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Příspěvek k rektlftkacl šronbov$'rh mlkroskopů
na úhloměrnich 8trojích.

Hlamvi podmínkou správné funkce šroubového mikroskopu na de"leném krUhu je, aby úhlová hodnota
jedné otáčky mikrometrického šroubu mikroskopu odpovidalapřesně úhlové hodntJtě nejmenšího dtlku děle-
ného kruhu nebo určitému zlomku této úhlové hodnoty. Není-li tato podmínka přesně splněna, vzniká, jak
známo, chyba runová. Poněvadž úhlová hodnota jedné šroubové otáčky je funkcí zvětšení objektivu mikro-
skopu, je rektifikace mikroskopu pro tuto podmínku dána změnou zvětšení objektivu mikr08kopu. V další
úvaze předkládá autor po všeobecném úvodu jiný způsob určeni diferencí k rektifikaci, odlišný od řešenf
uvedeného v Jorda-nově »Handbuch der Vermessungskunde«, lI/1.

1. VšeObecný úvod. Podstatnou součástí mikroskopu
je objektiv. Ten vytvoří reálný obraz předmětu, který
pak pozorujeme okulárem. pozorovaný předmět jest
umístěn mezi jednoduchou a dvojnásobnou ohniskovou
vzdálenost objektivu a jeho obraz je zvětšený. Okulár
pak tento obraz ještě dále zvětší, ovšem vytvoří, po-
dobně jako lupa, obraz virtuálný. Celkové zvětšení
mikroskopu je rovné součinu zvětšení objektivu a
zvětšení okuláru.
Pro zvětšení objektivu Pub plynou podle obr. 1 tyto

vztahy: n b fub
pob = -- =- =- (1)

m a e1
[Při odvozování vztahu (1) třeba uvážit, že

1 1 1a+ li = Y;;;; ; e1 e2 = fub2
]

Zvětšení objektivu mikroskopu volí se vždy pod-
statně menší než zvětšení okuláru, aby se nesnižo-
vala světelnost obrazp. Z rovnice (1) plyne:

tub )e1=- (2
Pub

Je tedy zvětšení objektivu nepřímo úměrné vzdále-
nosti předmětu od ohniskové roviny objektivu.
Zvětšení okuláru mikroskopu určíme ze vztahu

D
puk = fu!: ' (3)

kde D = 250 mm odpovídá průměrné vzdálenosti zře-
telného vidění. Funkce okuláru spočívá v tom, že
umožňuje silným zvětšením dokonalejší pozorování a
odečítání kruhu. Jelikož však obraz okulárem vytvo-
řený je neskutečný (zdánlivý, virtuálný), nebudeme
se v dalším o funkci okuláru u mikroskopu zajímati.

2. Fůnkcionální vztah zvětšení objektivu a úhlové
hodnoty jedné otáčky šroubu. V obrazové rovině ob-
jektivu je umístěn rámeček s dvojitou nití a zářezová
stupnice. Rámeček je posouván v obrazové rovině
mikmmetrickým šroubem. Toto drobnoměrné zařízení
slouží k jemnému odečítání zlomků nejmenšího dílku
děleného kruhu. Pro jednoduchost uvažujme v dalším
dělený kruh, jehož nejmenší dílek odpovídá na př.
úhlové hodnotě u = 10'. Úhlová hodnota jedné otáčky
mikrometrického šroubu u' má tedy pti rektifikova-

ném mikroskopu býti rovna buď primo hodnotě u
nebo jejímu určitému zlomku. V dalším uvažujme pří-
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Obr.!. Obr. 2.

pad, že u' se má rovnati u. Lineárná velikost nejmen-
šího dílku na kruhu o poloměru r jest zajisté

nr nr
m = 180.6 = 1080

Vzhledem k malé hodnotě středového úhlu IImožno
také psáti:

II mtg---=-- - -
2 2r

Dílek m bude objektivem zobrazen v obrazové r0-
vině tohoto objektivu zvětšený.

, nr fub
n = m 'Pob = 1080 .e:- (6)

Dosadíme-li do rovnice (6) místo prvého činitele
tangentu polovičního úhlu středového, vyplyne vztah

II
n = 2 r . tg 2- . pob

u n 1tg-=-.-
2 2 r pub
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Jelikož při rektifikovaném mikroskopu jest a' = a,
možno říci, že tangenta poloviční úhlové hodnoty jed-
né otáčky mikrometrického šroubu jest nepřímo úměr-
ná zvětšení objektivu mikroskopu. Roste-li tedy zvět-
šení objektivu, klesá úhlová hodnota jedné otáčky
šroubové a sice s tangentou poloviční úhlové hodnoty
a naopak.

3. Rektifikace míkro~kopu pro podmmku u = u' p0-
dle Jordana. Uvažujme objektiv o ohniskové vzdále-
nosti f, umístěný ke kruhu tak, že předmětové vzdá-
lenosti a odpovídá vzdálenost obrazová b a úhlové
hodnotě t nejmeĎ.šíhodílku na kruhu odpovídá úhlová
hodnota /3 jedné otáčky šroubu. Mezi uvedenými veli-
činami platí tyto dvě rovnice:

1 1 1
-1=0:+1;

8 t
b a

Vyloučíme-li z těchto rovnic jednou b, podruhé aJ
dostaneme: tf

a=f+-
8

b-f+!-L- . t

Tyto rovnice platí ovšem pro rektifikovaný mikro-
skop. Je-li úhlová hodnota jedné otáčky větší nebo
.menší než t příp. 8, pak platí následující rovnice:

tf
a·'=f+7

8' f
b'=f+-. t

Z rovnic (10) a (11) vyplývají rozdíly

-tf( 8')Lla=a-a'=--- 1--
8' 8

. 8f ( 8'),1b=b-b'=-t- l-S-

Dosad'me do rovnic (12) za f a ~ výrazy, plynoucí. t
z rovnic (8) a· (9) :

a.b 8

f=~+b' t
Mimo to v první z rovnic (12) možno ve zlomku

pře d závorkou položiti 8' = 8. Bude tedy

Lla=- a~b·(l- :')

li' ( 8')Llb=a+b 1-s
Tím jsou určeny rozdíly Ll pro opravu mikroskopu.

Tu provedeme takto:
a) Posuneme objektiv vzhledem k okuláru o A b,

čímž opravíme obrazovou vzdálenost;
b) Odpovídající změnu LI a předmětové ~lenosti

provedeme posunem celého mikroskopu vzhledem
k·dělenému kruhu v délce (,1 b- ,1a).

Prvý posun provedeme nejlépe prostřednictvím
jemné stupnice, umístěné na trubici objektivu.· Tuto

stupnici mají na př. mikroskopy Fennelovy. Druhý
posun se provádí zhusta zkusmo (visuálně), a to p0-
tud, až dostaneme ostrý obraz. Je možno ovšem umís-
titi také na objímce mikroskopu stupnici k objektiv-
nímu provedení vypočítaného posunu.
Vzhledem k tomu, že veličiny a, b, nebude možno

změřiti zcela přesně (objímky a trubice míkroskopu
nedovolí určiti přesně polohu daných rovin; také ne-
lze předpokládati, že H = H', obr. 1), nepovede jediné
provedení rektifikace zpravidla k cíli. Mnohdy pak,
zvláště u nových strojů, nebude možno tyto veličiny
určiti vůbec. Popsaná operace se pak opakuje oby-
čejně zkusmo. Také úhlová hodnota jedné otáčky
šroubové nebývá určována zcela objektivně, neboť se
určuje proměřováním dílku na děleném kruhu, který
nemusí býti vždy zcela správný (chyby v dělení, de-
formace kruhu vlivy teplotnými a mechanickými).
Uvedené tři veličiny je nutno znovu určovati při kaž-
dé rektifikaci mikroskopu.
Vycházeie z těchto nedostatků odvodil autor jiné

vzorce pro výpočet opravných rozdílů, vhodné za
předpokladu, že továrnou (výrobcem) budou přesně
udány některé konstanty stroje a mikroskopu.
4. Rektifíkace mikr08kopu pro podmín~ a' = a

podle autora. Předpokládejme, že známe přesně polo-
měr děleného kruhu r, ohniskovou vzdálenost objek-
tivu mikroskopu f 01> a výšku závitu v mikrometrického
šroubu, odpovídající lineárné velikosti jedné otáčky
šroubové. Tyto tři veličiny jsou konstanty stroje,
které výrobce určí s přesností, :přesahující značně po-
žadavky daného úkolu. Kdyby výrobce je neudal, je
mmno všechny tři konstanty určiti jednou pro vždy
i vlastním měřením.
Lineárná hodnota přijatého dílku na kruhu (u = 10')

bude dána rovnicí (4), úhlová hodnota tohoto dílku
(tangenta) rovnicí (5). Není-li míkroskop rektifiko-
ván, liší se. úhlová hodnota u' jedné otáčky šroubu od
CL. Objektivní vyšetření úhlové hodnoty u' lze pro-
vésti takto:
Na bubínku mikrometru nastavíme přesně nulu.

Jemnou ustanovkou děleného kruhu otočíme kruh tak,
až dvojitá nit mikroskopu přesně splývá s některou
ryskou (nejlépe očíslovanou) děleného kruhu. Daleko-
hledem stroje zaměříme na jemně dělenou lať v hori-
zontu stroje ve vzdálenosti aspoň 10 m. (Při vodorov-
ném !kruhu lať vodorovná, při svislém kruhu lať svislá.)
Odečteme čtení Č, podle příslušné niti dalekohledu.
Potom otočíme bubínkem mikrometnl přesně jednou
dokola. Jemnou ustanovkou otočíme kruhem tak, aby
dvojitá nit opět přesně splývala s púvodně ~olenou
ryskou děleného kruhu. Na lati odečteme čtení Č••
Poněvadž dělený kruh se při tom otočil o úlÍel u' od~
povídající jedné otočce bubínku mikrometru, lze po
změření vzdálenosti D latě od středu stroje určiti
úhel u':

u' č?-č, l
tg-=---=·-

2 2D 2D

U rektifikovaného mikroskopu bude představovati
výška v závitu šroubu velikost obrazu dílku m. Z těch-
to veličin lze ovšem také určiti zvětšení objektivu:

v 1080 v fol>
fJob = -- =--- - (15)

m :n:.r e,
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Vyjádříme-li z této rovnice vzdálenost předmětu od
ohniska, dostaneme:

:Jr;;r

e1= tub 1080 v (16)

Jelikož však podle rovnice (5) je

:Jr; a
-. -- =tg - bude
2160 2 '

a tob' re =2tg-.--
I 2 v

Rovnice (17) vyjadřuje vzdálenost e1 předmětu od
ohniskové roviny jako funkci úhlové hodnoty nejmen-
šího dílku děleného kruhu. Při nerektifikovaném
mikroskopu nebude předmětu m odpovídati obraz v.
Skutečnému obrazu n by odpovídala velikost před-
mětu m'.

m'-~
'- (Job'

Veličině m' odpovídá také úhlová hodnota bubínku
a'a jest tudíž

a' Z ,m'
tg-=-=-

2 2D 2r

Poněvadž však úhel a' jsme určili nezávisle (a je
tedy známý), můžeme vypočísti odpovídající velikost
předmětu m': ,

m' = 2r. tg-~
2

Pro zvětšení platí ovšem i zde relace:

li b'=~= __ v__ = tob
jJO m' ar,

2 r. tg~ e1

Z rovnice (20) snadno určíme skutečnou (nerekti-
fikovanou) vzdálenost předmětu od ohniskové roviny
jako funkci úhlové hodnoty jedné otáčky šroubu:

e/= 2rtob .tg~
v 2

Rozdíl
, 2 r tob (d a' )(e~-e1 ) = Li e1=v- tg2- tg 2 (22)

představuje opravu předmětové vzdálenosti, aby byla
splněna podmínka a' = a.
.Nyní již snadno určíme rozdíl LJ e

2
= e

2
- e

2'
pro

opravu obrazové vzdálenosti. Podle Newtonovy rov-
nice jest

I tob2

e2 =--,e1

tob2 tob ve2= =---_2r tob -tg _a a2 r. tg -2---v . 2

tob VI tob2
e2 = 2 t Ir ob a

-v-o tgT

LJ e2 = e2 - e/ = l~;'!'(~-.--,;;.)(25)
tg2 i tg 2-

K výpočtu rozdílů LJ e
1
a LI ee není zJootřebí tabulek

trigonometrických funkcí, neboť příJiušné tangenty
zíSkáváme přímo z daných nebo měřených veličin.
Je jasné, že hodnoty rozdílu A e, získané oběma

způsoby, mají býti sobě rovny. Výsledky obou řešení
se budou lišiti znaménky. To je způsobeno tím, že při
odvozování oběma způsoby nebylo dbáno optických
veličin podle zásad geometrické optiky. (Ve směru,
vstupujícíM světla +, opačně -.) Tím ovšem se na
úloze nic nemění. Směrodatná jest úhlová hodnota
jedné otáčky šroubu nerektifikovaného mikroskopu.
Je-li tedYa' < a, musíme podle rovnice (7) zmenšiti
zvětšení objektivu. To se stane tím, že zmenšíme pře-
dem obrawvou vzdálenost zasunutím objektivu smě-
rem k okuláru o 11 b = LI eoo Celý mikroskop pak po-
suneme směrem ke kruhu o (ILJbl-ILI al) ==
== (ILI eo! -!LI e,I). Je-li a' > a, postupujeme op3.čně.
Zbývá prokázati, že oboje vzorce vedou ke stejným

výsledkům za předpokladu, že 'dané veličiny mají
správné hodnoty. Sluší poznamenati, že s = a, s' = a'.
Nejprve tedy má platiti

LJ e1 == - LJa.

2r tab (tg ~ _ tg _u'.) , ~~~ (1-~) (26)
v 2 2 a+b a

Za tab V rovnICI (26) dosad'me výraz, plynoucí
z rovnice (8):

a.b
tab = a + b

Bude pak

ab
2r--

a+ b (a a' ) a2
( a' )'--v- tg -2-tgT -:-a+b 1---;

Po zkrácení zbývá

2 r : (tg ~ - tg ~) . a (1 -: )

Vydělíme-li celou rovnici činitelem a, dostaneme ~

2 r b (a a/). a'-:;-.; tg2"-tgT, =1-~

Z rovnice (17) vyplývá, že

2r =__e_1_
'a

tob' tg 2'
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zbývá po vykrácení

1 ( Ul) . u'-- tg-tg- =1--
U 2 U

tg -
2

I

tg~
1- __2_.....:-1-~

tu Ug-
2

Nutně pak musí býti
u'

tgT u'
-

tg_CI: U
2

Platnost rovnice (27) lze snadno dokázati pro malé
úhly, které zde také jedině přicházejí v úvahu. Budiž
poznamenáno, že při odyorování rozdílů LI oběma způ,
soby byly zavedeny do počtu aprOlXimace.Příslušná
přibližnost se musí. nutně projevit i v dalších úpra-
vách.
Identitu

Lle2=-Llb

prokážeme analogicky:

t~; (tg
1
U - tg

1
;;.,) . - a ~ b (1- :)

2 2 (28)

;~ (tg'; - tg'd . -+-:')

U
tob' tg2

tg~1-~ . -(1-~)
tg~ U

2

U
tg 2" I

1----:::.'=~-1
I

tu Ug-
2

(29) platí opět jen pro malé úhly.

Závěr.
Jordanův 1JPůsobvýpočtu oprav Ll a, Ll b pro rekti-

fikaci šroubového mikroskopu na podmínku u' = u je
theoreticky správný a velmi jednoduchý, nebude však
možno jej téměř nikdy použíti, protože nebude možno
dostatečně přesně zjistit potřebné prvky a, b. Auto-
rův způsob předpokládá sice znalost tří konstant
stroje tob, v, r, avšak tyto konstanty udá buď přímo
výrobce nebo lze je zjistiti jednou pro vždy jednodu-
chými methodami laboratorními. Jinak stačí určiti při
každé, kdykoliv opakované rektifikaci mikroskopu,
.nezávisle na děleném kruhu úhlovou hodnotu jedné
otáčky bubínku, aby byly přesně určeny potřebné
opravy bez dalšího dolaďování rektifikace zkusmo.
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kunde. II/1, Stuttgart, 1931.
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Logaritmické pra-vitko o -velikém m.odolo.

Přesrwst 1ogaritmického pravítka je závislá na velikosti modulu. Modul nelze ovšem obecně zvětŠOVat,
protože pravítko př11iš dlouhé by bylo nepohodlné a nfiPŤehledné. Vyskytly se proto snahy umístit logaritmic-
kou stupnici na šroubovici na válci. Tím je dána možnost velikého zvětšení modulu. Avšak tato válcová
logaritmická počítadla se neujala. Snad proto, že se na nich špatně odečítá a že spirálová stupnice se špatně
konstruuje. V dalších řádcích uvádíme rwvý způsob zvětšení modulu.

Exponenciální zvětšení modulu logaritmického pra-
vítka dává možnost zvětšit modul mnohonásobně při
poměrně malém zvětšení rozměrů pravítka. Takové
pravítko o modulu 5 až 20m nahradí z velké části
počítací stroj o kapacitě 4 až 5 míst nástavního zaří-
zení a vyrovná se přesností pětimístným logaritmic-
kým tabulkám, které ovšem výpočetní rychlostí
předčÍ, Výrobní ná:kIady. budou ovšem nepoměrně
menší než je tomu u kalkulačních strojů mechanic-
kých. Pravítko je snadno přenosné a použitelné
i v polní službě (na př. zeměměřické).
Uvažujme součin čísel

a = b. c (1)

Obecně lze takový součin psát

kde K = k1 • k,; k1, k2, ;,: jsou libovolné reálné kon-
stanty. Konstanty násobné k1, k2 nemají vliv na rozší-
ření logaritmické diference, neboť:

log k1 • O2 -log k1• b1 = log b2 -log b1
Proto volíme k1= k2 = 1 .

Avšak exponenciální konstanta Y. . logaritmickou di-
ferenci mění, neboť

log oV' -log a/, = Y. • (log a2 -log a) (4)

m . (log a2 x -log a1 X) = Y. •m . (log 0.2 - log a) =
=M. (loga2-loga1) (4a)

To je velmi důležitá rovnice, která nám dovoluje
na danou délku (m) pravítka směstnat theoreticky
libovolně velký modul M., Na místo logaritmické
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stupnice čísel vyneseme v modulu m logaritmy
x-mocnin čísel.
Příklad: Mějme vyhotovit logaritmické pravítko

pro geodetické výpočty, takové, aby se na něm při
stometrových délkách daly výpočty uskutečnit s přes-
ností na 1 cm. Logaritmická diference jednoho cm
na 100m činí 4 jednotky řádu - 5 (4. 10-5). Je tedy
třeba, aby modul M pravítka vyhovoval rovnici:

4 . 10-5 • M mm ~ 0,2mm,
2 (5)

M - - . 10' = 5 . 103mm = 5m- 4
A nyní zachovejme délku pravítka rovnu obvyklé-

mu modulu m = 25 cm. Pak musí

M 5M = x •m, % = - = -- = 20 (6)
m 0,25

Poznámka: Rovnice (4) platí pro jakékoliv x, avšak
pro konstrukci jmu výhodná jen '" celá.
Logaritmická stupnice exponenciální se rozkládá

na x dílů. Směstnáme je na 10 cm po 5mm nebo na
5 cm po 2,5mm. Stupnice po stranách označíme řá-
dem stupnic. Na posuvném pravítku je na levé straně
označení řádu stupnic o jedničku vyšší.
Postup výpočtu je stejný jako na obyčejném loga-

ritmickém pravítku. Posuneme počátek nebo konec
stupnice C proti násobenci na stupnici A nebo B
a proti násobiteli na stupnici C odečteme na stupnici
A (B) výsledek. Ovšem na stupnici A, B je x dílů
a je nejprve rozhodnout, na kterém z nich je výsle-
dek..To je však velmi jednoduché. Sečteme řád stup-
nice (rozlišuj od řádu čísla), na kterém je násobenec
na stupnici A (B), s řádem na kterém je na stupnici
O násobitel (a to při vysunutí pravítka vlevo na levé,
při vysunutí vpravo na pravé straně). Součet řádu
pak udává řád stupnice na pravítku A, B, na kterém
jest čísti výsledek..
Dělení je analogické.
ff·klad: Jest násobiti číslo 222 X 129. Číslo 222 je

na 6. řádu stupnice A, číslo 129 na 3. řádu (vlevo)
stupnice C. Výsledek čteme tedy na řádu 6 + 3 = 9.
Stupnice jsou na každém pátém řádu silněji vy-

značeny, aby se lépe určoval řád. Obraz udává jen
číslované dílky a jeho přesnost je jen přibHžná. Toto
příkladně uvedené pravítko lze směstnat na 10 cm
šíře. Na šířku 20 cm lze směstnat i 50 stupnic, to jest
modul 12,5m, a při délce pravítka 50 cm modul 25m,
což znamená 100námbnou přesnost normálního pra-
vítka 25 cm dlouhého.
Pro výpočet polygonovýchpořadů potřebujeme na

pravítku také logaritmickou stupnici pro sinus úhlu.
Pro cosinus není třeba stupnici zvláštní, stačí očíslo-
vat sinovou stupnici doplňkem do 100 gr, neboť:
sin a = cos (R - a). Také bude výhodné opatřit pra-
vítko stupnicí pro logaritmy kontrolní~h hodnot

1 + sin /)+ cos O.

Poněvadž pro délky asi 100 m dává součin s. sin a
hodnotu 1 cm již při a = 63", bylo by třeba vyhotovit
stupnice pro sinus v rozmezí 63" -100 gr. Poněvadž
v tomto rozmezí prochází sinus od řádu - 4 do řádu
-1, to jest celkem čtyřmi řády, předpokládalo by
to vyhotovit 4 x stupnic, což by velmi zvětšovalo roz-
měry pravítka. Pravítko by pro rozmezí 63" až 6,38 gr

Nodlll 5 ln
('").

....
•• :l
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dávalo zbytečně velkou přesnost. Proto nahradíme
v tomto rozmezí funkci sinus funkcí (1 +sin), kterou
při e:'ponentu x = 20 směstnáme na necelou jednu
stupnici. (Je to rozmezí hodnot 1,00 až 1,10.) Tato
stupnice bude označena vpravo řádem O, vlevo řá-
dem L Při výpočtu součinu s. sin a. nebo s. cos a.
bude ovšem vždy třeba od hodnoty vypočtené s po-
užitím této stupnice odečíst hodnotu s. Tento případ
nastane jen, v 4),38% případů.
Podobně vycotovíme stupnici kontrolních hodnot

1 +sin 11+cos~, které procházejí v rozmezí hodnot
21,00až 2,41 a 'směStnají se ťudíž při x = 20 na dvě
stupnice (necelé), označené vpravo řádem 6 a 7 a vle-
vo řádem 7 a 8.

Všechny tyto stupnice směstnáme na druhou stranu
pravítka C, které bude třeba jen o šíři 3 stupnic roz-
šířit.
Pravítko by pro tento účel bylo výhodné o délce

50 cm, čímž by se jeho přesnost ještě dvakrát zvětšila,
aniž by tato délka činila pravítko nepřehledným. vý-
počet polygonových pořadů pravítkem bude rychlejší
než počítacím strojem, protože odpadne hledání funkcí
v tabulkách. Časovou úsporu odhaduji na 15 až 20%.
Takové pravítko, opatřené ještě po případě malým

seěítacím přístrojkem (Addiatorem), lpostačí pro pře-
vážnou většinu výpočtů polních skupin.
Pozn.: Označení řádu stupnic je možno vyrýti na

celuloidový index.

Pracovní ft hospodářsko technické normy v zeměměřl •.tví. 331.87

Navazujeme na článek Ing. F. Svobody, uveřejněný pod stejnÝm názvem v čís. 10/49 dvěma statě:mi.
První je překlad z polského časopisu przeglad geodezyjny (čís. 5-6/49) a je povahy theoretické; drUhý při-
náší praktické výsledky dosažená v našem Státním země:měfickém a kartografickém ústavu.

Nělmlik úvah o kalkulování měřických prací.
Ing. KAZIMIR BRAMORSKI.

Kalkulaci měřických prací tvoří všeobecně tyto
skupiny nákladů:
1. náklad na práci odbornou (inženýra, technika);
2. náklad ,práce neodborné (dělníka kvalifikované-

ho a nekvalifikovaného);
3. náklady na materiál (věže, značek, materiálu

kartografického a tisků);
4. náklady dopravy (rozvážení věží a značek ap.).
K těmto nákladům, označovaným obvykle jako

pří m é, přistupuj ještě náklady vše o b e c n é
(daně, nájemné, amortisace a p.) a konečně - po-
ložka nikoliv nejméně důležitá - odpovídající zisk
podniku, který měřické práce pr'Ovádí.
Největší položku v kalkulacích měřických prací

tvoří v~dy první dvě skupiny, t. j. náklad na práce
odborné a neod'corné; náklad na materiál a dopravu
obnáší obvykle sotva mezi 10 až 20 procent nákladu
prvních dvou skupin. Jest tedy největší složkou na-
ších rozpočtů vždy náklad na lidskou práci. Výsled-
kem toho je skutečnost, že z á k Ia dní m čin i t e-
lem na š íc hro z poč tů j s o u nor m y v Ý k o n--
n o s t i této práce.
Každému, kdo aspoň trochu přišel do styku s kal-

kulací měřických prací, muselo přijíti na mysl, že
kalkulace těchto prací ve srovnání s kalkulací prací
jiného druhu jako stavebních, zemních, melioračních
a p., je výjimečně obtížná. Obtížnost spočívá v tom,
že výkonnostní normy,navržené různými autory, pří-
padně zavedené jednotlivými institucemi, jSou příliš
všeobecně pojaty. Následkem toho kalkulace jednotli-
vých měřických, prací, které vytvářejí - 'přes mínění
laiků - široký vějíř působnosti geodetů a měřičů, je
prováděna s mnohem menším přiblížením, než bylo
by si přáti. Ba, v mnohých případech je, tato kalku-
lace nemožná pro nedostatek jakýchkoliv norem.
Je nutno uvědomiti si skutečnost, že výkonnostní

normy nejsou něčím stálým; jsou - možno-li tak
říci - proměnné v čase a prostoru. Závisí v první
řadě od člověka a nářadí, a pak od způsobu, jakým
jsou měřické práce prováděny.

Na vykcnnOstní normy má především vlivč lo-
v ě k, jeho teoretická příprava i jeho praxe pro vy-
konávání prací, jeho schopností i ochota organisovat
si práci, i kdyby to byl její nejužší úsek, jako na př.
měření délky pásmem. Tito činitelé jsou proměnliví.
Víme dobře, že se po každé válce pociťuje nedosta-
tek odborných sil. Z toho důvodu přibírají se k práci
lidé málo připravení, kteří se staví často k takové
práci, kterou mohou zmoci pouze Se značným úsilím.
Vliv na výkonnost je v takových případech zřejmý.
Proto nemají býti normy v takových časových údo-
bích určeny příliš vysoko.
Dále je to n á řad í. Vliv jeho na výkonnost je

zřejmý. Měření úhlu theodolitem starého typu s nonií
, musí trvati déle, nežli totéž měření, za těchže podmí-
nék, provedené novodobým theodolitem se zařízením
pro střední odečítání.
Konečně je to z p ů s o.b pro v e den í práce. Ten

je obvykle naznačen ve značné míře zavazujícími
měřickými předpisy. A tak vlastně tyto předpisy
v mnohých případech rozhodují o výkonnosti. Uva-
žujme na př. způsob vyhotovavání polních náčrtků.
Instrukce, vyžadující provedení 'polních náčrtů v mě-
řítku, tuší, ve velkých formátech atd., automaticky
ohraničuje výkonnost měřické činnosti. Jiný příklad:
Výkonnostní norma pro měření polygonových stran.
prováděné jednou skupinou »tam i zpět«, musí býti
jiná, než-li norma měření těchže stran, 'prováděné dvě-
ma poloskupinami, v' tomtéž směru, jedno pásmem
20metrovým, druhé pásmem 24metl'Ovým. Proto je
velmi výhodné porovnání příp. použití norem jiných
zemí. Cizí normy jsou ve většině případů při~plI:SO-
bené místním měřickým předpisům a následkem toho
i způsobům, jakými jsou uvedené práce prováděny.
Tyto způsoby mohou býti velmi rozličné a proto také
normy jsou různé.
Poněvadž činitelé" o nichž byla výše zmínka, se ča-

sem mění, ani výkonnostní normy nejsou ničím stálým
a mají býti stále přizpůsobovány stávajícím pomě-
rům.
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Mluvíme-li o výkonnostních normách všeobecně a
o výkonností měřických prací zvláště, musíme dbáti
pokud možno nejdůkladnějšího popisu činnosti, pro
kterou má býti norma stanovena. Avšak nejen, že
musí býti přesně popsána samotná činnost, současně
musí býti popsány všechny okolnosti, které mohou
míti vliv na dobu provedení dané ,činnosti. Jinak Ihy-
chom se museli zabývati tak rozličn$rmi čísly určujÍ-
cími výkonnost, že amplituda jejich rozptylu by byla
větší než jejich hodnota. Na př. klasifikace podrob-
ných měření podle tří skupin terénu (lehký, střední,
obtížný) je naprosto nepostačující a dává v každém
ze tří druhů takový rozptyl výkonnosti, že veškeré
přesnější 2ipraccvání harmonogramu, t. j. lhůtníhoka-
lendáře prací, případně kalkulace j~ nemožnou. Proto
má býti každá měřická práce rozložena na jednodu-
ché úkony a při každém z nich nutno uvážiti všechny
možné okolnosti, které se při něm mohou naskytnouti.

Setkáme se s rů~ými typy okolností (přip. obtíží),
. které nám vy,plynou při provádění jednotlivých mě-
řických prací. Jedním z typů (avšak ne jediným),
jsou potíže, které nám vyplývají z terénu, z jeho kon-
figurace (rovinný, sklonitý, hornatý), z poměrů vod-
i1Ích (sušiny, podmáčené půdy, bahniska) a únosnosti
(pevn~', sypký, písčitý). V souvislosti s tím zavádějí
se proto obvykle do výkonnostních norem a jednotli-
vých položek kalkulace tři nebo čtyři stupně obtíž-
nosti terénu. Terenní obtíže mají na jednotlivé mě-
řické úkony vliv různého stupně a různého způsobu;
na př. v tomtéž sklonovitém terénu je přímé přím-
kové měření obtížnější, současně je zakládání trigo-
nometrických sítí snadnější; na tvrdé půdě je měření
polygonových stran lehčí, avšak stabi1isace polygo-
nových bodů obtížnější atd.

Jin)r typ obtížnosti, od prvého naprosto neodvislý,
je hustota podrobností, které mají býti zachyceny.
Zde je rozsah značně velký od území zalesněných
přes zemědělskou půdu, vesnická sídliště, městečka,
jednotlivá stavební pásma měst, až po staroměstské
čtvrti.

Přesná klasifikace jednotlivých terénů podle husto-
ty objektů, podléhajících měření, je velmi obtížnou;
přesto však je taková klasifikace nutnou, mají-li naše
kalkulace aspoň přibližně udávat to mhožství práce,
jaké je v jednotlivých případech nutné. Je možno najít
zpúsob pro číselné vyjádření počtu všech objektů, pod-
léhajících měření na jednotce povrchu; tedy převésti
tuto klasifikaci na počet kolmic spouštěných hranůl-
kem na ÍIzemí 1 ha. Takové stanovení by bylo bezpo-
chyby nejspravedlivějším, způsobilo by však mnoho
neSnází. Zdá se, že by !bylomnožno spokojiti se z nej-
důležit~rmi objekty, jejichž hustota má rozhodujíci
vliv na množství práce. Takovými objekty pro pře-
vážnou větŠInu terénu je: počet staveh.na 1 ha, jakož
i po~et parcel na L ha. Tento způsob klasifikace za-
vedli již dávno Němci při země~ěřické kalkulaci. Roz-
dělili celé území na 8 pásem, označujíce je počtem
t. zv. jednotek, připadajících· na 1 ha. Jako jednotku
zvolili 1 parcelu, příp. 2 budoby, vycházejíc z před-
pokladu, že zaměření budovy (všeobecně) vyžaduje
asi polovinu množství práce, nutné pro zaměření par-
cely. Níže uvádím jejich způsob klasifikace pásem.

Počet jednotek
na1ha

méně než 1
1

2-3
4--7
8-12
13-21
22-34

více než 34

Pásmo 1 odpovídá přibližně velkým lesním územím
a velkým zemědělským majetkům, pásmo 8 jsou sta-
roměstské čtvrtě velkých měst.
Je možno míti mnoho námitek proti tomuto druhu

ldasifikace, jako na př. že nebere jednoznačný ohled
na speciální objekty (nádraží, přístavy a p.), nelze
však zapřít, že taková klasifikace je již velkým při.
blížením se jádru otázky.
Nutno uvést, že rozpětí v množství práce, které je

způsobeno hustotou objektů měření podléhajících, je
značně větší než rozpětí, jehož důvodem jsou potíže
terénní. Toto rozpětí, jak dokazuje praxe je dáno po-
měrem 1 : 25 i více. Tím okamžikem, kdy při kalku-
laci přivřeme oči nad tímto rozpětím, zavádějíce ste-
reotypní klasifikaci na terén lellký, střední a obtížný,
dopouštíme se v kalkulaci chyby několika set procent
vlastní kalkulované hodnoty. Chyby tohoto řádu
jsou nemyslitelné v kalkulaci jiných prací jako prací
stavebních, zemních a Ip.
Zřejmě je stupeň vlivu rozpětí hustoty podrobností

na rozpětí jednotlivých měřických prací různý. Vliv
ten tvoří největší rozpětí při podrobných měřeních
(1 : 20), menší - při polygonisaci (1 : 6), ještě men-
ší - při nivelaci (1 : 3), nejmenší - při triangulaci
(1 : 2,5); přesto však je tento vliv zřejmý při všech
pracech, měření výškové (tachymetrické) v to počí-
tajíc.
Konečně má na výkonnost měřických prací vliv

i po ž a d o van á pře s n o s t, kterou předepisují
měřické předpisy. Je zřejmé, že měření přímky pás-
mem s hřeby pokračuje rychleji vpřed než měření týmž
pásmem s použitím indexů, a měření úhlů (při použití
téhož přístroje) při dopustné odchylce dvojího zamě-
ření 0,5 trvá kratší dobu než když je dopustná od-
chylka 0,3. .
A opět je tento typ obtížnosti nezávislý od obou

typú uvedených dříve, t. j. od obtížnosti terénu a
hustoty podrobností, které nutno zaměřiti. Vliv poža-
dované přesnosti je snad z těchto tří jmenovaných
typů činitelů nejmenší na množství práce; přesto
však nemůže býti opomíjen. .
Takových nezávislých typů obtížnosti, které mají

vliv na výkonnost měřických prací a tím i na kalku-
laci, je možno uvésti více. Patří k nim roční doba (ve
které mají býti vykonány polní práce), měřítko zpra-
cování map (pro kartografické a kreslířské práce),
krok vrstevnic (pro snímek řezu terénu) a p.
Mohlo by se uvésti, že tak podrobná klasifikace

učiní pořízení kalkulace značně obtížným. Je na to
jedna odpověď: ibez takové podrobné klasifikace není
.ani pomyšlení na kalkulaci, která by skýtala výsledky,
blížící se ke skutečným nákladům na provedení měřic-
kých prací.
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Jsou dvě cesty, kterými lze zkoumati výkonnostní
normy. Jedna z nich se zakládá na podrobné analyse
činnosti nejprostší (elementární). Druhá je široce při-
způsobená způsobu stanovení norem· v průmyslu, kde
je obecně známou pod jménem časoměřictví (chrono-
metráž). Tuto cestu lze rovněž u měřických prací p0-
užíti. Chronometráží zachytíme na př. činnost tech-
nika, stojícího u stroje a odečítajícího jednotlivé úda-
je tachymetrické. Qelou jeho činnost rozložíme na
činnosti elementární, na př.:
1. zachycení latě v zorném poli dalekohledu;
2. utažení obou ustanovek;
3. přesné nastavení dalekohledu pomocí obou jem-

ných ustanovek;
4. odečtení vzdálenosti;
5. posun nítkového kříže jemnou ustanovkou na,

výšku stroje;
6. odečtení svislého kruhu;
7. odečtení vodorovného kruhu;
8. uvolnění obou uJtanovek.
Pak by bylo nutno všechny tyto činnosti zhodnotiti

časově a z pokud možno velkého počtu měření určit
čas, nutný pro provedení každé z elementárních čin~
ností jakož i čas celé činnosti odečtení jednoho za·
měření. Z toho je možno pak přejít na výkonnost za
jednotku času. Chtěli-li bychom však určit normu vý.•
konu pro tachymetrická měření (měření v poli), mu-
seli bychom chronometrovati také čas použitý na t.
zv. navázání stanoviska s ohledem na situaci
a výšku, čas nutný pro ustavení stroje a čas
na změnu stanoviska. Při měření času všech těch-
to činností naskytla by se nám ještě jedna doda·
tečná obtíž; museli bychom si zodpovědět otázku:
kolik záměr pořídíme průměrně s jednoho stanoviska
a kolik záměr přiPadne průměrně na 1 ha. Odpověď
na tuto otázu není lehká; přesto však jsou tato data
nutná pro přechod od dúkladných norem jednotlivých
čiností na konečnou kalkulaci tachymetrického měře-
ní v poli a má rozhodnější vliv na konečnou hodnotu
celé této kalkulační položky nežli znalost přesného
času jednoho zaměření.
Problém, popsaný výše pro tachymetrii, vyskytuje

se nám však i při analyse jiných měřických prací.
Proto se zdá, že pro stanovení výkonnostních norem
měřických prací je lepší jiný způsob, t. j. způsob na
podkladě statistických dat, sbíraných pro činnosti
méně elementární. Činnosti, zpracované statisticky,
tvoří souhrny činností elementárních. Při použití této
druhé methody by bylo měření tachymetrické rozlože-
no ,pJuze na několik základních úkonů, jako na př.:
1. rekognoskace a tachymetrické měření;
2. výJpočet tachymetrických hodnot;
3. -kartírování a interpolace;
4. vytažení vrstevnic, popis a konečná úprava.
Kromě určení těchto činností (složených z jedno-

dušších), bylo by nutno stanovit klasifikaci obtížnosti
tachymetrlckých měření, jako na př.:
I. třída - území ploché, otevřené, vyžadující 1 až

5 záměr na 1 ha;
II. třída - terén svahovitý, otevřený, vyžadující

od 5 do 10 záměr na 1 ha;
m. třída - zemí svahovité, částečně porostlé neb

zastavěné, vyžadující od 10 do 15 záměr na 1 ha, atd.

Pro tyto jednotlivé třídy a jednotlivé činnosti bylo
by třeba sebrati statistická, příp. výkonnostní data
a s použitím velkého počtu těchto dat zavésti pe v n é
střední normy. Tento druhý způsob měl by -
aspoň pokud se týká měřických prací - podati lepší
výsledky než první. Jedinou potíží je tu vytvoření
jednotného, obecného systému klasifikace a sbírání
dat. V okamžiku, kdy takový systém bude vytvořen,
bude možno stanovit normy již po první pracovní
sezoně.
To ovšem neznamená, žeiby první způsob, spočíva-

jící v podrobné analyse elementárních činností, byl
pro měřické práce zcela neužitečným. Tento způsob
je zvláště vhodný pro činnost výzkumnou a mohl by
upozorniti na možnosti časové úspory pro některé ele-
mentární činnosti a tím přispět kpÝšení výkonp.osti.
Bohužel nebyl asi dosud u měřických prací použit.
Nakonec je vhodno upozornit na to, že v měřictví

(jako konečně i při jiných pracech) jsou nutny normy
rúzného typu, aby se daly snadněji v různých připa-
dech použíti. A tak jakýmisi základními normami
jsou ty, kterými se přímo kontroluje pracovní výkon-
nost, což je obvykle sloučeno se systémem premio-
vých mezd. Normy ty mají býti pokud možno vyjádře-
ny v nejjednodušších jednotkách, 1.,zn. zásadně v bo-
dech neb běžných kilometrech na př. 15 úhlů/den ,poly-
gonálního měření, 1,5 km/den nivelace a p. Jen tam,
kde vyjádření normy v bodových neb přímkových
jednotkách je příliš obtížné, je možno použíti' jednot-
ky plošné, jako na př.: 0,5 ha/den katírování, 2 ha/den
vytahování a p. V každém případě musí býtívšechny.
normy tohoto typu v poměru k jednotce časové.
Pro kalkulaci je zásadně nutný jiný typ norem.

za prvé musí býti normy pro kalkulaci přepočteny na
jednotku výkonu (ha, km). Kromě toho musí být
normy jednotlivých činností ze souhrnu určité práce
(na př.v polygonisaci: rekognoskace, stabilisace, mě-
řeni úhlů, měření stran, výpočty atd.) převedeny na
»spoleěného jmenovatele«. Tímto společným jmenova-
telem bývá nejčastěji ha, někdy běžný km,·řidčeji bod.
Při přechodu z norem prvního typu na normy typu

druhého, t. j. při jich převádění na »společného jme-
novatele«, činí velké potíže neurčitý počet různých
prvků geodetických, připadajících na společnou jed-
notku, převážně na 1 ha. Zde vystupuje nedostatek
daných veličin - ja:ké nepodává žádná příručka geo-
desie - jako: hustota polygonových bodů pro různé
druhy terénu, hustota pomocných bodů, hustota nive-
lačních značek, záměr a pod. Měřické předpisy podá-
vají obvykle tyto veličiny, při.pouštějíce jejich odchyl-
ky v dosti širokých mezích, srozumitelných s hledis-
ka instrukce, které však nedávají dostatečné podkla-
dy pro kalkulaci.
Proto si musíme říci, že je nám nutna znalost počtu

geodetických prvků na jednotku plochy v jednotlivých
přesně vymezených případech. Bez této znalosti ne-
dovedeme přesně kalkulovat. Tyto hodnoty získáme
rovněž jedině statisticky.
Vidíme-li tyto potíže achtěli·li bychom se jím vy-

hnouti, můžeme si představit jiný způsob kalkulace
(někdy částečně používaný). Tento způsob by záležel
na kalkulaci podle počtu geodetických prvků, na př.
bod v triangulaci, běžný km vpolygonísaci, běžný km
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měřických přímek v podrobném měření, příp. počet
pomocných bodu, ,počet záměr v tachymetrii akp.
Tento způsob by byl bezpochyby přesný a jednodu-
chý, avšak skýtá potíže jiného druhu. za prvé -
práce by mohla ,být kalkulována až po jejím ukonče-
ní; za druhé - nastává nebezpečí používání co nej-
většího počtu prvků (i když s hlediska měřické tech-
niky nepotřebných), jen aby bylo dosaženo větší hod-
noty kalkulace.

Závěry z výše uvedených úvah jsou následující:
1. Vytvoření dobrých norem za dnešního stavu věci,

kdy nemáme přesné výzkumy v tomto oboru ani b0-
hatší materiál statistický, je velmi obtížllé.

2. Nutno zpracovat zatímní normy pro pokud mož-
no všechny geodetické práce, a současně vytvořit jed-
notný a všeobecný statistický systém, umožňující úse-
kovou úpravu norem.
3. Statistický systém musí být opřený o podrobnou

klasifikaci různých typů obtížllosti (terenních, bohat-
ství podrobností, vyžadované přesnosti); nesmí se
spokojiti dosud používanou klasifikací »zhruba«.
4. Statistický systém musí nám poskytovati mimo

dat pro výkonnost i data o množství geodetických
prvků na jednotku povrchu v jednotlivých přesně
klasifikovaných případech. .

Přeložil Ing. AZex. Czapek.

Od počátku roku 1949 pracuje většina zaměstnanců
sZKú podle norem. Používané Olormy vznikly
nejen jako výsledek zhodnocení prací za mi-
nulá období, ale zejména v podrOlbnédiskusi se za-
městnanci ~amými, kteří jejich obsah podstatně upra-
vili. Po prozkoumání zkušeností z uplynulého roku
budou normy dále prověřovány a jejich platnost bude
určena a potvrzena pro příští období.
Jen v úzké spolupráci se všemi zaměstnanci poda-

řila se tak věc na první pohled nemožná. Téměř
u všech druhů zeměměřických prací byl stanoven
nejen čas potřebný pro vlastní výkon, nýbrž i opti-
mální poměr pracovních sil rtizných kategorií a ná-
klad na platy a mzdy v Kčs.
Tak na př. k rekognoskaci jednoho trigonometric-

kého bodu (jakéhokoliv) počítá se 5 hodin inženýra
a 5 hodin dělníka. Celkový náklad v průměru činí
270,-,- Kčs.
Pro observaci trigonometrického bodu, měří-li se

na př. n., IV. a V. řád, počítá se jeden inženýr -
22 hodin (náklad 836 Kčs) a 3 dělníci po stejnou do-
bu (66 hodin -1056 Kčs). Celkový náklad 1.892Kčs.
V normách je zahrnuta nejen potřebná doba pro

vlastní výkon, ale zhodnocena v prtiměru i nepřízeň
počasí, nedostatečná viditelnost atd.
Kromě polních prací jsou znormovány i práce vý-

početni. Tak trvají v průměru kompletní výpočty pro
jeden trigonometrický bod celkem 15 inženýrských
hodin a 20 hodin 16 minut technických. Jednotlivé
úkony, .přípravou výpočtů počínajíc až po technickou
zprávu, jsou však podrobně normovány (vlastní vy-
rovnání trig. bodu trvá na př. pouze 3 hod. 41 min.).
Podobně jsou normovány a rozvedeny i práce ostat-

ní: transformace, nivelace, revisní práce, zákresy
bodů, gravimetrie, astronomie, hraničilí práce, celá
fotogrametrie i celé mapování a kartografie, jakož i
reprodukce.
Tyto podrobné pracovní normy umožňují řádné a

vědecké plánování. Přes počáteční nedůvěru, kterou
vyvolává v podnicích každá vědecká organisace práce,
stalo se zhodnocení úkolů předem již běžnou záleži-
tostí i ve státním zeměměřickém a kartografickém
ústavu.
Tak .po návratu polních skupin do sídla úřadu

zjišťují se zcela konkrétně jednotlivé úkoly pro zimní

období. U každé práce je předem známo, kolik je
pro ni třeba inženýrti a techniků, kdy má či může
být skončena, jakož i celkový náklad v Kčs. Na př.
zimní práce mapéra, který pracuje v měřítku 1 : 5.000,
pozůstává .z rytí vrstevnic a polohopisu do skleněných
desek, ze zhotovení rámu a z lepení popisu. Každá
deska se hodnotí přirozeně zvlášť. Pro rtiznou husto-
tu vrstevnic jsou určeny typy terénu (vzorník typů
je stanoven a vyvěšen). Skupinář určí typ obtížllosti
pro rytí vrstevnic a zvláštní typ pro rytí polohopisu.
Tím je dán základ pro řádný časový rozpočet, jak je
patrno z tohoto přikladu:

Celá deska

Práce Typ Denně 5 km2

vkm'
celkem I celkem
hod. I Kčs

Rytí vrstevnic 1,5 1,1 36 675,-
Rytí polohopisu 2,1 0,5 80 1500,-
Rám a lepení popisu
5 km2 - - 40 750,-

Celkem
I I I

156
I
2925,-

Tímto způsobem se zhodnotí všechny desky, které
má Inapér vyhotovit a k výsledkům se připočítá doba
pro řádnou dovolenou, školení a pod, Dobrou organi-
sací práce a přesunováním úkolů lze zajistit současné
skončení prací všech mapérti tak, aby mohli na jaře
včas začít polní měření.
často nestačí kapacita jednotlivých oddělení či ce-

lých odborti. Vedení úřadu zajišťuje pak řádDý prů-
běh prací organisačními zásahy. Současně také zava-
zují se ,často celé kolektivy zaměstnanců k vyššímu
výkonu než předpokládají normy. Přesvědčujeme se
tak neustále, že nelze dělat skutečný plán bez nej-
těsnější ~polupráce se zaměstnanci, kterým je dá-
vána možnost tvůrčí iniciativy.
Plánováním se neodstraňují chyby dodatečně, ale

předchází se jim. Není při něm spoléháno na odhad
odborníků, ale místo odhadu používá se konkrétních
čísel. Nediktuje se zaměstnancům úkol, ale projed-
nává se s nimi. Plánování se tak stává nejenhY'hnou
silou ke zvýšení produktivity, ale je i novou a těžkou
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maturitou pIlOvšechny vedoucí. Neboť co jiného jest
řádné řízení prací než· promyšlený postup místo Ím-
provisace a důkladný plán místo práce na~dařbůh.
Zaměstnanci sami přijali normování prací jako věc

celkem samozřejmou. Často' je uvítali jako skutečné
měřítko k řádnému hodnocení jednotlivců. Potíže a
,nedůvěru nezpúsohovaly normy samotné, ale spíše slo-
žité vedení i sledování plánu. Nezbytné formuláře
a výkazy vzbud!ly u jednotlivcú nechuť k plánování
vůbec. To jsou však průvodní dětské nemoci každého
plánování. Zjednodušováním formy záznamů budou
i tyto potížecdstranany.
Kromě normované práce existují v SZKÚ i ta-

kové úkoly, které nelze normovat anebo takDvé,
kde je normování neúčelné. V· plánu označují se
jako »závazek«, neboť k jednotlivým úkolům jsou
stanoveny závazné termíny splnění. I tyto úkoly jsou
vyčísleny v Kčs (normovaný plat zaměstnanců po
dobu provádění).
Kromě »normované práce« a »závazků« je vedena

v plánu »režie«, do které jsou počítány jak platy ve-
doucích a jejich pomocných sil tak dovolená v Kčs,
školení, brigády a pod.
Celé plánování v Zú je vedeno decetralisovaně. Ve-

dení úřadu má jen hlavní přehled o stěžejních úkolech
a kromě toho sleduje plnění plánu podle své dosavad-
ní organisace (podle odborů a oddělení). Čím nižší
organisační složka, tím podrobnější má plán.
Tím, že se množství práce vyjadřuje v Kčs, je umož-

něno kromě jiného i soutěžení mezi nejrůznějšími

obory naší služby. Vzniklo tak několik úderek a so-
cialistických soutěží, vyvolaných nejuvědomělejšími
zaměstnanci.
NerozIučnou složkou plánování je k o n t r o 1a

plnění plánu. Kontrola nemá se omezit na suché zjiště-
ní, zda plán byl splněn či nikoliv. Řádným rozborem
vykonané práce se vyhledávají podmínky pro snazší
a dokonalejší plnění úkolů. Tak hyl na př. určen vý-
hodnější postup při přípravě polnícp prací u jednotné
trigonometrické sítě a u mapování.
Mění se současně i smysl a význam dosavadních

dohlídek nad měřickými pracemi vůbec. Revise ome-
zují se na ty úseky práce, kde je splnění plánu ohro-
ženo nebo příliš překročeno. Zůstává však v plné
míře v platnosti kontrola »kvality« prací, pro kterou
jsou normy již dávno určeny (dopustné meze).
Řádným zhodnocením práce předem a sledováním

plnění plánu odpadá zdánlivě význam vedoucích in-
ženýrů.Jejich zkušenosti, vtělené do norem, se zdají
být náhle zbytečné. Pravdou je však opak. Dosavad-
ní »také říze~í« prací bylo pro každého vedoucího,
který se neopíralo normy, jen dobl'Odružným poku-
sem. Nyní se vedouCí stávají skutečnými řediteli
prací, neboť jejich domněnky jsou nahrazeny čísly
a improvisace plánem.
Závěrem je nutno zdůraznit, že plánování není

nějakou novou módou přednostů, kteří se delwrativ-
ně obklopují diagramy. Plánování je záležitostí všech
zaměstnanců, kteří cílevědomě směřují k socialismu,
ve kterém bude kaŽidý odměňován podle zásluh, t. j.
podle množství a jakosti vykonané práce.

Snaha po zrychlení praoovniho p08tUP'U při zachování požadované přesnosti, případně i při zvýšené ja-
lrosti pracovní, vede též zeměměřické pracovníky k přemýšlení a vypracování zlepšovacích.. návrhů. Zde je opět
jeden z ni.ch.

Při předpisu analytického výpočtu vymer skupin
parcel na mapových listech, které byly zaměřeny celé
methodou polární, bylo konstatováno, že dosavadní
postup zimních kancelářských prací není někdy dosti
hospodárný a účelný.
Po nejnutnějším výpočtu souřadnic bodů polygono-

vých pořadů a bodů měřických přímek přistupuje se
k zobrazení mapových listů a potom teprve bývá při-
kročeno k předpisu analytického výpočtu výměr skupin
parcel a v souvislosti s tím k výpočtu souřadnic téměř
50% všech podrobných bodů značících hranice držby
neb vzdělávání, po nichž je veden obvod skupin.
Musí být postupováno tak, že 'než se začne takový

mapový list připravovat k zobrazení, je třeba nej-
prve předepsat analytický výpočet výměr skupin a vy-
počítat souřadnice k tomu potřebných bodů předem,
aby bylo možno takto získaných souřadnic využít při
vynášení souřadnic bodů ·koordinatografem.

Polárním souřadnicovým přístrojem už jen přezkou-
šíme zobrazení bodů z pravoúhlých souřadnic bez po-
užití pichátka, pouze s použitím mikroskopu.
Novoměřičům je jasné, že tento postup je hospodár-

nější, přesnější a lepší než prvý. Uvažujeme-li dále,
kolik bodů nám na takovém mapovém listě zůstává
pro přímé zobrazení z polárních souřadnic polárním
koordinatografem, shledáváme, že je jich asi polovina.
Zjistíme dále, že všechny jsou určeny ze stanovisek,
ze kterých jsme již počítali a že jejich předpis a vý-
počet by nám nezabral více času, než vlastní zobrazo-
vání.
Zjistíme, že je výhodnější takový mapový list pro-

počítat celý t. j. určit souřadnice všech podrobných
bodů a získat podklad nejen pro souřadnicové zobra-
zení mapového listu, ale zároveň získat podklad pro
analytický výpočet výměr parcel.
Za tím účelem je výhodné uvažovat hned při měření
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Souřadnice stan01Jiska
a měřených bodU.

O tom, že se budou počítat souřadnice všech podrob-
ných bodů.
. Při. zaměřování terénu methodou polární, při níž
zalněřujeme jak situaci, tak výšky, zapojujeme toto
měření zpravidla na stávající již polygonovou síť
s vyrovnanými jižníky. .
Při měření na stanovisku, na př. na polygonovém

bodě, je nutno osnovu úhlů orientovat na sousední
p()lygonové body; nezačneme však se čtením nulovým
neb nule blízkým, ale orientujeme prvý směr přímo
na vyrovnaný jižník polygonové strany, vyjmutý z vý-
počtu souřadnic kodů polygonových pořadů a měříme
potom na stanovisku přímo jižníky*) (osnovu jižní-
ků) na body podrobného měření a ty zapisujeme do
formuláře upraveného podle výše uvedené tabulky.
Ušetříme tím způsobem zdlouhavý výpočet úhlů,

jejich zapisování do formulářů pro výpočet pravo-
úhlých· souřadnic, čímž se vystříháme a vyvarujeme

.) K měření úhlů nutno použítí dvojosého theodolítu
bez postrku (pozn. red.). .

I ..... .....

chyb zaviněných přepisovamm vypočtených úhlu a"
ušetříme výpočet jižníků na stanovisku. Dále nemusí-
me ,přepisovat délky ze zápisníku do výpočtu a dale-
ko přesněji se nám kreslí polní náčrt v poli, máme-li
k tomu účelu hned jižníky a délky, poněvadž se ne-
hromadí chyby.

Takovým postupem můžeme případně zaměřit sou-
časně s podrobným měřením i vedlejší pořad vložený
do stávající polygonové sítě, při čemž získáme další
výhodu, že totiž bez jakéhokoliv sečítání a počítání
úhlů, máme kontrolu na správné zaměření úhlů hned
na posledním stanovisku vedlejšího pořadu, kde přímo
naměříme a zjistíme úhlovou odchylku vedlejšího vlo-
ženého polygonového pořadu. Tato bývá nepatrná a
není třeba ji ani rozdělovat pro výpočet souřadnico-
vých rozdílů vedlejšího pořadu.

Mám za to, že tento postup při získávání země-
měřických podkladů, které nám bude ukládat příští
doba, po zdokonalení '.a rozmnožení autoredukč~ích
dálkoměrných strojů, nám usnadní plnit dané ukoly.

Podle' návodu A pro katastrální měřické prfÚJe pozorují se směrové údaje při zaměřování detailních bodů
na celé desítky vteřin; je otázka, zOO je tento úkon ho$pOdárný a s oh7edemna požadovanou přesnost v určení
polohy nutný.

Podle přílohy č. 46 návodu A pozorují se směrové
údaje v polární methodě při měření podrobných
bodů zpravidla na údaj nejmenšího dílku nonické di-
ference použitého uhloměrného stroje, to je tedy na
10 až 20 vteřin. Položme si otázku, zda pro předem
stanovenou mez přesnosti v poloze podrobného bodu
je pozorování směru na desetivteřinu nutné, a s ohle-

dem na výsledné upotřebení, to je grafické zpracování
do mapy, hospodárné.
Bereme-li tedy do ohledu skutečnost, že číselné

údaje při měření získané upotřebíme a zpracujeme
jen graficky, položme za krajní mez přesnosti v po-
loze bodu podmínku, aby přesnost nepřekročila kruh
o poloměru .1' = Vd x2 + d y2 = 0,05 m. Za předpo-
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kladu, že d a;= d YJ bude při daném r = 5 cm činit
posun v souřadnicích 3,5 cm.

Úlohu formulujme nyní otázkou: Za předpokladu,
že neuvažujeme nevyhnutelnou chybu z opticky mě-
řené vzdálenosti, o jakou hodnotu LJ cp se změní směr-
ník uvažovaného záměrného "rajonu, bude-li poloha
jeho koncového ,I:odu daná v jistých mezích přesnosti
(8 danou určitou chybou), pro náš případ pro
r = 5 cm? Aplikujeme-li tu z vyrovnávacího počtu
známý vztah pro změnu směrníku

sin cp cos q:
j cp = - s- d x + -8- d Y (1)

" d x .LJ cp =S (cos cp - sm q;) e"

Abychom našli při konstantním d a; a 8 maximální
hodnotu pro j CP, určeme extrém druhého členu rov-
nice (2) a po krátkém výpočtu zjistíme, že je to při
abso'utních hodnotách pro cP = 45°. Dosadíme-li to
číselně do rovnice (2), dostaneme:

da; "C""

LJ cp" = -- yl2 . e"
8

LJ cp" = 4,93 . [I"
8

Sestavme podle této rovnice Ipro různé vzdálenosti
8 tabulku I.

Srn , LJcp
I Srn I LJcp

I
10 I 16' 57" 75 2' 15"
20 i 8'28" 100 l' 42"
30 I 5' 39" 150 l' 08"
40 ! 4'14" 200 58"I
50 !

3' 23" 250 41"

Z tabulky vidíme, že do v2loolenosti 150 m je LJ cp
stáje větší než 1'; přizáměře 200 m činí přibližně mi-
nutu a teprve při záměře 250 m, při polárním měření
už málo kdy se vyskytující, je ještě jen dvě třetiny
minuty.

Je tedy patrné, že i při dostatečně velJkémpoža-
davku na přesnost v určení polohy bodu (r = 5 cm)
je postačující, směrově určovat bod při podrobném
měření na jednu minutu.

Dále uvažujme otázku, s jakou přesndstí musíme
zaměřený bod do mapy zakreslit, abychom !při tom
nepřekročili určitou, předem stanovenou mez. Za ni
zvolme krajní kartírovací možnost r = 0,05 mm, což
pro mapu 1 : 1000 odpoví'oo 5 cm a pro mapu 1 : 2000
deseti centimetrům. Pro tento případ bude r =

= -/d:1)2 + d y2 = 0,05 mm a z toho opět, za před-
pokladu, že d a;= d Y = 3 cm pro mapu 1: 1000 a

6 cm pro mapu 1 : 2000. Rovnice (2') po dosazení pří-
slušnými veličinami bude:

j cp" = 0,0479 . e"
8

S ohledem na to, že nastavenípolár. kordinátografu
a jeho centrování se dá provést též jen v určitých
mezích, které položme rovné uvažO'Vané už mezi
r = O 05 mm, bude potom nutné změnu směrníku LJ cp
uvažovat pro dva pohyblivé body. Jak známo opět
z vyrovnávacího počtu, a s ohledem na absolutní hod-
noty cp, bude pro tento příp3ld rovnice (3).

LJ cp" _ 2 0,0479 . e"- . 8

Sestavme opět podle této rovnice tabulku II. a to
(2) pro mapu 1 : 1000 a mapu 1 : 2000 a dostaneme:

Srn
I

LJ<p

\
Sm I

.dcp

1 : 1000 I 1: 2000 1 : 1000 I 1: 2000

I

I I
1 5030' no 00' 50 6' i 12'
10 32' 1° 04' 75 4'

I
8'

20 16' 32' 100 3' 6'
30 10' 20' 150 2'

I

4'
40 8' 16' I 200 l' 30" 3'

Tato tabulka muze zároveň dobře posloužit jako
tabulka dovolených mezí pří kartirování polárním
koordinátografem; v návodu A zavedena není.
Z rozboru přesnosti pozorujeme, že při zaměřování

podrobných bodů můžeme směry odečítati na celé mi-
nuty a výsledky měření budou dostatečně přesné a
pod hranící ikartírovacích možností. Zároveň z toho
i vidíme, že odečítání směrů na desetivteřiny je tedy
zbytečné a časově i materiálně nehospodárné.
Tabulka II. ukazuje:
1. Při grafickém zpracování číselných výsledků mě-

ření, a to bez újmy na přesnosti, postačí pro výpočet
podrobných bodů, a to i bodů pro analytický výpočet
ploch, tyto počítati a ve směrníku předipisovati na
jednu minutu; je to velká časová úspora při hledání
funkcí a kontrolních hodnot.
2. Při kartírování polárním koordinátografem bude

nutno vždy dbát toho, aby orientační (počáteční)
směr byl pokud možno nejdelší; tomu je třeba věno-
vat pozornost už při polním měření, zvláště pak
v místních tratích.
3. Tabulka nám dobře ukazuje, v jakých mezích

při pracích ná mapě musíme koordinátográf centra-
vat, aby vynesené body svojí polohou odpovídaly žá-
da.né přesnosti, a jaká mů~e být odchylka mezi úhlem
z mapy odečteným a přímo měřeným.
TabulJka II. opodstatňuje dostatečně zaměřování

místních tratí (intravilánů) polární methodou, neboť
dobře ukazuje, že při krátkých visurách přes zdánlivě
veliké meze ve vynášených směrech, na mapě poloha
zakreslovaného bodu bude správná a nepřekročí před-
pokládané meze přesnosti.
Z napsaného je tedy jasné, že polární methodu mů-

žeme zrychlit a tím tedy i zhospodárnit a to bez újmy
na přesnosti výsledku.
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LITERÁRNí
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NOVINKY

Posudky a referáty.
Úhrnné katastrální hodnoty. Ministe,rstvo financi vy-

dalo tiskem úhrnné katastrální hodnoty (t.j. statistické
údaje o výměrách pozemků podle jednotlivých druhů
vzdělávání) podle stavu koncem roku 1948, sestavené:
.a) podle jednotlivých krajů zemí českých (na jednom
tiskovém listu), b) podle jednotlivých správních okresů
v rámci krajů (na 13 tiskových listech). Cena za 1 tís-
kový list byla stanovena částkou '20 (dvace,t) Kčs. Prode'j
yýtísků provádí Ústřední archiv pozemkového katastru,
.Praha III, J osefská 4.
526.9=4 Dehalu M.;
Cours de topographie. (Učebnice topografie.) 562 str.,

344 obr., 4 tab., 16X25 cm, lit. 132; 1947, Paris, Béranger
Ch., váz. 2 400 fr.
Autor, emeritní profesor unive,rsity v Liege, shrnuje

v této knize své přednášky. Kniha je rozdělena na úvod
a čtyři části: I. mapování (str. 13-232); II. fotograme,trie
(str. 233~78); III. vytyčování komunikací (str. 379-432);
IV. podzemní mapování (str. 433-554).
V první části probírá auitor v4ildlevlastního mapování

theodolity, triangulaci, polygonisaci a nivelaci; v druhé
části vykládá o fotogrametrii pozemní a letecké, o při.-
strojích, methodách, vyhodnocování a yyhodnocovacích
přístrojích. 'rřetí část je vlastně návod, jak si počínati
při trasování, a obsahuje i popis některých tras. Posledm
část podrobně pO'pisuje důlní měření a mapování se
ZYláštn.ímzřetelerrl na belgícké doly.
Obsah knihy ve svém slo,žení není s našeho hlediska

sna.d zcela obyYklý, což vyplývá z 'jiného rozdělení látky
na belgických yYsokých školách. Autor předpokládá totiž,
že je známé to, co se posluchač doyídá v přednáškách
základů geodesie, základů astronomie a počtu pravdě-
podobnosti. Nejlépe je to vidět na otázce chyb, jíž se
autor dotýká jen zcela yýjimečně. Jasnost slohu a pře-
hlednost publika.ce je patrně výsledkem autorových
dlouholetých z.kušeností pedagogických. Úpraya i reprQ-
dukce předstayují obvyklý průměr francouzských knih.

Váchal.

535=4 Boutry G. A.:
Optique instrumentale. (Přístrojová optika.) 538 str.,

412 obr., 18X27 cm; 1946, Paris, Masson e,t cie, brož.
1500 fr.
Kniha je rozdělena na pět částí; v první probírá autor

základy optiky, v druhé centrální systémy, ve třeti systé-
my s rovinou souměrnosti, ve čtvrté viděni a tvořeni
optických obrazů a v páté optické části přístrojů - lupy,
okuláry, okuláro,vé mikrometry, teleskopy, foto,grafické
přistroje, spektroskop'y a spektrografy.
Knížka je velmi podrobná, dobře vypravená a je tiš-

těna na křidovém papiře. Váchal.

(Pozn.: Obě knihy byly vystaveny na výstavě fran-
couzské technické knihy v Praze, o niž jsme referovali
v poslednim čisle.)

Odborná pojednání v zahraničních časopisech.

Sbornik naučno-těchničeskich i proizvodstvěnnych
statěj.

(Sborník vědecko-technických a výrobních pojednáni.)
Svazek XXIII. Vydáno y Moskvě r. 1948, celkem 103

fltran. Stručný obsah jednotlivých článků jest tento:
N. A. B a l' a n o v: Rozmnožit řady úderníků karto-

graficko-geodetické produkce.
Tento úvodní článek obsahuje zprávu o vyznamenání

řady pracovníků GUGiK (Hlavního úřadu geodesie a kar-
tografie) podle výnosu presidia Nejvyššího sovětu SSSR
ze dne 14. X. 1948. Leninův řád dostaIiopřednosta GUGiK
Aleksandr Nikiforovič Baranov, L. I. Markova D. J.
Šuvalov. :Řádem »Rudého praporu« bylo vyznamenáno
13,»Čestným řádem« 28 a medailí »Za pracovní zdatnost«
dalších 8 pracovníků.

A. V. E d e I š t e j n: Za lepší organisaci produkce a
novou technologii.
Článek se týká zvýšení produktivity v oboru tisku

map.
N. P. Gruš i n s k i j: O užití gravimetrft pro zaměření

bodJttI. a II. řádu .
Diskutovány výsledky připojení jedné ze základních

tíhových stanic, Kijeva, na body Moskva a Poltava po-
mocí čtyř gravimetrů typu MoIoděnskij a čtyř gravi-
metrů typu Noergaard. Navázání bylo provedeno třikrát
a bylo při něm použito letadel. Střední chyba výsledku,
odvozeného z měření všemi přístroji, jest ± 0,35mgL
Střední chyba, odvozená z dílčího pozorovacího materiá-
lu, získaného gravimetry typu Noergaard, jest ± 0,12
mgl, při čemž se výsledek pro tíži liší jen o 0,1mgL od
výsledku úhrnného. Zkušenosti s užitím gravimetrů při
spojení tíhových stanic o velkých vzdálenostech pomocí
letounů jsou příznivé.
D. A. L j a I' i n: Nové vzorce a postup výpočtu reduk-

cí při zobrazení triangulace II. řádu v rovině.
Odvozeny jsou vzorce pro směrovou redukci a logarit-

mus strany trojúhelníků řetězce na okraj] zon v Gauss-
Kriigerově zobrazení.
V. J. S u o.h o v: Vyznačení sídlišf na milionové mapě

SSSR.
Článek Kartografického obsahu o volbě nejvhodněj-

šího způsobu a prostředků vyznačení údajů o osidlených
místech.
E. M. Senderova: Malý atlas SSSR.
Popis souboru 45 map různých měřítek, který byl

vydán nedávno v Moskvě.
B. N. B ě g u n o v: Vliv zrcadel stereofotogrametric-

kých přístrojů na přesnost vyhodnocení.
Odvozeny vzorce pro změny ve směru paprsků po

jejich průchodu planparalelní a klínovou deskou, a po-
mocí nich vypočteno zkreslení pro stereopřístroj RP-5
systému M. D. Konšina v celkové hodnotě 0,2mm. Vnitřní
stříbření zrcadel jest nahradiJti vnější odrazovou plo-
chou hliníkovou.
D. S. Šer ma n a A. J. Bula n o v: Nivelační spojení

kronštadtského vodočtu s pevninou.
V r. 1947 bylo provedeno v pořadí již deváté výškové

navázání Kronštadtského ostrova na pevninu po ledě
Finského zálivu. Ve srovnání s r. 1931byly zjištěny roz-
díly až 41 mm v převýšení výškových značek v Oranien-
baumu vzhledem k nulovému bodu vodočtu.
A. P. K o I u pa jev: Měření času na Severu.
Přesnost určení zeměpisné délky v severních krajinách

se u Zingerovy methody s přibývající zeměpirsnou šířkou
zmenšuje z toho důvodu, že rychlost pohybu hvězd ve
výšce s rostoucí zeměpisnou šířkou klesá. Také způsoby
azimutální, užívající průchodů jižních hvězd, yYkazují
větší chybu, protože určení směru poledníku se děje uži-
tím pólových hvězd o malých zenitových distancích.
V článku jest věnována pozornost azi:mutálním metho-
dám, hlavně Pavlovově, u níž mezi dvěma určeními po-
ledníkového bodu limbu pomocí Polárky se čas určuje
z průchodů as] šesti jižních hvězd. Vyšetřuje vliv rozlič-
ných chyb v závislosti na zeměpisné šířce a nalézá střed-
ní chybu váhové jednotky (6 hvězd) v zeměpisné šířce
70°u Pavlovovy methody ± 05,032 a u Struveovy metho-
dy ± 05,036. U methody Zingerovy činí tato chyba při
8 párech hvězd asi ± 05,04. Výsledky měření na Severu
ukazují, že střední chyba v určení času se zvětšuje úměr-
ně s hodnotou sec p. Výhodou Pavlovovy methody je,
že vzhledem k větší frekvenci průchodů se lze omezit na
pozorování jasnějších hvězd do 3m. Zingerova methoda je
však použitelná i na Severu a přesnost výsledků bude
možno zvýšiti použitím neosobního registračního mikro-
metru.
Ing. V. N. Š i š k ,i;n: Racionalisace karlograficko-geo-

detické produkce.
Raci'Onalisace bude spočívat v konstrukci nových pří-

str()jů a zdokonalení pracovních method. Pro řešení tooh-
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nických úkolů byly před rokem zřízeny zvláštni výzkum-
né laboratoře. Bude využito též zlepšovacich návrhů za-
městnanců.
O. A. G e r a s im o v a: Měřické značky stereoskopic-

kých přístrojil.
Při vyhodnocování steroosnímků se v SSSR používá

více typů přístrojů, jež jsou opatřeny optickými nebo
fysickými putovními značkamirozl~čných druhů. Článek
pojednává o kladech i nedostatcích jednotlivých typů.
S. G. P a I' c h o m e n k o: O úkolech technicko-geologic-

kých výzkumil, prováděných v souvislosti s ni'Velaci
I. řádu.
VÝšKovéznačky a nivelační tratě se mají voliti v mís-

tech geologicky stálých. Protože vÝška jest ovlivňována
ročním kolísáním obsahu vody v podloží a kolísáním jeho
teploty, mají se základní značky umísťovat ,pod úrovní
maximálního zamrzání půdy. Základní značky věkovité
mají být založeny ještě hlouběji pod hladinou ročních
změn teploty. V SSSR jsou to hloubky 3 m a 15 m.
G. N. Ba š I a v i n a: Nové zpracováni nástěnnJÍch

školních map.
V článku se referuje o způsobu vydávání nástěnných

školních map, kde originál je vyhotoven v menším mě-
řítku než tisk.
A. Z. C h u I' sen k o: Atlas SSSR.
E. M. D I' i a c k a j a: Atlas SSSR.
Oba články podávají recensi atlasu, vydaného r. 1947

v Moskvě.
Svazek XXIV. Vydáno v Moskvě r. 1949, celkem 84 str.
Úvod n í či á n e k: Socialistické soutěžení o vyso-

kou kvalituvýsledkťt topograficko-geodetických prací.
V. F. P a v lov: O návodu k provádění topografického

vyměřování v neprozkoumaných nebo částečně prozkou-
maných krajinách SSSR.
Pojednáno jest o volbě leteckých snímků a o způsobu

mapování s hlediska zobrazení hydrografické a dopravní
sítě, Ploch s porostem, tunder atd. a s hlediska reliefu
zemského povrchu. V textu jsou' čtyři ilustrace.
Dr techn. n. V. A. Mag nic k i j: Vyrovnání stupňn-

vých měření v širším smyslu.
Autor navazuje na novou formulaci problému určení

tvaru Země, jak ji podal M. S. Moloděnskij a vyslovuje
podmínku :2PN (~N)2 +:2 Po (~G)Z'= mínimum

pro určení, nejpravděpodobnějších veličin trojosého
elipsoidu. Veličiny ~N, ~ G a P zde značí' odchylky
geoidu a tíhové anomalie vzhledem k hledané ploše
elipsoidické, a jejich příslušné váhy.
L. T. Per k i s: Konstrukce fotogrametrických sítí na

plánu zpilsobem graficko-početním.
Myšlenka spočívá v analytickém určení souřadnic

hl&vních bodů na plánu zpětným protínáním, z nichž se
potom odvodípol'oha zhušťujících bodů grafickým proti-
nállím vpřed.
A. I. F I' o lov: O dynamickém teplotním koeficientu

kyvadel.
V důsledku rozdílných hodnot tepelné setrvačnosti

kyvadla a teploměru je nutno opraviti dobu kyvu o ko-
rekci L1 s = ?' L1 t. kde L1 t značí změnu teploty vzduchu
za jednotku času. V důsledku zvrstvení vzduchu pod pří-
klopem dochází dále k tomu, že pro dynamický koefi-
cient ?' dostáváme velmi rozdílné hodnoty podl.e toho,
je-li teploměr umístěn nahoře nebo dole, jak to ukázaly
zkoušky s 12 kyvadly různých typů, provedené v letech
1946-48. PřeBně je možno vypočíst dynamickou teplotní
opravu teprve použitím teploměru. který by při stejné
teplotní setrvačnosti: udával úhrnnou teplotu' kyvadla.
V MAGP byl takový tepltoměr nyní zhotoven a před-
běžné výsledky zkoušek jsou příznivé.
J. V. M o s k v i n: Řešení velikých soustav normálJních

rovnic současně mnoha počtáři.
Rozřešení většího počtu normálních rovnic jest velmi

pracné a může být ulehčeno tím, že se výpúČet vhodně
rozdělí v několik částí, jež provedou různí počtáři. Postup
je ukázán na numerickém příkladě.
G. N. Z a I' ach a i n: Standardní polní fotolaboratoř

pro leteckou fotogrametrii.

Sděl'ení podává popis rozličných součástí polni výstro-
je, jako jsou polní přístroje na vyvolávání, sušení, dále
densitometr, exposimetr atd. a je doplněno 8 ilustracemi.
V. J. Mi c h a i lov: Objektivní ocenění kvality nega-

tivil leteckých snímkft.
Charakteristika negativů je dána třemi veličinami,

a to: koeficientem kontrastnosti fotomateriálu, celkovým
rozpětim hustoty negativu, a hustot5u nejslaběji osvětle-
ných míst negativu. K určení těchto hodnot Ize použíti
jednoduchého klínového fotometru, jehož náčrt je při-
pojen.
L. A. Mu c h i n a: Výroba suchých emulsí a jejich uži-

tí v podnicích GUGK.
Popis pracovního postupu a získané zkušenosti.
G. A. G i n c b u I' g: Pseudocy.lindrické zobrazení

CNIIKAiK.
Nová nástěnná mapa světa v měřítku 1: 15000 000 jest

zobrazena v nepravé válcové projekci, ve které se rovno-
běžky jeví jako přímky a poledníky jako křivky. Plošné
měřitko zůstává do rovnoběžky ± 300 zachováno, ale
v šířce 70° je již trojnásobné. 'úhlové skreslení závisí
značně na zeměpisné délce, takže v ro7.Ích mapy přesa-
huje 500.

N. N. A g o k a s: K otázce užití vícevrstvové bal'evné
emulse v polygrafii.
Článek technického obsahu (3 str.).
S. A. A n gel' o v: Tabulky oprav z centrace aSlllěrové

redukce pro hodnotu déikového elementu e= 0,1m.
Obsah článku vyplývá z jeho názvu. V textu jsou dvě

malé tabulky a grafikon.
Z á v ě I' e Č n Ý či á n e k: Výsledek porady, týkající se

oosudku knihy Prof. A. S. Čebotareva: Geodesie, část I.
Kolektiv vědeckých pracovníků MIIGAiK podrobil

zmíněnou učebnici kritice a po zjištění jejích předností
vytkl i její nedostatky. Při diskusi vzešly některé pod-
něty pro organisaci práce kolektivu v r. 1949.

E. Buchar.

Septieme Assemblée Générale de ľUnion Astronomi.
que Internationale. V periodické publikaci Bulletin Ho-
raire za prvni pololetí 1948, kterou vydává Brn (Bureau
International de ľHeure) je podána stručná zpráva
o VII. valném shromáždění mezinárodní astronomické
unie (Union Astronornique International), které se ko-
nalo od '11. do 18. srpna 1948, Zpráva se týká toliko ko-
misí 31 (Commission de ľHeure), ]8 (Commission <les
I;ongiíudes par Télégraphie sans Fil) a 4 (Commission
des Ephémerides), jejichž činnost úzce souvisí s progTIl-
mem a praci BIH.
V komisi 31 podal zevrubnou zprávu A. Dan j o n, )-e-

dítel BIH, o činnosti ústavu v letech 1938-1947. V WI,e
1947 bylo přijato 13859 signálů proti 9320 signált\m
v roce 1938. Byl ukončen výpočet definitivních časů <;ig-
nálů pro rok 1941 a pro prvni polovinu roku 1947. Publi-
kováni se ~drželo pro potíže' v tisku. Výpočet ČaSl}za
rok 1942 bude brzy ukončen. Zbývá pak ještě vypočítati
definitivní časy pro pe,riodu od r. 1943 do 1945 a pro
drUhOUpolovinu roku 1947 a publikovat od r. ]941-1945
a 1947. V roce 1940 bylo zahájeno registrování signálů na
chronografu Belin s velkým válcem (1 sec= 500 mm),
který se otočil buď za vteřinu střední nebo za 60/61 vte-
řiny střední. Malý chronograf Belin (1 sec = 250 mm) I'e
užival k srovnání různých hodin. Sedm kyvadlových ho-
din a troje hodiny křemenné jsou neustále srovnávány
se sedmi křemennými hodinami Laboratoire National de
Radioelectricité v Bagneux. Astronomická pozorování
byla prováděna pravidelně prúchodními stroji Gauthier
(průměr obj. 75 mm) a Bouty (102mm). Za účelem dosa-
žení ještě větší přesnosti v určení času bylo od r. 1947
poz.orováno s přístrojem Danjonovým. Současně je, na
Observatoire de Paris konstruován podle návrhu Danj:)-
nova astroláb s neosobním mikrometrem. V letech 1938'
až 1947 bylo studováno šíření elektromagnetických vln,
změny délek, nepravidelnosti v chodu hodin jako funkce
různých zjevů, zemětře,sení, nepravidelnosti v rotaci
Země atd.
Sil' Harold Spencer Jones soudí, že' přesnost moder-

ních hodin vyžaduje, aby byl vzat ohled na kolísání pólu.
V Greenwichi se uvažuje kolísání pólu užitím pozorování'
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v:\<-konanýchfotografickým zenitteleskopem ve Washing-
tonu. H. Smith oznamuje, že· když se, koUsání pólu ne-
uvažuje je moino nalézti v chodu hodin pe'riodu o 14 mě-
SlCích (Chandlerů.v cyklus), je,hož amplítuda může do-
sáhnoutí 0,025 až 0,038• P. Sollenberger říká, že Obsm'-
vatoíre Naval uvažuje o zřízení stanice v blízkosti rov-
níka, aby se zmenšil vlív kolísání pólu. V Greenwiilhi
je tento vlív značný v důsledku velké zeměpisné Šířkv.
8toyko oznamuje, že v BIH je kolísání pólu uváženo při
výpočtu definitivnich časů. Danjon navrhuje zavésti no-
vou definici pro jednotku času .. Ta je zatím jednoduše
definována jako střední sekunda, aniž by se uvedlo pro
jakou epochu plati. Lambert soudí, že otázka je příliš
složitá, poněvadž se vztahuje na definice mnoha jinÝ3h
astronomických konstant. Moreau vyslovuje přání, :lby
pozorovatelé při publíkování výsledků činili zmínku
o tom zda pylo pozorováno v obou polohách dalekohledu
a zda byly uváženy nepravidlnosti a nerovnosti čepll.
V komisi 18 navrhuje Ta rdi, aby bylo uvažováno

o novém měření délek. H. 8.• Tone,smyslí, že by bylo
třeba opakovat měření, ale nikoliv v blízké době. Nej-
prve je třaba zdokonaliti přístroje, hodiny apod. Gou-
genheim s domnívá, že stanovení data povzbudí k vy-
nalézání a zároveň k vyžádání potřebných subvenci.
8toyko myslí, že ačkoli 20 stanic vykonává časovou služ-
bu nepřetržitě, je třeba opakovati měření délek ať již
pro potvrzení hypothesy 'Wegenerovy nebo Vening-Mei-
neszovy. Tardi sděluje, že Danjon konstruoval neosobni
astroláb a průchodní stroj, založený na novém principu.
GUyot říká, že je obtížnější sledovati hvězdu otáčenim
mikrometru rukama, než je-li vlákno vedeno motorem.
rardi navrhuje změnu názvu komise 18na 'Commission de
détermination des positions Géographiques.
V komísi 4 navrhuje Dan j o n, aby pro občanský čas

v Groonwichi, mX\ítaný od střední půlnoci, bylo důsledně
dodržováno označení T. U. (Temps Universe,J, Unive,rseI
Time, Weltzeit). Označení T. M.G. nebo G.M.T., které
užívají meteorologové, geofysici, letci a novináři je ne-
správné a sloužilo před r. 1925 k označení občan.;;kého
času v Greenwichi, počítaného odstředního poledne.

Ing. Lukeš.
Bolletillo geodetieo 19<17-<18. Vojenský zeměpisný ústav

(Instituto geografico militare) ve Florencii (Firenze) vy-
dává ročně 6 čísel geodetické revue uvedeného názvu
v italském jazyce. Obsah spadá většinou do oboru vyšší
geodesie, ukazuje na vynikající úroveň a charakterisuje
dobře současné práce i problémy italských geodetů. čte-
nář to pozná podle seznamu hlavních článků; recensor
na požádání rád zapůjčí kterékoliv čislo.

Roč. 1947, Č. 1: G. B O a g a: »Výpočet délky dlouhé geo-
detické křivky na elípsoidu.« S. Ba II a r i n: »Rovnice
mapy a deformace kružnic v polárním stereografickém
zobrazeni.« - Č. ·2: A. Marcantoni: »Nomogram
k usnadnění řešení hlavní geodetické úlohy na elipsoidu.«
- Č. 3: G. B o a g,a: »Vzorce geometrie křivočarých ma-
lých trojúhelníků. a řešení geodetických úloh na elipso-
jdu.« A. Ma r u s s i: "O diskontinuitě druhé derivace po-
tenciálu« (gravimetrického gradientu). - Č. 4-5-6: A.
Ma r u s s i :»Geodetické sjednoceni Středozemního moře.«

Roč. 1948, Č. 1: F. Alb a n í: »Grafické řešení Snelliovy
úlohy.« G. S a I v i o ni: »Nová triangulace města Flo-ren-
cie s relativním měřením základny.« - Č. 2: A.M a r-
c a n t o n i: »Hlavní geodetická úloha na tro-josém eHpso-
idu.« -Č. 3: C. T r om li e t t i: »Změny zeměp. souřad-
nic trig. bodů při změně parametrů referenčního elipso-
idu.« - Č. 4: Dore-Solaini-Bartorelli:»Aero-
triangulace.« B. Pa c ell a: »Transformace geodetické
sítě z jednoho elipsoídu na jiný.« A. Ma r u s s i: »Nový
způ.sob astronomicko-goodetického vyrovnání rozsáhlé
triangulace.« A. Ma r us s i: »Nový způsob zapodení
velké triangulace.« - Č. 5: »Zavedení kilometro-vé sítě
v budoucím kartografickém díle italském.« - Č.6: S.
B a II a r í n: »Gaussovy souřadnice bodů velmi vzdále-
ných od základního merídiánu.« Bohm.

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessung und Kul-
urtechnik.

Číslo 10 (řijen 1949). Dr Ing. Karl R i n n,e r: Wirt-
schaftliches Koordinatenrechen (dokonč.). - Josef K r a-

m e s (Vídeň): ůber das Wegschaffen von Restp'arallaxen
mittels graphischer Konstruktionen. - Zprávy o srpno-
vém kongresu FIG v Lausanne. Redakce počíná otisko-
vati serii článků, jež budou tvořit zápis o kongresových
jednáních. V tomto čísle je otištěn proslov R. D au g e r a
na závěrečném zasedání, záznam o exkursích v dohě
kongresu, zahajovací řeč předsedy FIG Marcela Ba u-
d e t a, a konečně přednášku R. D a ng e r a o odborné
výchově (tyto články byly ve zkráceném znění otištěny
v čís. 12/49 Z. O.). - V závěru čísla je zpráva o utonutí
profesora astronomie a vyšší geodesie na vídeňské tech-
nice .prof. Dr Friedricha H op f n e r a.

Číslo 11 (lístopad 1949). Alt Vermessungsdirektor Jacob
Bal ten s per g e r t. Řeč H. Harry-ho a M. Baudeta
nad hrobEm t ředitele švýc. katastru J. Baltenspergera
s daty z jeho života. - R. B o s s h a r d t: Beitrag zur
Anwendung der Stereophotogrammetrie bei Aufnahmen
des alten BestandEs vou Gíiterzusammenlegungen. - Con-
férence sur ľurbanisme (přednáška H. W. Wellse, pro-'
slovená na kongresu v Lausanne a uveřejněná v čísle
1/50 Z. O.). - Der Geometer in der Ge,sel1schaft, Technik
und Wirtschaťt der Schweiz (přednáška H. Harryho,
její~ obsah byl uveřejněn v čís. 12/49 Z. Ů.). - Různé
spolkové zprávy.

Číslo 12 (prosinec 1949). R. B os s h a r d t: Beitrag zur
Anwendung der Stereophotogrammetrie (pokrač. z č. U).
- Dipl. Ing. R. S. H a Ion e n, Helsinki: Die Verschlíisse
der Flugkammer RMK HS 1818. - Německé znění zaha-
jovací řéči M. B a ude t a na kongresu v Lausanne. -
Zpráva o pensionování řed. vaudského katastru prof. Dr
L. Hegga. - Různé a literární zprávy. bp.

Journa~ des Géometrcs experts et topograp,hes fran-
I;ais.

Číslo 10 (říjen 1949). R. Dan g e r: Episode de guerre
froide (polemika proti diplomovaným zemědělcům. pokud
jde o oprávnění k scelování pozemků). - F. G r e I a u d:
CaIcul ďune irrigation rationel1e (s použitím nomo-
gramů). - R. M a s s o t: Quelques considérations prati-
ques ft propos du remembrement. - R. Dan g e r: Con-
férence sur ľEnseignement professionne,l au Congres de
Lausanne. - M. Ma r t i n: Un laboratoire ďessai de géo-
metre et ďexpertise (návrh na zřízení výzkumného ústa-
vu zeměměřického). - Matematické úkoly a obvyklé
hlídky. .

Číslo.11 (listopad 1949). Correspondance (polemika
o zřízení nové franc. spolkové organisace -Unie země-
měřických inženýrů - která vydává nový časopis: Inže-
nýr-zeměměřič a topograf (L'ingénieur Géometre Topo-
graphe). - Eero S a Ion e n: Sur l'exactitude des points
nodaux des polygonaIes. - D. V.: Eléments masses dans
le remembrement. - Program de ľexamen préliminaire.
- Ostatní obvyklé hlídky.

Číslo 12 (prosinec 1949): Roger D a f f o s: Le Géometre
et ľimpot. - A. Wo I f: Le mesurage parallactique de
précision. - S o I i not: L.e cadastre ďOrange romain.e.
- Různé zprávy školské, osobní, literární. bp.

Mapová edice.

Touring Club Italiano v Miláně vydal p r ů vod cep o
J t a I i i, 'kte,rý je kapesního formátu se 616 stranami,
14 mapami a 52 plány. V průvodci se najdou všechny
potř.ehné informace, které jsou nezbytně nutné při cesto...
vání. U každého města mimo plánku je podrobně, popsán
historický vývoj až po současný stav. Formát průvodce
16XU cm.
A u tom a p a Šv Ýcar s k a 1: 200 000, vydaná Tour-

ing Clubem Italiano v Miláně. Švýcarsko jest obsa~,eno
na 4 listech, složených do formátu 25XU cm, velikost
kresby U5X45 cm. Hlavní silnice jsou ~Iutě a ze,leně
vybarveny, vzdálenost označena číse,lně v km, terén šra-
fován v barvě hnědé, větši toky jsou v barvě modré.
A u tom a p a I t a 1i e 1 : 200.000 vydaná Touring Clu_

bem Italiano. Celé území je znáz·oruěno na listech s čísly
1-27, složených do formátu 25XU cm. Rozsah kresby je
různý podle velikosti listů. Klasifikace silníc rozlišena
barevně, vzdálenosti označeny čís.e,lně',zře,telně o7.načeno
stoupání silnic od 4--'(%, dále pak nad 7%. Terén je
v hnědé barvě šrafován a stínován. . .
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Nor Sk á map a v měř. 1 : 50.000je zpracována v ně-
kolika vydáních. První vydání je pětíbarevné, te·rén
vrstevnicový a st.ínovaný, mapa je dokonale čitelná.
Druhé vydání je stejné obsahové náplně, pokud jde o te-
rén je vyjádřen pouze vrstevnicemi. Třetí vydání je
v jednobarevném provedení o stejné náplni jako u zmí-
něných dvou vydání.

o ,RUZ~E

Nor s k á map a 1: 100.000je pět.ibarevná, terén šra-
fován, silnice klasifikovány.
Přehl.edná mapa ČSR 1 :1,000000 zpracovaná

Hlavním geodetickým a kartografickým úřadem při sov.
min. SSSR. Mapa je devítibarevná, čitelná, bezvadně
provedená. Rozsah kresby 80X44 cm, te,rén stínovaný.

Aktuality ze Státního zeměměřického a kartografic-
kého ústavu v Praze. Pro z a tím n i o r g a n i s a ční
o pat ř e n L. V dusledku převedení pusobnosti ve věcech
veřejného vyměřování a mapování z minísterstva fínancí
-do mínisterstva techniky, byl sloučen dosavadní Země-
měřický' úřad, Reprodukční ústav mín. financí a Ústřed-
ní archiv pozemkového katastru v jediný ústav s pro-
zatímním názvem: »Státní zeměměřický a kartografický
ústav v Praze« (adresa: Praha VII, Veletržní 21).
Ústav přejímá pusobnost dosavadních tří uvedených

ústavu i pokud jde o vyřízování objednávek mapových
děl a výsledků veřejného vyměřování a mapování.
V oboru geodetické ast.ronomie bylo na-

vázáno čilé spojení s příslušným referentem maďarského
zeměměřického úřadu. Po vzájemné výměně několika
dopisu se zjistila úplná shoda názoru na konstrukd
astronomického universálu WT4. Maďarští astronomové
zjistili tytéž závady na přístroji, o nichž bylo svého času
v ZO referováno. Maďaři budují poněkud řidší sít La-
placeových bodu a měří astronomické azimuty společné
spojnice dvou bodu na v'zdálenost až 120km. Podle sdě-
lení trpí nedostatkem dobrých světlometů a měli by zá-
jem o světlomety fy Frič poslední konstrukce, zejména
kdyby mohly být brzy dodány.
Moderní zpusob měření, silničních vzdá-

1e n o stí. Zajímavým příkladem spolupráce zeměměřiče
so silničními techniky je konstrukce a užití silničního
dálkoměru, sestrojeného podle návrhu Ing. Dr K. K u-
č e r y mechanickou dilnou státního zeměměřického a
kartografického ústavu. Myšlenku cestoměru zjištujeme
již v 16. století, kdy francouzský lékař krále Jindřicha
II .• Tan Í"ermel změřil pro účely geodesie jeden poled-
níkový stupeň mezi městy Paříž a Amiens. V tehdejším
pojetí šlo o methodu nevhodnou, protože účelem měřeni
bylo zjistit délku na elipsoidu a nikoli skutečnou délku
na topografickém povrchu. Pro pojem silniční vzdále-
nosti je to však methoda nejpřiléhavější, pro,tožedoprava
nemllže mít zájem na prlimětu vzdáleností, nýbrž na
vzdálenosti skutečné.
V r. 1947ministerstvo techniky zadalo zeměmě,řickému

úřadu zjištění délek silnic 1., II. a II. b třidy v Čechách
a na Moravě. Při hledání nejvhodnějšího zpusobu práce
uvažovalo se o odsuno'Vání těchto délek z katastrální
mapy. Tento zpusob by nebyl dostačo,val, prot.ožemnohé
silníce nebyly v katastrální mapě dosud z,akresleny a
dislokace map u katastrálních měřických úřadu by byla
práci komplikovala. Z těchto příčin bylo použito dávno
zapadlé myšlenky ke konstrukci silničního dálkoměru.
Je to v podstatě dvoukolový těžký přívěsný vozík tažený
autem, s plnými gumovými obručemi a s počítadlem
obrátek na každém z obou kol. Obvod každého kola se
zjišťuje na srovnávací trati jednou za 10 dni (vzhledem
k' opotřebování gum). Přesnost prliměru zjištěuá na obou
počitadlech je ± 1 m u silnic I. třídy a ± 2 m u silnic
podřadnějších na 1 km. Optimálních výsledku bylo do-
saženo při pohybu auta rychlostí 20 km v, hodině. Takto
bylo změřeno 6984 km silnic I. třídy, 13345 km silnic
II. třídy a 8630 km silníc II. b třídy. Podle zj'štěných
údajů byly pak pro potřeby ministerstva techniky vy-
hotoveny vzdálenostní tabulky jednotlivých silnio a
vzdálenostní mapy v měř. 1: 200000.
V těchto dnech si vyžádal technický referát ONV

Zbraslav silniční dálkoměr, který potřeboval k přesnému
zjištění vzdáleností od rlizných nákladišt k nově budo~

vané slapské přehradě jako doklad pro správné účtovárú
dovozců. Z tohoto příkladu seznáváme, že vyhotovením
vzdálenostních map funkce silničního dálkop:J.ěru ne-
skončila a že jej bude ještě častěji použito.
Polohopisná mapa 1: 5.000.Z aktualit čtenáři

seznali, že se v SZKÚ postupně vyhotovují dvě mapy
V měřítku 1: 5.000:stá t n í mapa a mapa po 10 h ~
p i s n á.Listy státní mapy 1 : 5.000,ohraničenésol1řad-
ni.covousítí Křovákova zobrazení v rozměrech 2,5a 2 km.
s J mapuji v prostorech, kde to výstavba státu požaduje.
Obsahují polohopis znázo·rněný značkamí pro mapu
1 : 5000, výškopis vyjádřený nadmořskými výškami na
desetiny metru a vrste,vnicemi, a názvosloví. Listy pol~
hopisné mapy 1 : 5,000v kladu a rozměreeh totoiné s kla-
dem a rozměry listu státní mapy, obsahuji toUko zmen-
še.ný polohopis katastrální mapy a vyhoto,vují se stále
vo větším rozsahu pro potřeby plánování.
Pro velké množství objednáve,k, zejména od orgánů

lidové správy, budou se listy polohopisné mapy 1 : 5.000
hotovit trojím zpusnbem. Při fotomechanickém způsobu
se do listu katastrální mapy sestrojí souřadnicová sít
Křovákova zobrazení, fotngraficky se odstraní, srážka
listů a zhotoví negativy v měřítku 1 : 5000, če,mě se vy-
kopíruje positivní matrice na prlisvitný materiál a &1'>-

staví se montáž do sestrojeného rámu a souřadn1cové
sítě na papíru s hliníkovou folií. Z této prlisvitné matri-
ce se vyhotoví na papír s folií modrá positivní kopíe, na
které se vyrysuje platný stav b.e!Zparcelnich čísel a za-
kre,slí se značky. Reflexem se pak vyhotoví negativ a
z negativu tisková deska. Druhý zpusob byl již v aktua-
lHách uveden. Na skleněné desce opatřené pole,vou se
sestroji rám listu 1 : 5.000a souřadnicová sit Křovákova
zobrazení. Obsah katastrální mapy se pantografuje ryd-
lem do polevy skleněné desky a po retuši vyrytého p<r.
lohopisu a po doplnění značkami vznikne originál· pro
tiskovou desku polohopisu. TřeH zpusob nevyžaduje
technických zařízení. Na průsvitný papír se kresbou vy-
hotoví kopie polohopisu katastrální mapy, provede se
montáž kopií do rámu listu 1 : 5000 se,strojeného v mě-
řítku 1 : 2880 a fotograficky se vyhotoví negativ v mě-
řítku 1: 5000 pro tiskovou desku. Uvedené ~pusobv za-
jištuji, že na vyhotovení polohopisné mapy' 1: 5.000mo-
hou být zapojeny nejen složky ústavu, ale izeměměřická
oddělení technických referátu ONV.
Š k o 1e n í z a m ě s t n a n c ů zem ěměř i c k é s 1u ž-

by. V aktualitách jsme se již zmínili o školeni zaměst-
nancú, které organ1suje V. odbor ministerstva techníky
s SZKÚ. V roce 1950theoretické a praktické školení pO'-
kračuie. V únoru a březnu projde 180 přednostu země-
měřických oddělení techn. referátu ONVtheoretickým tý-
denním' školenim. Pozoruhodné je, že kromě čistě tech-
ni.ckých disciplin (mistní nivelační sítě,; výškopisná mě-
ření, zhušťování, státní a polohopisná mapa 1: á 000)
jsou v rozvrhu zařazeny přednášky doplňujíci vzdělání
zeměměřiče o úseky dul~ité pro jeho činnost v nové
sociaFstické společnosti: organisace a úkoly lidové sprá-
vy, plán úkolů a jeho finanční a materiálové zaj'štění,
územní plánování, plány společných o.sevůa geonomický
Prlrzkum.
K prakt1.ckému školeni bude od zeměměřických oddě-

leni technických referátů KNV zařazeno k podrobné
triangulaci 40 inženýrU a techniků, k nivelaci 4 inženýři
a technici a k mapování 1 : 5.0006 inženýrli a techniků.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrli a techniků.
- Tiskem knihtiskárny .Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.- Hedakční korespondence budiž řízena na adresu

hlavního redaktora Praha XVI, Nábřeží LegU 3. Tel. 493-79.
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