světového míru a zároveň dokladem, jak socialistický
stát podporuje vědu a vědecké badání a umožňuje publi-
kovat výsledky vědecké práce'.
Kniha je tíštěnana pěkném papiru a obálka, jejímž

autoJ'em je Ing Ne dvě d, je vkusně vyřešena. První
náklad 600 výtisků bude jistě brzy rozebrán. Několik
menších tiskových chyb a nedopatření bude opraveno
v dalším- vydání. Ing. Dr Lukeš.

525 K. F. Ogorodnikov
Na čem se drží země. Populárně vědecká knižnice -

"Universita vojáka", rsvazek 19, .,tránek 33, formát
80X104 cm, cena 6 Kčs.
Další publikací University vojáka "Na čem se drží

země" je populárně vědeckou formou zpřístupněna nej-
š;.rší veřejnosti problematika Vesmíru, naší Sluneční
s.oustavy a pohybu Země.
Aby autor mohl odpo'věděti na otázku v z,áhlaví

publikace, sreznamuje nejprve čtenáře se základními
zákony mechaniky o pohybu těl~s. Postupuje od nej-
základnějších poznatků vědy a velmi vhodným způso-
bem na příkladech, které doplňuje obrázky, demonstru-
je zákony o setrvačnosti, o skládání pohybů a o zem-
ské 'přitažlivosti (gravitační zákon). Z těchto zákonů
vyvozuje kruhovou rychlost a uvádí, že tělesa pohy-
bující se touto rychlostí vo vzdušném prostoru (asi
8 km za vteřinu) nepadají k Zemi, nýbrž obíhají kolem
Země·. Při rychlosti větší než 8 km/vteř., asi při
11 km/vteř., překonalo by pohybující se těleso přitaž-
livost Země a dostalo by se ze sféry zemské.
Obdobným způsobem vysvětluje autor přitažlivou sílu

Slunce, která působí na Zemi, a uvádí, Úl se Země ko-
llem něho pohybuje kruhovou rychlostí 29,8 km/vteř.
Dík tomuto rychlému pohybu Země kolem Slunce je
Země stále stejně od něho vzdálena a nikdy nemůže naň
spadnout.
Přitažlivá síla Slunce a kruhová rychlost Země ko-

lem Slunce jsou tedy hlavními podpěrami Země ve
Vesmíru.
Autor doplňuje knihu názory národů starověku a

středověku na tvar Z·emě.Uvádí, jak si různě odpovídali
na otázku uvedenou v záhlaví této publikace. Neznajíce
ještě pravou podobu Země, domnívali se na příklad, že
spočívá na hřbetech velryb nebo slonů, anebo dokonce
že pluje na hladině oceánu.
Doporučujeme čtenářům, aby se

seznámili a tím si osvěžili školské
pomněli.

8 obsahem knížky
znalosti, které za-

ZM
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Vyhláška státního úřadu pl1ánovacího z,e dne 14. června
1951, č. 228,

o určování náhrady za vyvlastnění a za předběžné
užívání nem<Jvitostí.

(Úřední list I. díl, částka 72/1951.)
Státni úřad plánovací stanovil ve smyslu ustanovení

§ 26, odst. 2 zákona č. 280/1949 Sb., o výstavbě obcí a
územním plánování, a na podkladě dohody s míníster-
stvem stavebního průmyslu náhrady za nemovitosti vy-
vlastněné pro účely výstavby obci.
Náhrada se. stanoví jednak z cen y p o zem k ů, jed-

nak z (l e n y i n ves t i c.
Ceny pozemků jsou odstupňovány ve čtyřech skupí-

nách a rozlišují se podIe toho, zda v obcí, v níž do-
chází k vyvlastnění, sídli krajský národní výbor čí
okresní národní výbor, nebo zda obec má více nebo méně
než 2.000 obyvatel. Ceny pozemků se pohybují od 4 Kčs
do 10 Kčs za 1 m2• Vyhláška uvádí, že se tyto částky
přiznávají jen nejhodnotnějším stavebním pozemkům.
Méně hodnotné pozemky se oceňují menšími částkamí,
nejméně však 2 Kčs Za 1 m2• Hodnota pozemku se po-
suzuje podle polohy v obcí a ke komunikacím, zastavi-
telnosti pozemku, délkou průčelí, jakosti základové půdy
atd.
Pro ocenění stavebních inlllestic jsou v zemích čes-

kých směrodatné ceny ke dni 20. června 1939; na Slo-
vensku průměr běžných cen v roce 1942. Investice poří-
:benépo těchto dnech se ocení platnými cenami v době
poří:bení. Pokud byly stavební investice oceněny podle
zákona Č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku
a o dávce z majetku, použije se ceny zjištěné ve vy-
měřovacím řízení, Cenového vÝ81edku, získaného při
vyměřování majetkových dávek, nelze použít jen ten-
kráte, je-li vyšší v Cechách než směrné ceny ke dni
20. VI. 1939 nebo na Sloven8ku než průměr běžných cen
v roce 1942. Stavby, které jsou určeny ke zboření podle
nařízení ministerstva stavebního průmyslu, Č. 171/1950
Sb., o zboření staveb, se ocení cenou použitelného mate-
riálu získaného zbouráním.
Stromy, keře, pohnojení a jiné investice s,e ocení se

zřetelem na přítomnou cenu, a to jak vynaloženého ma-
teriálu, tak pracovních nákladů.
Ostatní předměty na pozemku, které nejsou součástí

pozemku a které držitel pozemku nemůže jinak použít,
se ocení, v českých :berních podle vyhlášky nejvyššího
úřaďu cenového č. 140/1947 Ú. 1. I a na Slovensku podle
vyhlášky pověřenectva výživy č. 647/1949 Ú. v.
Držitel pozemku má právo požadovat náhradu ná-

kladu za odstranění a odvoz předmětů z pozemku, které
nebyly vyvlastněny.
Vyhláška dále uvádí, že vlastníku pozemku přísluší

roční náhrada za předběžné užívání pozemku, na př.

v době mezi zahájením a ukončením vyvl~tňovacího
řizení, ve výší 2,~% ocenění podle této vyhlášky.
Krajský národní výbor je oprávněn v mimořádných

případech povolovat výjimky z ustanov·ení této vy-
hlášky.
Vyhláška nabývá zpětné účinnosti dnem 1. října 1950.

ZM
Sbírka zákonů.

Vládní nařízení ze dne 29. června 1951.Č. 4,9.kterým
se' upravují nároky pracujících dflchodcfl národuího

pojištění.
(Částka 29/1951.)

Vláda republiky Československé vydala 8hora uve-
dené nařízení za tím účelem, aby získala nové pracov-
r.íky z řad důchodců k zvládnutí pětiletého hospodář-
ského plánu. Plnění rozšířených úkolů pětiletého plánu
vyžaduje posílení řad pracovníků ve výrobních sekto-
rech; úkolem vládního nařízení je tedy vytvořit přízni-
vější finanční podmínky pro důchodce (invalidní i 8ta-
robní), kteří j,sou ochotni věnovat své síly plněni těch-
to úkoll1.
Důchodci, kteří se až dosud z.apojili do pracovního

procesu, byli postiženi citelnými srážkami z důchodu.
Nové nařízení snižuje tyto srážky nebo je vůbec od-
straňuje.
Nejdůležitější z ustanovení je § 3, který pojednává

o krá cen í d ú c hod u. Má-li dúchodce výdělek a
přesa!J.uje-li úhrn dúchodu a výdělJm za rok .48.000 Kčs,
krátí se. dúchod o polovinu částky, o kterou je úhrn
větší než 48.000,- Kčs, nejvýše však o polovinu výdělku.
V žádném případě nesmí dúchod kIesnout pod polovinu.
Pracujícímu důchodci nad 65 let nebo pracujícímu
v uhelných dolech se důchod vůbec nekrátí. Rovněž se
nekrátí dúchod:;vúrazové.
Vládní nařízení pamatuje i na pracující. vdovy.

Vdovský dúchod se snižuje, pobírá-li vdova výchovné
na jedno ditě, jen o třetinu částky, o kterou úhrn vý-
dělku a dúchodu převyšuje 48.000 Kčs, nejvýše však
o třetinu výdělku. Dostává-li vdova výchovné na dvě
děti, snižuje se dúchod o jednu šestinu částky, o kterou
úhrn převyšuje 48.000 Kčs, nejvýše však jednu šestinu
výdělku; pobírá-li vdova výchovné na více dětí, vdov-
,ský důchod se nekrátí.
Pracujícímu důchodci 8e poskytuje v případě nemoci

nemocenské, nejdéle však po dobu 60 dllll. Stal-li se
pracující dúchodce neschopen práce po pracovním úra-
zu nebo po nemoci z povolání, přisluší mu nemocenské
jako pracujícímu, který nedostává dúchod.
Protože vládní nařízení platí též pro příjemce odpo-

čivných (zaopatřovacíčh) platú z veřejného pensijního
zaopatření, doporučujeme čtenářům-pensistúm, aby se
s ustanoveními citovaného nařízení dúkladně seznámili.
Vládni nařízení nabývá účinnosti 1. červencem 1951.

ZM

Sídliště s hlediskll hospodaření vereJnyml investicemi.
Na celostátní poradě referentú pro zastavovací plány,

konané koncem června t. r. v Praze', byla mimo jiné
přednesena Ing. Semerádem zajímavá přednáška na
téma: »Sídliště s hlediska hospodaření veřejnými in-
veěticemi«.
Je všeobecně známo, že při návrhu dosavadních síd-

lišt nebyl brán do,statečný zřetel k nákladu na veřejné
investic·e. Přesto, že o tomto nevalném hospodaření bylo
již mnohokrát psáno a mluveno, nebyla dosud zjednána
náprava. Přednášející proto podrobil nejen kritice h08-
podaření s veřejnými investicemi v dostavěných, po pří-
padě projektovaných sídlištích, nýbrž zabýval 8e i pří-
čínami těchto jevú a navrhl jejich odstranění.
Šetření, sestavená podle statistik ministerstva staveb-

ního průmyslu a Stavroproj.ektu, rozdělil do tří skupin,

a to podle toho, zda sídliště jsou d08tavěna, rozestavěna
nebo teprve projektována.
V první skupině se zabýval sidlišti dostavěnými

v době dvouletého plánu, ve druhé I. sídlišti započatými
na konci dvouletého plánu nebo na počátku pětiletého
hospodářského plánu a ve třetí skupině sídlišti teprve

/ projektovanými. Sídliště dále rozlišil na dokončená
uvnitř zastavěného obvodu a vně -'zastavěného obvodu.
Za veřejné investice považoval pOUze investice hlavní,
jež je povinna zavéBti obec podle zákona o výstavbě
obcí a územním plánování Č. 280/1949 Sb. Jsou to vodo-
vod, kanalísace a komunikace.
V rozboru dospěl, že na jednoho obyvatele v českých

krajích připadá tento náklad na veřejné investice:
1. u 8ídlišť stavebně dokončených mimo zastavěný

obvod obce nebo města Kčs 20.457,-,
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2. u sídlišť stavebně dokončených uvnitř zastavěného
obvodu obce nebo města Xos 13.300,-,
3. u sídlišť rozestavěných mimo zastavěný obvod obce

nebo města Kčs 11.244,-,
4. u sídlišť rozestavěných uvnitř zastavěného obvodu

obce nebo města Kčs 11,218,-,
5. u sídlišť projektovaných mimo za,stavěný obvod

obce nebo města Kčs 8.662,-,
6. u sídlišť projekto:vaných uvnitř zastavěného ob-

vodu obce nebo města Kčs 9.223,.
Z toho vyplývá, že naprosto nehospodárně byla po-

stavena sídliště před dvouletkou nebo během ní. Niž-
ších nákladů na vel'. inve,stice bylo dosaženo již u roze-
stavěných sídlišť, zejména byl vyrovnán rozdíl mezi
nákladem na sídliště postavená uvnitř zastavěného ob-
vodu a sídliště postavená vně zastavěného obvodu.
Pozoruhodných výsledků se dosahuj'e u projektova-

ných sídlišť. Náklad na veřejné investice kle"l u nich
dokonce u sidlišť vně zastavěného obvodu pod náklad
sídliště uvnitř zastavěného obvodu.
Příčiny nehospodárného plánování veřejných investic

je třeba hledat ve volbě příliš vo'lného zastavěni, v malé
hustotě obyvatel sídliště a napros·to neodborném,u za-
členění ,sídliště do terénu. Obyčejně byla sidliště zaklá-
dána bez předběžného vypracování územního plánu, bez
vyhlášení stavebních obvodů nebo byla budována v pří-
lišÍlé odlehlosti od zastavěných částí obcí. Ro,vněž ne-
byla šetřena ustanovení právních norem o územním
plánování a výstavbě obcí. Výstavbu sidliště zpravidla
prosadíl mocný investor, aniž byly vypracovány potřeb-
né průzkumy.
Přednášejicí ukončíl přednášku návrhem, jak zjednat

nápravu.
Především musi -být dodržována zásada navrhovat

nová sídliště v souvíslosti s dósavadními zastavěnými
obvody. Norvá sídliště mimo dosavadní zastavění bylo
by navrhorvat j,en rv ojedinělých případech, a to ten-
kráte, jsou-li tato sídliště rvyvolána potřebou průmyslo-
vých závodů, vázaných na přírodní zdroje nebo na
zvlášť výhodné přírodní podmínky.
K zajištění hospodárného využití veřejných investic

bude třeba vypracovat mimo směrnice pro politickou
a prostorovou organisaci sídlišť normy pro hustotu síd-
lišť na hektar plochy sídliště, rozlišenými podle růz-
ných typů obytných domů. Nezbytným doplňkem těchto
norem musí tvořit normy, které by určovaly průměrná
čísla nákladů na veřejné investice. ZM

Publikace VII. mezinárodniho zeměměřického kongresu
v r. 194,9.

•Te ještě v dobré paměti čs. zeměměřičů, že ve dnech
22.-29. srpna 1949se konal v Lausanne ve Svýcarsku
VII. mezinárodni kongres zeměměřičů, jehož se z Cesko~
slovenska zúčastnili 3 oficie,lní delegáti a při kterém
byla v rámci kongresu uspořádána výstava čs. pozem-
kového katastru, jež byla prvou toho druhu v zahraničí
a těšila se mimořádnému zájmu mezinárodní odborné
veřejnosti. Dřívější náš zeměměřický časopis ZO věno-
val kongresu ve Svýcarech speciální číslo 12 z r. 1949,
v němž zájemci najdou podrobné zprávy o zaměření a
cílech kongre,su.
Nyní nás došla zpráva, že Mezinárodní zeměměřická

federace. jež má sídlo y,e Svýcarsku, vydává sje2ldový
sborník, v němž je shrnuto vše,. co se týká kongl'esu.
Sborník má 780stran formátu 17X25 cm a je volně pro-
dejný každému za cenu 10 Švýc. franků. Přihlášky k od-
běru přijímá pokladník federace H. Pfanner v Bernu,
Gutenbergstr. 20.
Sborník je rO'zdělen do 2 částí. V první části jsou

uv,eřejněny organisační zprávy, program sjezdO'vých

jednání, listina účastníků atd., a všechny projevy v do~
slovném znění, jak je pronesli oficiálni představitelé
federace i zástupci různých států při různých sjezd~
vých příležitostech. Jeto tedy část věnovaná oficielní
stránce kongre,su.
Druhá část sborniku je pracovní a je věnována jed-

náním 10 odborných sjezdových komisí. V oddíle každé
komise jsou především otíštěny ve dvou nebo ve třech
jazycích příspěvky, jež k jednání zaslaly jednotlivé člen-
ské státy. Z Če8koslovenska jsou otíštěny referáty doda-
né komísí III. (měřícké methody, přístroje a fotogra-
metrie), komísi VII. (odborná výchova) a komisi IX.
(hO'noráře a platy). Po referátech je pak vždy otištěn
souborný referát předsedníctva komíse a závěl'eěná
usneseni. Sborník podává tedy ucelený přehled výsled-
ků sjezdových jednání i stavu vývoje j:ednotlivých úse~
ků zeměměříctví v jednotlivých zemích.
Snad se podaří získat několik otisků sborníku i pro

Č'eskoslovensko, abychom mohli čtenáře seznámit s ob-
sahem některých odborných statí podrobněji. L. R.

Kontrola plnění plánu zeměměřických p,rací A vykoná-
vaných krajskými národními výbory za část II. ětvrtletí

1951.
Podle odst. 12 oběžníku pro KNV, ročník 1951,čí'8lo34,

poř. č. 455,byl proveden rozpís zeměmě.fíckých prací A
vykonávaných krajskými národními výbory na rok 1951,
pačínajíe polními měřiCkými pracemi, t. j. od 1. května
1951.Ministerstvo stavebního průmyslu provedlo proto
kontrolu plnění plánu těchto prací jen za část II. čtvrt-
letí 1951,a to z,a květen a červen 1951.
Na podkladě provedené kontroly bylo zjištěno, že nej-

lepšího plnění plánu prací A za část II. čtvrtletí 1951
(za květen a červen) dosáhla zeměměřícká oddělení
techn. referátů KNV O,strava (138,3%),Prešov (136,7%),
O1omoue (126,8%), .Tíhlava (119,0%), Liberec (116,3%),
Gottwaldov (115,2%),Ú8tí n. L., Brno, Košíce, Pardubice,
Ban'8ká Bystríca, Karlo'VyVary, Čes,.Budějovice, Hradec
Králové, Nitra, Praha, Bratislava a Žilina. Celkový prů-
měr plnění plánu prací A činil 113,6%.
Dále byla z vykázanéha celkového počtu bodů podle

výkonových norem včetně prací nenormovaných vypo-
čítána též produktivita práce, vyčíslena průměrným
počtem bodů připadajících na 1 pracovníka.
Podle tohoto výpočtu produktivity práce jeví se nám

pořadí jednotlivých KNV taktO': Ostrava (6.242body),
Prešov (5.755),Jihlava (5.725),Olomouc (5.529),Ústí n. L.
(5.350),Liberee (5.329),Brno (4.986),Gottwaldov, Banská
Bystrica, Praha, Čes. Budějo:vice, Pardubice, Hradec
Králové, Žílina, Nitra, Košice, Karlovy Vary a Brati-
slava. Celkový průměrný počet bodů je 4.899.
Tyto vý;sledky kontroly plnění plánu prací A nelze

zatím ještě považovati za plně odpovídající sklttečnosti.
Přesnější kontroly plnění plánu prací A bude dosaženo,
bude-li věnována větší péče sestavo;yání celoročního plá-
nu a jeho razpísu na čtvrtletí a bude-li umožněno země·
měřické službě u krajských národních výborů pracovatí
přesně podle' prováděcího plánu. VR

80 let od zavedeni našeho metru.
Me,tr byl u nás zaveden zákanem z 23. července 1871.

Jeho »osmdesátých narozenin« vzpomněl čs. rozhlas
Praha vysíláním poutavé přednášky, kterou proslovil
docent Ing. Dr Josef K Iob o uč e k. Obsahem před-
nášky byla hí-storie zavedení metru v našich z.emich,
význam přesného metru pro technickou praxi a denní
žívot a zmínka o tom, jak se dříve v Čechách měřilo. -
V polovině července 1951vysílal pražský rozhlas ještě
jiný zajímavý referát téhož autora: O fotogrametrickém
určování správného pořadí závodících běž,ců. St
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