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8. Závěr.
Všechny uvedené konkretní hodnoty a tabulky
byly odvozeny se zřetelem na mapování v měřítku
1: 2S 000, t. j. pro výšku letu h = 4000 m, nebo
h = 2000 m. Pro jiné výšky letu lze tabulky snadno
upravit posunem mezí podle zásad uvedených voddíle 4., případně podle obecně odvozených vzorců
sestavit nové tabulky.
Uváděná konstanta komory f = 100 mm odpovídá
sovětským širokoúhlým komorám pro formát 18 x 18
cm, které jsou v SSSR výhradně používány pro
diferencovanou metodu. Konstanta
komory f =
= 210 mm odpovídá normálním komorám běžně používaným u nás.
Další prvky, které byly bráriy do počtu, hodnoty
Jh a 11, odpovídají rovněž na,šim poměrům. Diferencovaná metoda není vhodná pro použití v horském

terénu. V ostatních oblastech, kopcovitého a rovin
ného charakteru,
se v prostoru zobrazeném na
jednom snímku měřítka,...., 1: 20000 jen výjimečně
vyskytne převýšení 200 m, většinou je kolem 100 m.
Letecké snímky pořizované a používané u nás k měřickým účelům, mají vyhovující sklon osy záběru.
V převážné většině případů je nadirová vzdálenost
11 ,<; 1°, menší procento
snímků je v rozmezí 1° -:-7-I,So, velmi málo snímků od I,So do 2° a jen zcela
výjimečně je nadirová vzdálenost větší než 2° (údaje
podle zkušebních prací provedených na VTA AZ
v Brně). Za těchto podmínek jsou proto všechny
odvozené závěry plně oprávněny.

[1] A. S. Skiridov:
[2] V. F. Dejneko:

Stereofotogrammetrija, Moskva 1951.
Aerofotogeodezija, Moskva 1955.

Příspěvek k rozboru protíná ní vpřed
Rozbory přesnosti měřické metody určování bodů protínáním
vpřed na podkladě hodnocení střední chyby
v souřadnicích určovaného bodu. Stanovení zásad a kriterií pro dosažení nejpříznivějších
výsledků při protínání
vpřed. Praktické pokyny pro rozvržení trojúhelníků při zhušťování trigonometrické sítě protínáním
vpřed.
Při řešení různých geodetických úkolů uplatňuje
se velmi často protínání vpřed (jednoduché i několikanásobné). Jde-li o obvyklé zhušťování trigonometrické sítě, užíváme sitJe několikanásobných protínání, ty se však v krajním případě zavádějí také do
jednoduchých protínání vpřed, neboť normální rovnice
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Protínání oceňujeme rovněž podle velikosti a tvaru
chybové elipsy,I) to znamená podle velikosti její
velké (mA) a malé (mB) poloosy:
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nebo též poměrem jejich čtverců
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představují rovnice dvou přímek protínajících se
v určovaném bodu P. V souvislosti s tím zaměříme
pozornost na jednoduché protínání vpřed, neboť navrhujeme-li několikanásobné protínání, skládající se
ze dvou nebo několika nezávislých jednoduchých
protínání, můžeme je ocenit na základě geometrické
II hodnoty jednotlivých
základních protínání.
.
Ačkoliv otázka přesného určení bodu vydobyla
si již své místo v geodetické literatuře, bude přesto
účelné prozkoumat, kdy opravdu nastane případ nejvýhodnějšího protínání, a dále - jak daleko je
možno odchýlit se od případu ideálního. Tato věc má
zásadní význam při navrhování a volbě bodů určovaných protínáním vpřed.
Jako měřítko pro odhad přesnosti protínání bereme obyčejně velikost středních chyb v souřadnicích - mx a mj! - a protože tyto velikosti jsou
závislé na zvolené sou8tavě
souřadnicové XY používáme k ocenění přesnosti nejčastěji střední
chybu v poloze hodu, to znamená jeho chybu délkovou
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který charakterisuje vlastní geometrickou hodnotu
protínání, protože je nezávislý nejen na zvolené souřadnicové soustavě, ale také na velikosti střední
chyby mo v měření směrů. Ve vzorci (S), právě tak
jako v předcházejících jsme předpokládali stejnou
přesnost pozorování, což se dá odůvodnit tím, že při
protínání na jednotlivých stanoviskách všeobecně
nevystupují pozorování různé přesnosti.
Vzhledem k tomu, že poloosa mA označuje maximální a poloosa mB zase minimální střední chybu
délkovou, zdá se nepopíratelné tvrzení, že nejvýhodnější případ protínání bude tenkráte, kdy chybová elipsa přejde v kružnici, neboť jedině v takovém
případě bude bod vyznačen se stejnou přesností ve
všech směrech. Podle rozboru provedeného prof.
Eggertem2)
při jednoduchém protínání vpřed (na
K.: Rachunek wyrównavczy wedle metody najmnieszych kwadratów, str. 270, Lvov. Varšava 1923.
J ordan W.: Handbuch der Vermessungskunde, díl 1.,
str. 457, Stuttgart 1935.
I) Viz: "Zeitschrift flir Mathematik und Physik" roč. 1903,
str. 145.
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základě dvou vnějších záměr) se chybová elipsa mění
v kružnici, je-li určovaný bod P stejně vzdálený od
daných bodů Pa a Pb (obr. I) a protínají-li se určující
a:áměry pod úhlem JI = loog( = 90°).

Jestliže však vyjdeme při rozboru protínání vpřed
z podmínky - ostatně rovněž správné - že střední
chyba délková m, podle vzorce (3) má dosáhnout
nejmenší hodnoty, potom určující záměry Pa-P
a Pb-P by se neměly protínat pod úhlem pravým,
nýbrž pod úhlem JI = 121,63g (109° 28').3) Odchylka
výsledků z obou způso:Qůrozboru je tak značn,á, že
tomu, kdo navrhuje protínání, se musí vnucovat
otázka, ve kterém vlastně případě je protínání vpřed
nejvýhodnější.
.
Prof. Weigel, ostatně shodně s J ordanem,"').
uvádí pro případ stejné přesnosti měřených úhlů
vzorec pro výpočet střední chyby délkové:
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Použijeme-li tohoto vzorce a položíme-li a = b, dále
c = 2 km (obr. I) a mo = ± 20cc, dostaneme:
a) pro JI = 100g ... m, = ± 0,063;
b) pro JI = 12Qg.•. m, = ± 0,058;
a užijeme-li vzorců (4) dostaneme:
a) pro JI
b) pro JI

=
=
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příkladu), dostaneme:
m~
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= ± 0,OS7
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z čehož je zřejmé, že lineární chyba vzrostla nepatrně (o 4 %), kdežto chybová elipsa, která je ve
zvětšení znázorněná na obr. 2, se velmi značně
zploštila (I : I,S) a její povrch je 36 cm2• Z toho, že
protínání vpřed podle trojúhelníka PaPbP' (obr. 2)
Je protínání nepochybně velmi slabé, vyplývá, že se
podmínka m, = min nehodí k posuzování vhodnosti
protínání, poněvadž změna hodnoty m, náležitě neupozorňuje na okamžik, kdy se protínání stává méně
hodnotné. Rovněž oceňování protínání podle plochy
chybové elipsy - to znamená podle tak zvaného
pole chyb - úplně zklame. Naproti tomu' tvar a
poloha chybové elipsy umožní správné ocenění geometrické hodnoty protínání.
.
Výpočet prvků elipsy ze vzorců (4) je jednak dosti
pracný a rovněž výpočet směrových součinitelů a· a
b; již v době, kdy se bod navrhuje, třeba uznať za
nevhodný. Uvažujme tedy o možnosti jednoduššího
způsobu pro ocenění geometrické hodnoty protínání.
V souvislosti s tím obraťme pozornost na směr delší
poloosy chybové elipsy (obr. 2). Největší nejistota
v určení bodu P' vystupuje ve směru kratší záměry
PbP',cOž značí, že vzdálenost určovaného bodu od
blízkého bodu daného je nejméně správně stanovena.
Vzhledem k tomu vypočteme relativní chyby záměr
pro oba případy protínání (příznivý i nepříznivý)
vyznačené na obr. 2. Použijeme-li stejných hodnot
jako v předcházejícím rozboru, dostaneme:
a) pro trojúhelník PaPbP:
m,
m,
0,OS8
I
a=l)= 1236
21000
b) pro trojúhelník PaPbP':
0,060
I
m~
0,060
I
= 6S0 = 11000 ; 7T = 1701
28000 '
z čehož nezbytně vyplývá, že poměrn.ě chyby charakterisují hodnotu protínání právě tak dobře jako
chybová elipsa, neboť zároveň dostaneme poměr
zhoršení podmínek pro vyznačení bodu. Proto přetvoříme vzorec (6) na vzorec vyjadřující relativní
chyby:
m~,

-o:

Hořejší sroVnání potvrzuje, že protínají-li se záměry pod pravým úhlem nenabude délková chyba
ve skutečnosti minimální hodnoty (je o 9 % větší
než minimální), přesto však chybová elipsa je kru:' = ±
y
hem, jehož obsah je 61 cm2• Naproti tomu při
JI = 120g, kdy je určitě m, .:.-min, vykazuje chybová
elipsa již dosti značné zploštění I : 3,6 (čili bod P
~t
= ± (! .':: y
není v tomto případě určen se stejnou přesností ve
všech směrech) a její plocha je menší nežli plocha s jehož použitím - při minimální početní práci budeme moci ocenit geometrickou hodnotu protínání
kruhu, neboť činí SO cm2•
vpřed.
Uvedené odchylky nedovolují zodpovědět otázku,.
Protože vzorce (7) představují funkce vzájemně
kdy nastává případ nejvýhodnějšího protínání vpřed.
Stanovme tedy změny, ke kterým dojde v případě, závislé, jakož i proto, aby uvažované protínání mělo
kdy určovaný bod P přejde z osy souměrnosti zá- nejpříznivější podmínky, je nutno, aby relativní
kladny trojúhelníka a přesune se po obvodě kruhu chyby obou záměr byly stejné. Srovnáme-li tedy
do místa P' (obr. 2) to znamená, kdy úhel, pod kte- pravé strany obou rovnic (7) dostaneme první podrým se záměry protínají, zůstal beze změny, ale mínku:
a = b.
zato se změnil poměr délek záměr. Zachováme-li
úhel y = 120g, c = 2 km a mo = 20cc zavedeme-li což znamená, že u,rčovaný bod by měl být na ose
dále ex.' = 20g (místo uvažovaných v předcházejícím souměrnosti základny trojúhelníka. V tom případě
vzorce (7) přejdou na tvar:

(t.:: Vl+ (~r,
VI + (: r

8) Weigel K.: Geodezja, str. 200, Varšava 1938.
4) J ordan W.: Handbuch der Vermessungskunde, díl II/I.
str. 4~7. Stuttgart 1931.
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Hledáme-Íi minimum funkce (8), obdržíme druhou
podmínku:
sin y = 1,
podle níž by se určující záměrné měly protínat pod
pravým úhlem.
"
Jak tedy vidíme, závěry, vyvozené na základě relativních chyb, se úplně shodují se závěry vyplývajícími z rozboru chybové elipsy, to znamená, že nejpříznivější případ protínání vpřed bude tehdy, když
určovaný bod bude stejně vzdálený od obou bodů
daných a určující záměrné se budou protínat pod
pravým úhlem.
Stanovením vlastního kriteria nejpříznivějšího pří~
padu protínání vpřed není problém ještě' rozřešen,
neboť v praxi - při volbě protínání - musíme znát,
jaké mohou být odchylky od ideálního případu.
Určení hranic dovolených mezí na základě chybové
elipsy je pracné a obtížné; avšak odpovědný rozbor
můžeme snadno provést na základě poměrných chyb.
Za tím účelem uvažujme rovnoramenný trojúhelník
s proměnným úhlem průsekovým y a dále pravoúhlý trojúhelník (y = 1008) o měnícím se poměru
délek záměr.
Pro prvý případ jsme předpokládali, jako dříve
c = 2 ,km a mo = ± 20cc; pro různé průsekové úhly
obou záměr jsme vypočítali jejich délky a střední
lineární chyby m, podle vzorce (6), dále relativní
chyby a úbytek přesnosti v poměru k nejpříznivějšímu případu (y = 1008). Výsledky těchto výpočtů
jsou sestaveny v tab. 1. Porovnáváme-li jednotlivé
hodnQty, zjistíme, že poměrná chyba dosahuje minima pro y = 100g a vzrůstá jak při zmenšujícím se,
Tab. 1

y

501:
60g
70g
80g
90g
100g
1108
120g
130g
140g
150g

a=b

2613,15
2202,69
1913,88
1701,29
1539,76
1414,22
1315,08
1236,06
1172,83
1 122,32
1082,39

m.

0,164
0,121
0,095
0,079
0,069
0,063
0,059
0,058
0,058
0,062
0,068

m.: a

1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:
1:

15915
18210
20 055
21 406
22 230
22 509
22 230
21 406
20055
18 210
15915

Vzrůst relativni
chyby v poměru
k nejpříznivějšímu
případu

29,3%
19,1 %
10,9%
4,9 %
1,2 %
,
1,2 %
4,9 %
10,9 %
19,1 %
29,3 %

-

tak při zvětšujícím se průsekovém úhlu, při čemž
přesnost klesá z počátku pomalu, postupně však
přece jen ubývá dosti rychle. Považujeme-li úbytek
lineární přesnosti kolem 10 % ještě v dopustných
mezích, obdržíme kriterium, že úhel y musí kolísat
od 708 do 13011(63°_117°).
Je účelné povšimnout si
charakteristické skutečnosti, že při y m:: 120°je střední chyba v poloze bodu m, opravdu nejmenší, přesto
však relativní chyba, která nepochybně nejlépe charakterisuje hodnotu trigonometrické sítě, je o' 5 %
větší nežli v ideálním, t. j. nejpříznivějším případě.
V druhé části rozboru, kde šlo o zjištění vztahů
vzniklých následkem změn ve vzájemné délce určujících záměru uvažovali jsme úhel y = 100g (90°) jako
stálý, c = 2 kin a mó = ± 20cc; výpočty jsme pro-

váděli pro různé úhly oe (obr. 2). Porovnáme-li jednotlivé hodnoty sestavené v tabulce 2, zjistíme, že
Tab. 2

ex

50g
45g
40g
35g
30g

Poměr délek
záměr
a:b
1:
1:
1:
1:
1:

1
1,17
1,38
1,63
1,96

ms :a

1:
1:
1:
1:
1:

Úbytek
přesnosti

22509
20673
8,2
18 710 16,8
16632 26,1
14451 35,8

%
%
%
%

m. :b

1:
1:
1:
1:
1:

Vzrůst
přesnosti

22 509
24205
7,5 %
25 752 14,4 %
27 140 20,4 %
28 362 26,0 %

změna poměru délek obou záměr vyvolává v relativních změnách rozdíly značně větší, nežli by se daly
čekat při změně průsekového úhlu obou záměr
(tab. 1), avšak značně menší, než jak to odpovídá
snižování relativní přesnosti pro kratší záměrné. Zanedbáme-li - podobně jako dříve - 10% úbytek
lineární přesnosti, dostaneme kriterium, podle něhož
délky záměr se nemají mezi sebou lišit o více než
20 %. Z toho vyplývá, že při volbě protínání je třeba
věnovat zvláštní pozornost tomu, abychom určovaný
bod vybrali pokud možno ve stejné vzdálenosti od
bodů daných.
Z výsledků provedených úvah můžeme pro praxi
sestavit tyto pokyny:
1. Nejpříznivější případ obyčejného protínání vpřed
nastává tehdy, jsou-li záměry stejně dlouhé 'a protínají-li se pod pravým úhlem (střední chyba v poloze
bodu bude: m, = ± arc mo' c);
2. jsou-li určující záměrné stejně dlouhé a jejich
průsekový úhel přibližně 70g nebo 130g (63° nebo
117°), bude relativní chyba asi o 10 % větší, nežli by
byla v ideálním případě; dosáhne-li však tento úhel
608 nebo 1408, vzroste relativní chyba právě 020 %;
3. bude-li úhel protínání velmi blízký 100g (90°)
a budou-li se délky určujících záměr lišit od sebe asi
o 20 %, bude relativní chyba kratší záměry asi
o 10 % větší nežli v ideálním případě. Avšak kdyby
poměr délek těchto záměr dosáhl hodnoty 1 : 1,6 vzrostla by relativní chyba kratší záměrné již o 20 %;
4. při navrhování několikanásobného protínání
vpřed má být označený bod určovaný dvěma nezávislými, jednoduchými protínáními vpřed, která
splňují výše uvedená kriteria, při čemž tento bod
má být - pokud možné - stejně vzdálen od bodů
daných.
Přeložil Ing. Dr R. Petrái
České vysoké učení technické u příležitosti 250. oslav
založení inženýrských škol v Praze, pořádá
dne 26. května 1957

I. SJEZD

ABSOLVENTŮ

CVUT

s tímto programem :
.
1. Plenární zasedání
2. Zasedání ve fakultních sekcích
Dne 25. května 1957 večer bude uspořádána přátelská
schůzka podle fakult a ro~ů.
Bližší údaje budou účastníkům sjezdu sděleny přímo.
U přile~ito8ti tohóto sjezdu Qrganisuje rektorát ČVUT
evidenci všech absolventů všech ročníků a fakult, jež
v době jejich absolvovování byly součástí ČVUT. Evi·
denční karty, jakož i formuláře přihlášek k účasti na sjoodu možno si vyžádat v sekretariátu oslav ČVUT, Myslikova 7, Praha 2-Nové Město. Na obálku poznamenejte
"Sjezd absolventů".
Rektorát ČVUT Praha II, Myslikova 7
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K otázce optického a paralaktického měření délek v podzemí
Ing. Dr Rudolf Petráš, zeměměřická fakulta ČVUT v Praze

526.913.145:622.1

Teplotní poměry v podzemních prostorách a příčiny, které je ovlivňují. Možnost využití dosavadních poznatků
pro měři~ké práce v podzemí. (Referát přednesený a prodiskutovaný na f. vědecké konferenci uspořádané ve
dnech 11. a 12. února 1955 na zeměměřické fakultě v Praze.)
.
Úvod
Jednoduchost, rychlost a hospodárnost, které jsou
v podstatě hlavními znaky optického měření délek,
přisoudily této metodě v geodetické praxi značný
význam. Uváděné přednosti byly rovněž důvodem,
proč se řada odborníků věnovala výzkumu vhodných
konstrukcí dálkoměrů, dále studiu mnohých přiznivých nebo škodlivých podmínek a činitelů, ovlivňujících výsledky vlastního měření.
Avšak převážná většina těchto výzkumných prací
se týkala jen měření na povrchu. Teprve v posledním
desetiletí je této metodě věnována také náležitá pozornost při měření v podzemí, zejména v důlním
měřictví. Tuto změnu si především vynutil stáÍe se
zvětšující počet inženýrských projektů, uskutečňovaných pod povrchem zemským (tunely všeho druhu,
<:hladírensképrostory, skladiště atd.), dále množství
vyžadovaných a nutných měřických prací, které
vyplývají jednak ze zvýšené mechanisace v dolech
jednak ze zvýšených požadavků průmyslové výrob;
na vl~stní těžbu uhlí, rud a ostatních nerostných
surov\u.
. Tato skutečnost .~ s níž současně souvisí nové,
daleko odpovědnější pojetí funkce důlního měřiče ~
si vyžadovala, zabývat se četnými důlně měřickými
problémy, mezi jiným rovněž otázkou správného a
co největšího využití dálkoměrů, vhodných pro ,práce
důlní a v podzemí vůbec. V souvislosti s tím se uka~uje nanejvýš potřebné a účelné přehledně osvětlit
jakým vlivům podléhá důlní ovzduší a jak se jejich
působení projevuje v přesnosti měřených úhlů a
opticky nebo paralakticky měřených délek.
Poněvadž rozsah přednášky je vázán předem vymezenou dobou, byl referát zaměřen převážně na
úvahy, týkající se teplotních poměrů v podzemí.
Ty ,:ša~ p~edstavují j~n ~ást problémů ~ i když
ve!~ ,zavaznou ~ spJatych s vlaBtním optickým
merenlm.
Teplotní poměry
Podrobným studiem průchodu světelných paprsků
důlním ovzduším se zjistilo, že existují jednak pravidelné refrakční
zj evy, dané pravidelným roz?1ístěním teploty a tlaku podél podzemních prostor,
Jed~ak m~st~í refrakční
zj evy, které jsou pozorovany zeJmena tam, kde se stýkají vzdušné vrstvy
poměrně značně rozdílných teplot, nebo také v těch
případech, kde se náhle mění prom důlního díla (kde
se dílo rozšiřuje nebo zužuje).
Tyto zkušenosti musely vést k tomu,. zabývat se
základním faktorem, určujícím fysické vlastnosti
důlní atmosféry, to je teplotními
poměry, převládajícími v uvažované jámě, chodbě nebo štole.
S nimi je dále také třeba uvážit rozložení tlaku a
vlhkosti, i když tyto veličiny jsou v určité závislosti
opět na teplotě, případně na dalších podmínkách.
Každý z uvedených činitelů, působí-li samostatně
jedo jisté míry schopen ovlivňovat směr světelných
paprsků. Dochází-li však ještě k vzájemné kombi-

naci těchto podmínek, mohou být ovlivněny výsledky měření velmi nepříznivě.
Otázka teplotních poměrů v jamách není právě
~ednoduchá, což vyplývá z toho, že teplotní poměry
JSou vyvolávány řadou podmínek často velmi rozi:lílnéhocharakteru. A každá podmínka ~ je-li analysována samostatně ~ představuje mnohdy dosti
složitý problém. Mezi tyto činitele třeba zahrnout
a pro každé podzemní dílo nebo prostory zvlášť
uvažovat:
1. Kolísání teploty vzduchu proudícího do podzemí
s povrchu zemského.
2. Teploty nadložních vrstev spolu s větší nebo menší
schopností těchto hornin vyrovnávat vlastní teplotu s teplotou proudícího vzduchu důlním dílem.
3. Zahří:ání vzduchu stlačením při vhánění do jámy.
4. ChelUlcképochody, které probíhají v dolech a při
nichž se teplo buď vytváří nebo pohlcuje.
5. Intensivnost větrání čili množství vháněného
vzduchu a rychlost proudění.
Všimněme si poněkud blíže jednotlivých podmínek.
Ad 1. V tomto případě rozlišujeme v podstatě dvě
možnosti:
a) Důlní díla se rozprostírají bHzko pod po.
vrchem nebo jsou ma-lého rozsahu. Za této situace
teplota důlního vzduchu přímo závisí na teplotě
vzduchu proudícího s povrchu do podzemí. Teplotní
výkyvy budou sice částečně upravovány hlavní jamou, štolami nebo ostatními díly, ale vcelku budou
odpovídat výkyvům podle ročních období.
.
b) Důlní díla jsou hluboká
a rozsáhlá.
Za
takové situace budou teplotní změny v jednotlivých
ročních obdobích na povrchu jen velmi nep a trně
měnit teplotu v podzemí.
.
2..Je známo, že geothermický stupeň, kterým
VyjadřUjemestoupání teploty s přibývající hloubkou,
není hodnotou stejné velikosti pro všechna místa na
~e~i. Teplota hornin po~,povrchem nezáleží jen na
JejIch hloubce, ale zaVlSI také na sklonu vrstev;
horniny vedou zpravidla teplo lépe ve směru vrstev
než kolmo na vrstvy. Z těchto místních příčin kolísá
geothermický stupeň v poměrně značně širokých mezích. Avšak můžeme jej vypočítat z přibližného
vzorce:

1-d

kde značí
H ..• hloubku v níž měříme,
h •.. hloubku oblasti stálé roční teploty, charakteristickou pro určitý úsek (místo),
.
t ••• teplotu nerostnych vrstev v hloubce H,
ts ••• střední roční teplotu v tomto úseku.
Ad 3.. Vzduch vháněný do podzemí se stlačuje.
Tím se zvyšuje jeho teplota, a to tím více, čím hlouběji je třeba vzduch vést. Zvýšení teploty o 1 °C od:povídá přibližně 100 m hloubky. Rovněž tento zjev
Je prameJlem teplotných změn v důlní atm08féře~
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Ad 4. Případy, kdy teplotní poměry v dolech jsou
komplikovány neustále probíhajícími chemickými
pochody,nejsou také vzácností. Tak ,na příklad hnití
výdřevy, nebo okysličování uhelných slojí, rozklad
sirného kyzu (pyritu), případně přeměna anhydritu
v sádrovec, přítomnost vody v horninách a její vypařování a p., to vše jsou zjevy, které teplotu v důlním poli buď zvyšuji nebo snižují.
Ad 5. Větrací soustava v dolech a její intensita
mají rovněž podstatný vliv na stav ovzduší v jednotlivých úsecích důlních prostor. Z měřického hlediska ji třeba uvažovat jako činitele, který působí
převážnou měrou velmi nepříznivě, neboť vytváří
vhodné podmínky pro vznik místní refrakce.

První obrázek představuje případ, kde body A, B
a e leží v místech rozdílných teplot. (Obr. 1.)*)
Vzdušný proud - o teplotě
18,4 oe - postupuje

+

Výzkumné práce a pokusná pozorování
Všechny uváděné okolnosti nasvědčují, že existuje
dostatečný počet příčin, vyžadujících podrobného
studia důlní atmosféry. Dosavadní výzkumné práce,
na nichž se v značné míře podílejí sovětští odborníci
ze Všesvazového vědeckovýzkumného důlněměřického institutu, se zabývaly v tomto směru zejména:
1. Určováním teplotného gradientu 'V příčném průřezu chodby (ve směru vertikálním).
2. Vyšetřováním teplotného gradientu podél chodby
(tedy zhruba ve směru horizontálním).
3. Stanovením charakteristických podmínek a okolností pro vznik místních refrakčních zjevů.
4. Zjišťováním vlivu ventilátorů - zejména pod- první chodbou a křižuje se s proudem o teplotě
19,1 oe, přicházejícím z chodby II. V prostoru
zemních - na oběh vzdušných proudů.
Při pokusných měřeních se pro zjištění prvního gra- před bodem e a v jeho blízkosti dochází k vyrovnádientu četla teplota nejprve u počvy, potom postupně vání teplot obou proudů, což se nepříznivě projevilo
po půl metrových vzdálenostech směrem ke stropu, v úhlovém uzávěru 6. ABe chybou LIe = - 6,0".
V druhém případě - který je v podstatě analoposledníještě u stropu. Teploměr se zavěšoval na tyč,
odečítalo se theodolitem ze vzdálenosti 5 -:- 6 m gický k prvnímu pozorování - byl jeden z vrcholů
s přesností na 0,2 oe. Současně se měřila rychlost a trojúhelníka (B) volen tak, aby jeho okolí bylo pod
vlhkost vzdušného proudu. Výsledky ukazují, že přímým vlivem chladného vzduchu proudícího z věu počvy je teplota nejnižší, postupně narůstá a nej- tracího .šiMku (obr. 2). Teplotné rozdíly v bodech
větší je u stropu. Toto rozložení platí stejnou měrou
pro střed chodby jako pro její bOQnéstěny.
Velikost vertikálního teplotného gradientu závisí
předně na ploše profi-Iudíla a dále na tom, zda se
jedná o proud svěžího nebo znečištěného vzduchu,
tedy na vzdálenost od větrací jámy nebo od ventiA.B
látoru.
" ",
Teplotný gradient ve směru horizontálním se vy====~//
'l >""~======
šetřuje obdobně. Postupuje se od větrací jámy
,,',
'''''....
_._._.~
směrem k výdušné a směrem do důlního pole t,=2o.5~C A~-·---·_---------_·-'.:oC
t3·1~rc
k čelbám.. Teploty se měří v určitých vzdálenostech
- nejlépe takových, které odpovídají střední délce
za daných podmínek možných polygonových stran podél tříd a chodeb. Zároveň se v místech pozorování měří příčný profi-lchodby a rychlost vzdušného
proudu. Vzdálenost pro změnu teploty o 1 oe v po- A, B a e jsou větší než v předcházejícím případě.
délném profi-Iu(:hodby se m:ůže měnit od několika Rovněž odchylka v uzávěru úhlů v trojúhelníku je
desítek metrů až k několika stům metru, což je větší: Lle = - 7,0".
vázáno také místními teplotními zvláštnostmi.
Při třetím ppzorování byly dva vrcholy trojúhelO vyšetřování podmínek pro vznik místních re- níka stabilisovány v místech se stejnými atmosféfrakčních zjevů jsou velmi poučná pozorování pol- rickými podmínkami, kdežto třetí vrchol byl umístěn
ského profesora Z. Kowalczyka.
v příčné chodbě blízko požární hráze, isolující poPro zaměření úhlů v trojúhelníku volil vrcholy tak, žářiště (obr. 3). Byl-li bod A vzdálen jen 0,5 m od
aby se nalézaly v místech s odlišnými atmosférickými podmínkami. Úhly byly měřeny Zeissovým
*) Na obrázcích 1 až 5 značí: šipky plnou čarou - proud
vteřinovým theodolitem v obou' polohách dalekosvěžího vzduchu, šipky čerchovanou čarou - proud mdlého
hledu desetkráte. Rovněž byla měřena rychlost vzduš- vzduchu (případně i znečištěného), a šipky zčásti čerchovaĎé,
ných proudů na jednotlivých stanoviscích.
zčásti plnou čarou kreslené - proud osvěženého vzduchu.

+
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požární hráze, odchylka v uzávěru úhlů byla Lle =
=: - 12,0". Zvětšila-li se vzdálenost bodu A' na
4 m ód požární hráze, klesla Lle na - 9,0".
Z uvedeného měření se dá usuzovat, že největší
část chyby v měřených úhlech vznikla právě v bodech
A a A'. Při kontrolním měření, uskutečněném po
zdolání požáru, vykázaly úhly ve vrcholech B a C
jen nepatrné odchylky, kdežto úhly ve vrcholech
A a A' se lišily. Vysvětluje se to tím, že počátek
záměry z bodů A a A' na body B a C byl vlivem
značných teplotných rozdílů silně zalomen hned
v blízkosti bodů A a A'. Nasvědčuje tomu rovněž
měření teploty podél záměr AB, AC a A'B a A'C,
kde byly pozorovány větší rozdíly právě v okolí
bodů A a A'.
Škodlivý vliv ventilátorů, obzvláště podzemních,
na úhlová měření je znám již několik desetiletí. Novější pozorování znovu potvrdila, že mezi hodnotami úhlů naměřených při normálním chodu ventilátorů a hodnotami zjištěnými při dočasném zastavení
ventilačního zařízení je mnohdy značný rozdíl. Vysvětluje se to jednak změnou teplotního režimu a
dále změnou směru a rychlosti prop.dění vzduchu,
které nastává po vyloučení ventilace v mnohých
úsecích důlních prostor. Případy, kdy se zastavují
ventilátory, nejsou časté a mají, převážně krátké
trvání. Avšak situace tímto stavem vzniklá musí být
uvažována, protože se někdy úmyslně vyvolává
v těch případech, kdy se mají provést důležité měňcké práce, na příklad vytyč ovací a jiné.
.
\
Náhlé změny směru vzdušných proudů mohou
také nastat při nutném otevření větracích dveří.
Kdyby se současně měřilo v oblasti zasažené změnou,
pozoroval by se zjev místní refrakce. V určitém
smyslu obdobný je také případ, kdy následkem vadného vedení stlačeného vzduchu, dochází k jeho unikání z potrubí (z lutny).
Vyšetřování rychlostí vzdušných proudů v důlních
dílech ukázalo, že největší rychlost je přibližně ve
středu chodby; směrem ke stěnám rychlosti ubývá
(obr. 4).
V obloucích nebo v místech křižování proudů jsou
rozdíly v rychlosti větší; naproti tomu v místech,
kde se proti.! díla rozšiřuje (obr. 5), rychlost klesá.
Křivky stejných rychlostí jsou převážně rovnoběžné s podélnou osou díla.

Závěr
Výsledky prováděných pozorování svědčí o určité
zákonitosti, jíž podléhají někteří činitelé, ovlivňující
stav důlního ovzduší. Přesto však by nebylo docela
správné vztahovat je v celé šíři na každé důlní dílo.
Je třeba vždy přihlížet k okolnostem a podmínkám
vytvářejícím celkový teplotný stav, případně uvážit,
který z uváděných činitelů by I}lohl v daném díle
zesilovat svůj vliv, nebo který činitel je přiznivými
podmínkami potlačován.
Z uvedeného stručného rozboru teplotných poměrů
v dolech vyplývá pro optické měření délek v podzemí
několik cenných poznatků:
1. Optické měření se má provádět pokud možno ve
dnech stálého a rovnoměrného proudění vzduchu
stálé teploty.
2. Hlavní polygonové pořady doporučuje se volit nejlépe tak, aby vhodně obcházely úseky, v nichž se
spojují vzdušné proudy rozdílných teplot nebo
rychlostí.
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Petráš: K otázce optického a paralaktického měření délek v podzemí

3. Stanovisko stroje, signálů neho latě se má umístit
ve stejných výškách od počvy a přihližně ve
-středu chodhy.
4. V ohloucích a na křižovatkách - kde záměra pro·
híhá hlízko stěn a protíná několik vzdušných
isothermických vrstev - se mají volit kratší polygonové strany.
5. V případech, kde není z jakýchkoli příčin možné
zřídit stanoviska ve středu chodhy, mají se umístit
alespoň tak, ahy záměra hyla rovnohěžná s osou
díla.
Bude-li dháno - vedle všech ohvyklých měříckých zásad - také těchto pravidel, zmenší se podstatně nepříznivý vliv refrakce při optickém vyměřování podzemních prostor.
Závěrem možno poznamenat, že otázka chyhy přístroje při optickém měření délek v podzemí, pozorovaná při změnách teploty a rychlosti vzdušných
proudů, zůstává, přes značné úsilí odborníků z nichž uvádíme na př. Berrotha,
Gusj eva,
Kowalczyka,
Liidemanna,
Schneidera,
Ty.
mowskiho,
Ulhricha
prohlémem nedořešeným. Ohtíže při vyjadřování vlivů některých činitelů
jednoduchými matematickými vzorci spočívají pře,

devším v tom, že převážný počet důlních prostor a
podzemních prostor má mnohdy specifické podmínky,
pro jejichž uzákonění je třeha systematických a ši·
roce založených pozorování, která se vymykají z možností jednotlivce.
Stálo hy proto za uváženou, neměla-li hy každému
rozsáhlejšímu vyměřování v podzemí předcházet
určitá - předhěžně alespoň informativní - šetření
místních teplotních poměrů. Mohlo hy se při tom
zároveň přihlédnout k stávajícím údajům o místním
větracím' systému, ke geologickému složení a vlastnostem vrstev v uvažované ohlasti a pod. Získané
poznatky hy se daly vhodně využít jak pro správnou
volhu měřického postupu, tak při konečném vyhodnocování měřického operátu. Současně hy se
shromažďoval cenný a hohatý statistický materiál,
jehož zpracování hy v každém případě dovolovalo
přesněji stanovit všechna místa možného výskytu
hoční refrakce, aneho i přispět k přesnějšímu určení
její velikosti, což má pro zavádění moderních a výkonných optických přístrojů a měřických metod zejména v dnešní dohě, tak hohaté ná řešení složitých a při tom naléhavých důlněměřických úkolů značný význam.

vývoj teodolitov pre priame meranie súradnicových rozdielov
Inž. Svatopluk Michalčák, katedra geodézie SVŠT,
Hospodárnosť je v geodézii prvoradým činitefom.
Túto skutočnosť dobre charakerizujú slová rektora
dražďa~skej techniky Prof. Dr Ing. Peschela: "Geodetické práce nemajú hyť tak presné, ako je možné,
ale len tak, ako je nutné." Toto platí aj pre ďalší
vývoj geodetických prístrojov.
Prax stále viacej
žiada také prístroje, ktoré umožňujú zvýšenie hospodárnosti.
Výroha geodetických prístrojov, najma v posledných rokoch, sa snaží vyhovieť tejto požiadavke. Pokrok v tomto smere je a hol z vačšej časti dosiahnutý,
vďaka použitiu sklenených častí, či už kruhov, klín ov,
planparalelných doštičiek atď. Jednoduchosť, hospodárnosť a aj presnosť moderných geodetických prístrojov je výsledkom použitia týchto súčiastok.
Zvýšenie hospodárnosti geodetických prác umožňujú také prístroje, ktorými móžeme namerať priamo
použitefné hodnoty. Dohrým príkladom na toto sú
redukčné tachymetre, či už dvojohrazové, aleho diagramové. Hodnoty namerané prístrojmi hez redukčného zariadenia sa musia pretvoriť na použitelné
hodnoty ďafším pracovným úkonom - redukciou,
vykonávanou roznými zposohmi: tahufkami, nomogramami atď. Naproti tomu hodnoty namerané napríklad redukčným tachymetrom
DahIta móžeme
priamo použiť pre zostrojenie tachymetrického plánu.
Polygónové meranie je jednou z najčastejšie prevádzaných geodetických prác. Z meraných polárných
súradnic - strán a uhlov - počítame pravoúhlé
súradnice - súradnicové prírastky. Prevod meraných polárny~
súradníc v pravoúhlé je pri riešení
polygonového ťahu prvoradou úlohou. Pri výpočte
polygonového poradu používáme tahufky funkcií a
po~ítací stroj. Je to práca dosť mechanická a pomerne
zdlhavá, ktorá pod ohne, ako u tachymetrie, priviedla
už mnohých geodetov na zostrojenie graficko-mechanických pomocok. (Jednou z nich je i koordináto-
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gram inž. Kociána.) Tieto sa stále viacej pouzlvaJu
pri riešení polygónových poradov, od ktorých sa nevyžaduje zvláštna presnosť.
Je želatefné, ahy hol skonštruovaný prístroj, ktorý
hy priamo pri meraní previedol polárne súradnice na
pravoúhlé, čiže, ktorý hy spojil meranie s graficko-,
mechanickým vyhodnotením. Rozohereme si výpočet a meranie polygónového ťahu. Pre určenie súradnicových rozdielov dvoch susedných polygónových
hodov, z ktorých jeden je daný svojimi súradnicami,
sú určovacími prvkami (ohr. 1):, vrcholový uhol Wn,

'.

vzdialenosť sn a smerník predchádzajficej strany
O"n-l" Z týchto veličín počítame súradnicové rozdiely,
Llxn a LlYn'
LlYn = sn' sin O"n
Llxn = sn • cos O"n

+

O"n= O"n-l
Wn ± 200 g
Súradnicový rozdiel je vlastne strana redukovaná
sinusom, aleho kosinusom smerníka, ktorý je zasa
v závislosti na vrcholovom uhle. Takto, sa nám aj
vynára riešenie: Pri optickom meraní dlžky použiť
také redukčné' zariadenie, ktoré v závislosti od otáčania alidády pri domeriavaní vrcholového uhla wn'
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prípadne 'smerníka (1'n vytne na diafkomernej late
redukované úseky tejto dížky, súradnicové rozdiely
LlYn a Llxn• Podla vzoru redukčných tachymetrov
može hyť táto redukcia prevedená dvomi sposohmi:
1. Opticko-mechanickým, použitím sústavy Bosshardových klinov. (Analógia Zeissovej Redty, Wildovho RDH a pod.)
2. Opticko-grafickým, použitím sinusových a kosinusových kriviek. (Analógia diagramových tachymetrov Zeiss-Dahlta, Wild RDS a pod.).
Na pristroj takéhoto druhu sú kladené ešte d'alšie
požiadavky. Má hyť tak ťažký, ako normálny teodolit.
Súradnicové prírastky majú sa odčítať hez zvláštného nastavovania, priamo po predchádzajúcom odmeraní vrcholového uhla Q)n· a dížky strany Sn'
Vedfajšie požiadavky: Automatická redukcia šikmo
meraných d1žoka meranie výškových rozdielov medzi
stanoviskom a ciefom.
Prvé riešenie opticko mechanické navrhol juhoslovanský geodet Zdenko Tomašegovič. Vychádza
z Zeiss-Bosshardovho autoredukčného tachymetra
Redta. Celú redukciu navrhuje previesť dvoma systémami klinov. Prvý systém tvoria dve dvojice sinusových klinov, kterové riešeia rovnocu pre Lly. Druhý
systém tvoria zasa dve dvojice kosinusov,ýchklinov,
ktoré riešia rovnicu pre Llx. Nakofko kliny prevádzajú aj redukciu súradnicových rozdieloy na horizont,
musí sa na všetky previesť nielen pohyh alidády, ale
aj vertikálny pohyh d'alekohfadu. Praktické riešenie
tohto návrhu je dosť zložité.
Druhou cestou išiel herlínský pracovník v odhore
hospodárnosti geodetických pristrojov Dr Happach.
Podla vzoru diagramových tachymetrov navrhol prístroj, ktorý rieší úlohu určenia súradnicových rozdielov diagramom. Tento t. zv. polygónový teodolit,
je v svojej konštrukcň jednoduchý a všimneme si ho
hližšie.
Diagram je vyrytý na sklenenom horizontálnom
kruhu teodolitu vedla jeho úhlového delenia a je
hranolovým systémom prevedený do zorného pofa
d'alekohladu a tam pozorovaný okulárom. Usporiadanie diagramu ukazuje ohrázok č. 2. Diagram ohra-

ničujú dva sústredné- kruhy. Ich ohraz prevedie
optický systém do zorného pofa d'alekohfadu tak, že

vždy pretinajú jeho vodorovný priemer (ohr. 3). Slúžia ako normálny nitkový dialkomer. Medzi sústrednými kruhmi sú sinusové akosinusové krivky. SÚ
vynesené podla uhlových hodnot deleného kruhu ako
poradníc. Vzdialenosť sústredných kruhov je jednotkou, takže na pr. pri Og sa kosinusová krivka dotýka vnútorného kruhu (hodnota 1) a sinusová krivka
vonkajšieho kruhu (hodnota O). Sústredné kruhy
cad
- nitkový diafkomer - slúžia k odčítaniu
vzdialenosti na vodorovnej late. Krivky e a f vytínajú na nej úseky s . sin (1 a s . cos (1, čiže súradnicové
rozdiely (vid' ohr. 3). Znamienko súradnicových•.roz-

dielov, závislé od kvadrantu smerníka, je vyznačené
na príslušných krivkách. Diagram teda slúži k dvom
účelom: raz k meraniu vzdialenosti, druhýkrát k určeniu súradnicových rozdielov.
Pre meranie použije sa vodorovná diafkomerná lata.
Ked s prístrojom postaveným na polygónovom hode
Pn zacielime na hod Pn-1 S nastaveným čítaním horizontálneho kruhu (1n-l ± 200 g a potom zacielime
na hod Pn+1, tu na horizontálnom kruhu hude čítanie
(1n a sinusová krivka diagramu vytne na horizontálnej
late postavenej na hode Pn+l (pri vodorovnej zámere) súradnicový rozdiel LlYn' Podohne kosinusová
krivka vytne súradnicový rozdiel Llxn•
Doteraz sme uvažovali len vodorovnú zámeru. Ked'
zámera hude šikmá, tu medzi diaTkomernými ryskami odčítaná vzdialenosť hude tiež šikmá a sinusová
a kosinusová krivka vytínajú súradnicové rozdiely
odpovedajúce neredukovanej, šikmej vzdialenosti.
Ahy sme túto šikmo meranú vzdialenosť redukovali
na vodorovnú, musíme ju násohiť kosinusom výškového uhla CC. Ahy prístroj hol účelný, musí hyť aj
táto redukcia vykonaná automaticky hned pri meraní.
Pózorovanie diagramu vyneseného vedla deleného
vodorovného kruhu k prevádza sa mikroskopom s 10menou optickou osou (ohr. 4). Ohjektív tohoto mikroskopu tvoria dve šošovky a ako mikroskopický okulár slúži okulár dalehohladu. Hranolčeky lomia optickú osu a privádzajú ohraz diagramu do okuláru.
Zvačšenieohjektívu mikroskopu je tak volené, ahy
násohná konštanta nitkového diafkomeru - sústredných kruhov - k hola 100. Redukciu šikmo meraných dížok navrhol dr. Happach realisovať menením
vzdialenosti sústredných kruhov - nitkového diafkomeru, a to zmenou zvačšenia ohjektívu mikroskopu
v závislosti od výškového uhla. Zmenu zvačšenia
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ohjektívu mikroskopu dociellme zm~nou vzájomnej
vzdialenosti jeho dvoch šošoviek, čímsa zmení celková ohnisková vzdialenosť. Ak označíme ohniskovú

K

«

/

".

«.

vzdialenosť obidvoch šošoviek fl a f2' ich vzájomnú
odfahlosť e, tu ohnisková vzdialenosť objektívu fk
hude:
I'

,Jk = fl

fl ·f2
- e •

+ f2

Čiže celková ohnisková vzdialenosť závisí od vzájomnej odfahlosti šošoviek e. Pohyb ďalekohfadu vo
vertikálnom smere sa mechanicky prenesie na ohidve
šošovky mikroskopového objektívu, ktoré potom me·
nia svoju vzájomnú odfahlosť aj polohu voči celému
systému tak, aby sa zviičšenie objektívu mikroskopu
menilo úmerne kosinusu výškového uhla. Násobná
konštanta (pre šikmú vzdialenosť) sa bude meniť podfa
vzťahu

k = 100
cos

IX

Ak označíme I úsek na late, ktorý v;ytne diafkomer,
{lotom šikmá vzdialenosť bude:
.

s' = I.

100
cos,oe:

a vodorovná

vzdálenosť
s

=

100
I . ~~cos

. cos IX

=

100 . I

IX

Čiže na late sa odčíta priamo vodorovná

=

mere. <Lata je pevne spojená s tyčou t. Keď tyč stojí
zvisle, je lata vodorovná.
Z obrázkov 3 a 5 vidíme, že zámemá os ďaleko·
hradu nesmeruje na zamieravaný
bod, leho ten je
totožný s počiatkom latového delenia. Na počiatok
latového delenia zaciefujeme vonkajšou diafkomernou ryskou. Tým vzniká uhlová odchýlka, ktorá
ovplyvňuje odčítané súradnicové rozdiely. Jej vplyv
navrhol Dr Happach odstrániť natočením sinusových
a kosinusových kriviek oproti. uhlovému deleniu ho·
rizontálneho kruhu.
Pri meraní postupujeme nasledovne:
Keď je prístroj na bode Pm bod Pn-1 (predchádzajúci) signalizujeme na pro výtyčkou a na bod Pn+1
dáme diafkomernú latu. Na delenom kruhu prístroja
nastavíme čítanie O'n-l ± 200g a s týmto čítaním za·
cielime na bod Pn-1•
Upevníme limbus, uvofníme
alidádu a zacielime na diafkomemú
latu na hode
Pn+1 tak, že v zornom poli ďalekohfadu koinciduje
počiatok latového delenia s favou ďiafkomemou ryskou C. Potom odčítame smemík O'n+1 a takisto dížku
strany Sn' súradnicové rozdiely L1Yn a L1xn•
Presnosť uvedeného prístroja navrhuje Dr Happach
zvýšiť použitím optického mikrometra.
Pre tento
prípad uvádza optimálnu presnosť pri diafkomemej
konštante
k = 100 vzťahom:

vzdialenosť.

Obrázok č. 3 ukazuje zorné pole ďalekohfadu polygonového teodolitu. V hornej polovine vidíme časť
vodorovnej laty a v spodnej krivky diagramu. Delenie
b je delenie horizontálneho
kruhu, ktoré sa spolu
s diagramom premieta do zorného pofa dalekohfadu.
Vonkajšie rovnobežné
čiary c, d sú diafkomemé
rysky, ktoré vY1~najú na vodorovnej late vzdialenosť
s = 59,5. Kosinusová krivka e a sinusová krivka f
pretínajú diafkomemý
úsek s na hodnotách
L1y =
= 15,6 a L1x - 57,4 pri odčítaní vodorovného kruhu
kruhu 16,M. Čiže pri smerníku 16,6g polygonovej
strany o d{žke 59,5 m odčítame súradnicové rozdiely
L1y
15,6 m a L1x
57,4 m.
Tieto hodnoty odpovedajú súradnicovým rozdielom
len vtedy, keď smer, podfa ktorého prístroj na dia·
grame vyhodnocuje, je totožný so smerom na cief.
Pri usťoriadaní,
uvedenom na obr. 5, stojí sta"'.ív,

=

nesúci latu, centricky nad určovaným bodom Pn+1•
Na počiatku diafkomemej laty je umiestnený diopter
p, ktorým sa lata postaví do smeru kolmého k zá-

L1s =

±

q;'s
20. Z

Kde: q; ,

fyziologický medzný uhol závislý na hrúh·
ke rysiek
s = vzdialenosť v m
Z = zviičšenie ďalekohfadu
L1s = optimálna chyba pre vzdialenosť s.
Pre q; = 20" a Z = 30 obdržíme L1s pre jedno me·
ranie

s

-

L1s

m

-~~~-

cm

10

20

---

50

---

100

-~~

150

~--

200

---

± 0,3 ± 0,7 ± 1,7 ± 3,3 ± 5,0 ± 6,7

Ako vidieť, je udávaná hodnota optimálnej chyby
vefmi malá a pri praktickom meraní ťažko dosiah·
nutefná. Aj keď presnosť uvedeného prístroja by hola
pižšia, predsa by hola dostačujúca pre hežué polyg6nové ťahy.
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Vefkým problémom pri výrobe tohoto prístroja
bude, okrem rytia kriviek, redukčné zariadenie na
redukciu šikmo meraných dížok. Navrhovaný
mechanický zposob prevodu sklonu ďalekohfadu vo vertikálnom smere na šošovky mikroskopového objektívu bude okrem ťažkostí výrobných
aj zdrojom
chýb. (Redakci došlo 22. 2. 1956.)
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Vytváříme nový typ inženýra:

zeměměřiče-projektanta

Ing. Vladimír Svoboda, zeměměřická fakulta ČVUT v Praze

526.9.007.2:333.384

Problematika hospodářsko-technických úprav pozemků v Československu v podmínkách socialismu. Nový typ
zeměměřického inženýra-projektanta, který vedle důkladných znalostí geodetických disciplin ovládá přehledně
encyklopedicky zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a nejdůležitější inženýrské obory, krajinné a územní
plánování a právní předpisy souvisící s rozvojem socialistické zemědělské velkovýroby. Zeměměřická fakulta
a její úkol vychovávat takové odborníky, kteří ve spolupráci s ostatními odborníky specialisty se stanou koordinátory
prací na výstavbě nového socialistického zemědělství.
Dne 26. září 1955 bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů
RČS v!. nař. č. 47/55 Sb. o "Opatřeních v oboru hospodářsko-technických
úprav pozemků".
Toto nařízení má v rámci Státního plánu rozvoje
národního
hospodářství
republiky
Československé
přispět k vytvoření podmínek pro zavedení socialistické velkovýroby v zemědělství a tím ke zvýšení
životní úrovně pracujícího
lidu. Pod zkráceným
označením "Pozemkové
úpravy"
se podle tohoto
v!. nař. rozumějí scelování nesouvislých ~. rozptýlených zemědělských pozemků a s tím souvisící provádění terénních, vodohospodářských
a dalších opatřeI}í ke zvýšení úrodnosti půdy. - (§ 1)
Učelem je zavedení socialistické velkovýroby, nejširší využití mechanisace zemědělských prací k rozvoji zemědělské výroby a zvýšení životní úrovně
pracujících.
Prováděním
prací se pověřuje Státní
ústav pro projektování
zeměcl,ělské výstavby
Agroprojekt (§ 4). Dřívější "Scelovací zákon" čís.
47/48 Sb. a v!. nař. č" 211/1949 Sb. o převodu úkolů
scelovacích orgánů na lidovou správu současně pozbývají platnosti. Zmíněné vládní naří!,ení je tedy
zákonným podkladem ~ provádění HTUP, současně
však legalisuje i HTUP dosud již provedené za
předpokladu, že byly provedeny k předpokládanému
účelu (§ 20). Toto nařízení nemá však jen svůj význalI} administrativní,
ale současně předpokládá, že
HTUP 'budou postaveny na dokonalý základ. Jeto
především otázka pracovníků,
stejně důležitá pak
otázka řešení problémů vlastní práce na vědeckém
základě.
Výchova pracovníků
byla již v poslední době
i předmětem diskusí odborníků a školských pracovníků nejen zeměměřičů, ale i jiných oborů (vodohospodářů, lesníků a pod.). Jaký význam mají tyto
otázky pro zeměměřiče? Především naši zeměměřiči
účastnili se vždy na různých státních akcích, pozemkových úprav v našich krajinách,
ať to byly
parcelace, scelování, árondace a pod. Vždy to byly
pozemkové úpravy, které naši zeměměřiči s~or~,VÝ·
lučně sami zvládli tak dobře, že nezůstali naší krajině
nic dlužni. Mají proto velké zkušenosti a jest jen na
našich vědeckých místech, aby jich dovedla také
dobře užít. Je pochopitelné, že byli zeměměřiči povoláni také k řešení dalších důležitých úkolů, jako je
budování socialistické vesnice - projektování HTÚP.
Tento úkol byl ovšem velmi těžký, nej~nproto,
že

stav našeho zemědělství vyžadoval vypracování projektů v krátkých lhůtách, ale též proto, že dřívější
zkušenosti nestačily vždy při řešení daných situací
a zkušeností zahraničních bylo možno používat jen
s ohledem. na naše podmínky. I zde se však naši
zeměměřiči dobře osvědčili, zejména za použití sovětských zkušeností. Přesto jsou si vědomi, že musí
stále mnoho zlepšovat a zdokonalovat. Stojíme tedy
před skutečností, že máme z našich zeměměřičů nové
odborníky hospodářsko-technické
projektanty.
Tato
skutečnost vyžaduje, abychom ji jako závažný problém plynoucí z úkolů Státního plánu rozvoje podrobili pečlivému rozboru a vyvodili z toho správné
závěry.
1. Musíme postavit HTUP na dobrý vědecký, odborný základ. To znamená, že je třeba, aby naši vědečtí pracovníci spolu s odborníky z p!axe vyvinuli
úsilí k rozpracování problematiky HTUP a zpřístupnili ji spolupracovníkům
projektantům
v praxi .
. 2. Je nutno vytěžit užitečné poznatky ze zkušeností našich zeměměřičů, použít zkušeností zahraničních odborníků tak, abychom mohli vytvořit naši
krajinu zdravou a krásnou.
'.
3. Dalším úkolem je, zvyšování odborné úrovně
pracovníků v Agr<!projektu, zainteresovat i pracovníky okresních měřických středisek oblastních ústavů
geodesie a kartografie, kteří velmi často budou muset
svým kolegům v Agroprojektech
vypomáhat.
Zainteresovat i pracovníky veřejné správy na ONV,
KNV, ale i JZD a MNV, rozšířením oboru jejich
vědomostí a vybavením jich vhodnou literaturou.
4. Velkou pozornost musíme ovšem věnovat výchově našich zeměměřičů projektantů na škole, neboť
tito b1Jdou oním orgánem
koordinujícím
práce
v HTUP a budou také odpovídat
za vytvoření
správné základny pro hospQdářs~ý, biologický i ekonomický rozvoj života naší krajiny •.
Vidíme, že jsou zde podrobeny rozboru velmi závažné otázky našeho zemědělského hospodářství, jež
se staly předmětem zájmu odborníků všech oborů,
kteří se uplatňují v zemědělství, jako na př. vodohospodáři, lesníci, architekti
atd. Ti všichni mají
snahu řešit zmíněné problémy a každý' se svého
stanoviska. Víme také, že při řešení HTUP nemůže
pracovat jen jeden odborník, neboť není myslitelné,
že by mohl zvládnout všechny problémy samostatně.
Proto i zeměměřič-projektant,
ci když hude vybaven
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dobrými vědomostmi, bude· muset spolupracovat
s dalšími odborníky, jako jsou právě vodohospodáři,
lesníci a především zemědělci. Na úkolech se budou
podílet i stavební odborníci, ať již půjde o výstavbu
komunikací, výrobních a obytných budov a jiných
stavebních zařízení. Bude tedy mít náš nový., odborník zeměměřič-projektant před sebou velké úkoly,
které budou od něho vyžadovat vysoké odborné
kvality. Nejenom dobrý pracovník a odborník, ale
i dobrý spolupracovník-organisátor.
Zvláštní specialisace HTÚP, zřízená na pražské
zeměměřické fakultě ČVUT dala základ výchově
těchto odborníků. Není pochyby o tom, že od samého
počátku pracuje dobře. Je ve stálém spojení s pracovníky v praxi a tato skutečnost zajišťuje, že se udržuje
kontrola nad vývojem, snaha výuku stále zlepšovat
a zdokonalovat. Dosavadní zkušenosti ze styku s praxí
ukazují, že výsledky jsou úspěšné.
Zmínil jsem se již, že projektování HTÚP se stalo
předmětem zájmu různých odborníků a došlo také
již k diskusím o tom, kdo vlastně má být oním projektantem. Již delší dobu probíhá na př. akce vodohospodářských pracovní~ů, kteří dávají především
jakožto meliorátoři HTUP do kategorie meliorací.
Pod vlivem tohoto mylného názoru vyvolali snahu
upravit studium jako výuku agro-Ieso-meliorační na
lesnické fakultě. Přihlédneme-li jen k odborným
motivům této věci, nemůžeme se divit, že mohou
nastat různosti v názorech na to, jaké povahy tento
obor vlastně je. Je proto nutno podrobit tuto otázku
podrobnému rozboru.
HTÚP jsou oborem v základních rysech odvozeným
z původních akcí scelovacích a parcelačních, tedy
druhem "pozemkových úprav". Vývojově a obsahově
jsou ovšem na úrovni vyšší, než dřívější pozemkové
úpravy. Vždyť i dřívější pozemkové úpravy prodělávaly svůj vývoj, tento je konečně dobře patrný
v západních státech, kde pozemk"ové úpravy. mají
svoje důležité místo v územním plánování a v urbanistickém zaměření. Pozemkové úpravy šly vlivem
přeměny zemědělství na vesnicích na socialistickou
velkovýrobu ve svém vývoji ovšem jinou cestou.
Nesou pochopitelně známky tohoto vývoje a charakteristikou je komplexnost problému celé řady odborných disciplin. Není to tedy jen otázka meliorací,
ale především otázka ekonomicky založeného překonstruování pozemkového fondu krajiny, scelením
pozemků, zlepšením komunikačních
poměrů, výstavba moderních výrobních závodů, obytných středisek, kulturních, sportovních i jiných důležitých
zařízení a ovšem s hlediska zemědělského zvýšení
úrodnosti polí, výrobnosti krajiny. Zde nutně musí
pomáhat různá meliorační opatření, která za daných
okolností ~apomáhají ochraně půdy před erosemi
a ochraně porostů, obnovují lesní porosty, umožňují
správnou rovnováhu vody v krajině atd.
Hlavní projekční linie HTÚP sleduje tedy základní klediska:
1. Přestavbu zemědělství překonstruováním
pozemkovéhofondu krajiny,
2. společně s hledisky územního plánu směrného
nebo i podrobného výstavbu sídlišť a výrobníchzáf
vodů, komunikací a dalších zařízení zemědělské povahy (viz vI. n. č. 51/50 Sb.-I/§ la).
3.'Pečuje o' zvýšení veškeré 'zemědělské výroby

zlepšením poměrů půdních, vodních, klimatických
a pod.
4. Výsledným cílem je krajina zdravá, ve které
najde člověk příjemné prostředí ke své činnosti.
Po těchto stránkách je činnost tohoto projektanta
úzce spjata s činností územních plánovačů, urbanistů
a ekonomů. Z uvedeného rozboru vidíme, že zeměměřič-projektant musí nutně ovládat širokou problematiku od převažující části měřicko-technické k doplňujícím disciplinám encyklopedického zemědělství,
lesnictví, vodohospodářství, dopravního stavitelství,
územního plánování, výstavby sídlišť a zemědělských
závodů, dále i meteorologie a klimatologie, ochrany
přírody, otázek normativních i právních.
Po stránce praktické lze rozdělit problém HTÚP
na základní části - projekční a výrobní (výkonnou):
1. Část projekční pak má oddíly:
a) projekt hlavní (směrný, komplex~í) - kde se
řeší rámcově problematika HTUP v celém
rozsahu, pro celé určité či dané území po
všech stránkách, od průzkumů krajiny, přípravy mapových a písemných podkladů, přes
vypracování směrného projektu kompletování hospodářsko-technických
otázek až po
přenesení projektu vhodnou technickou (měřickou) formou do přírody.
b) Projekt podrobný pro různé účely, ochrany
protierosní, vodohospodářský, lesnický, výstavby závodů, sídliště, komunikací a pod.,
vypracovaný
podle rámcového podkladu
hlavního projektu. Tento projekt vypracují
specialisté uvedených oborů.
2. Část výrobní (výkonná) - zajišťuje provedení
určitých opatření projektovaných
ke zvýšení
výrobní i obytné hodnoty krajiny, ke zlepšení
biologických podmínek a pod. ve smyslu hlavního a podrobných projektů. Tato část je pak
speciálně:
a) zemědělskou, která sleduje po praktické
stránce využití všech podmínek v krajině ke
zvýšení zemědělské výroby, rostlinné i živočišné,
b) meliorační, která sleduje úpravu půdních
a biologických poměrů ke zlepšení rovnováhy
všech důležitých krajinných
faktorů od
protierosních opatření, lesotechnických, vodohospodářských
až po opatření zdravotnická.
Náplň všech disciplin, které nutno uvažovat do Výuky
nového specialisty-zeměměřiče je tak různorodá, že
nelze říci, který z, těchto oborů je většího významu.
Nutné však je zachování :reměměřických disciplin,
ovšem v rozsahu praktické
geodesie, mapování
a evidence půdy, fotogrametrie, topografie, dále pak
pomocných oborů geologie s pedologií, meteorologie
s klimatologií, územního plánování s ochranou přírody, výstavby a dopravnictví až po speciální obory
zemědělství a dále zemědělsko-Iesní meliorace.
SpecialisaceHTÚP
zmíněná již v předu, sleduje
právě' všechna uvedená hlediska a můžeme říci, že
dobře po této stránce vyhovuje potřebám praxe
v tomto oboru. Souhlasná stanoviska, která v tomto
směru zastávají i orgány praxe, pro které jsou uvedení
odborníci školeni, předevší~ ministerstvo zemědělství s Agroprojektem, a Ustřední správa geodesie
a kartografie, potvrzují správnost vpředu uvedených
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rozborů a vývodů. Je tedy zřejmé, že navrhované
řešení melioračními odborníky na lesnické škole, nemohlo by obsahem své odborné náplně uspokojit
zmíněné orgány. Jistě je však doporučitelné, aby
zemědělští a meliorační (lesničtí p,racovníci) byli
také seznámeni s problémy HTUP,
aby mohli
úspěšně se zeměměřiči spolupracovat. Svůj názor na
charakteristiku
zeměměřiče-projektanta
budou si
jistě zpřešňovat nejen odborníci oborů spolupra.Qljícich (vodohospodáři, lesníci a pod.), ale i někteří
odborníci zeměměřiči. Odchylnost v názorech je podporoyána
stále obnovovanou
mylnou teorií, -že
HTUP jsou prakticky komplexem zemědělsko-melioračních ~patření.
V HTUP však jde jasně o celkovou přeměnu pozemkového fondu celé krajiny, včetně komunikaci
a provozních i obytných částí. Samozřejmě, že ve
smyslu Státního plánu rozvoje sledují cíl zvýšení
a zlepšení výrobních i obytných poměrů v krajině,
čehož lze dosíci reorganisaci zemědělské výroby,
uspořádáním pozemkového fondu do vhodných celků,

sdružením výroby. Zlepšení či zvýšení účinku těchto
opatření lze pak dosíci provedením podle místních
poměrů případných melioraci, zlepšením biologické
a vodní rovnováhy krajiny. Potřebné meliorace vyplýv!1jí tedy z vlastní náplně hlavního projektu
HTUP podle mikroklimatických a půdních pomě:t:ů.
Z rozborů v předu uvedených vidíme, že HTUP
jsou problémem při řešení otázek naší krajiny velmi
důležitým, s ohledem na Státní plán rozvoje zemědělství velmi závažný.. S ohledem pak na velmi
složité poměry v naší krajině je nutno je řešit s hlubokým porozuměním pro život krajiny, pro její potřeby, pro spokojený a zdravý život jejich obyvatel.
Krajina, která je naším životním prostředím, nám
má dávat zdravé podmínky k bydlení, odpočinku,
rekreaci, ale také ke spokojené práci. Proto je třeba
krajinu, její biologické podmínky šetřit, chránit
a zlepšovat, udržovat správnou rovnováhu všech
faktorů k tomu potřebných a toto je právě oním
krásným úkolem našich nových odborníků zeměměři·
čů-projektantů ve spolupráci s ostatními odborníky.

Výpočet ploch váhovým porovnáváním výřezků parcel
Autor se zabývá ve svém článku výpočtem výměr parcel s použitím analytických vah, na nichž údaje pro váhy
se nahradí údaji plošnými. Navržený způsob by byl pohodlnější, výkonnější a možná i přesnější než je výpočet
planimetrický. Předpokladem je získání velmi citlivých analytických vah a zlepšení způsobu oddělování parcelních
ploch podle vyrýsovaného obvodu.
Pro výpočet ploch parcel se používá jednak origiPřehled použitých pomůcek a přístrojů
nálních měr (polních), jednak měr odměřených na
1. Pr~ pracovní
postup
potřebujeme
otisk
mapách a mechanických pomůcek plochoměrů.
mapy.
Nejužívanější dosud plochoměr pro výpočet ploch
na katastrální mapě je plochoměr Alderův, jímž byly
a) Při reprodukci map, po obnovení pozemkového
od r. 1850 počítány plochy parcel z katastrálních map
katastru, si vyžádáme o dva otisky více o síle papíru
1 : 2880 celého býv. Rakousko-Uherska. Planimetr
0,05 až 0,1 mm. Prakticky bude vyhovovat otisk
polárný pro malou přesnost nevyhovuje plánům vel- na průsvitce pokud možno nejtenší,vyhotovené
na
kých měřítek. Přesné planimetry Coradiovy nedají
způsob "zlaté matrice". Tento způsob pracovního
se použít pro každý tvar parcel. Nitkový planimetr
postupu je výhodný tím, že mapy se mohou zasílat
Alderův vyžaduje při pracovním postupu velmi upjak reprodukci již před výpočtem ploch parcel. Před
tou pozornost na správný odhad středních příček
reprodukcí mapy se zkontroluje zákres a styky na
lichoběžníků a na správné odečítání plných rozvorů
sekčních čarách.· U dosavadního způsobu se musí
kružidel. Počtář se velmi unavuje zrakovým vypětím
měnit se změnou zákresu i plošné výměry.
při sledování správného položení lichoběžníků, zeb) Při větších změnách v zákresu a tím i výměr
jména při sloučení řady parcel v jednu parcelu. Dále
parcel v užívané mapě stačí zhotovit na reflexním
se unavuje počítáním plných rozvorů s9učtových
papíru negativ listu katastrální mapy. Můžeme volit
kružidel a jejich přepočtem na výměru. Dosavadní
i metodu zvětšením cestou fotografickou. Jelikož
drobné úpravy nitkových planimetrů nepřinesly valdnes při reprodukd mokrou cestou lze zabránit neného ulehčení práce.
. pravidelnosti v chodu papíru, nepůsobí stejnoměrná
Nový postup při výpočtu výměr parcel na mapách
srážka nebo roztažení listu na přesnost výsledku.
nebo plánech všech velkých měřítek od 1 : 5000 až Tiskového nebo fotografického papíru použijeme
na př. 1 : 100 je dán váhovým
porovnáváním
o tloušťce maximálně do 0,1 mm. To proto, že váhy
výřezků
parcel. Tento způsob zjišťování ploch je
obrazců parcel se mnoho neliší v měř. 1 : 1000 od
pohodlný a daleko výkonnější a spolehlivější než do•. jejich plošných hodnot, a zmenšuje se chyba v určení
savadní výpočet ploch planimetrem nitkovým. Výkon
plochy z nestejné tloušťky použité folie (papíru).
podle dosavadních norem je 290 %.až 350 %. Zpřesc) Rychlý pracovní postup jest tento:
ňuje výsledky výměr ploch, a proto je možno odstraNa list mapy položíme ochranný celuloid. Na celunit pomocné, dosud se konající, početní analytické
loid položíme průsvitku. Na průsvitce poznamenáme
výpočty plošných skupin parcel, na něž se rozděluje
inkoustem parcelní čísla, a pak z ní jednu parcelu
katastrální mapa. Stačí rozdělit mapu na výpočetní
akupiny, jejichž obvod souhlasí s hranicemi parcel, se za druhou vyřezáváme. Při bezprostředním vážení
parcel odpadlo .by jejich číslováni.
čtvercovou sítí a p.
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2. Vyřezávání
(řezání)
obrazců
parcel.
Parcely vyřezáváme podle zvolených skupin. Čísla
parcel zapisujeme do výpočetního protokolu. Díly
parcel 1 m2 ponecháváme při sousedních parcelách.
Ve výsledku odečteme pak od sousední parcely 1 m2
ve výpočetním protokolu pro určovaný díl.
Vyřezávání parcel jest nejcitlivějším místem této
metody. Při vyřezávání si musíme přesně počínat
jako při výtahu mapy tuší. Musíme si uvědomit,
že vybočení řezu od zakreslené čáry o 0,1 mm na
délku 100 mm, na př. v mapě 1 : 1000, znamená pro
parcelu přírůstek nebo úbytek 10 m2•
Při řezání byla v našem případě použita nabroušená
škrabátka Heinitze-Blankert-Berlin.
Dále byly použity žiletky obalené plíškem. Řezné nástroje se
v budoucnu jistě tak zdokonalí, že se budou podobat
rýsovacím perům.
Kovové pravítko přikládáme přesně na zakreslenou přímku, nebo napiky značek kamenů. Lehkým
táhnutím řežeme a pozorujeme při tom správnost
řezu. Papír nebo průsvitka musí být jemně řezány,
nikoliv trhány. Tloušťka řezu t nemá přesahovat
0,02 mm. To znamená, že pro každou parcelu jest
třeba polovinu t. V měřítku 1 : 1000 na jeden hektar
činí řez: 400 m X 0,01 m = 4 m2• Ztráta materiálu
řezem se zvlášť neurčuje, zahrnuje se do celkového
vyrovnání.
Při řezání třídíme výřezky parcel přibližně podle
velikostí, abychom nehledali dlouho při vážení rovnovážnou polohu.
3. Vážení
Vážení provádíme na analytických
vahách. Při
vážení byly použity analytické brzděné poloautomatické váhy "Sartorius Werke Gotingen". Váživost
jejich jest do 200 gramů. Výsledky vážení čteme na
0,0001 g. Váhy v rozmezích jednoho gramu vyvážíme otáčením knoflíku a jeho prstence. K tomu
účelu jsou také vhodné analytické váhy MettlerZiirlch. Z československých výrobků vyhovují brzdě·
né váhy Meopta A-I, A-3j200, a dosud ve výrobě
A-3jl00. Tyto. váhy jsou automatické.
Pro naše
účely stačí váživost do 100 gramů. Zařízení posunu
břitu vahadla (viz 2' v obr.), a posun stupnice (2") by
,
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4. Rektifikace
vah,
zjišťování
ploch
váhovým
porovnáváním
výřezků
parcel.
Rektifikací vah rozumíme posunutí kteréhokoli
ze tři břitů
vah a stupnice
ukazovatele
desetin
miligramů
(viz v obr. 2"). Zvážíme rozřezanou sekci katastrální
mapy a obdržíme váhu Q'.
Posunutím břitu ramena (2') a jemným posunutím
stupnice vah (2") obdržíme nesprávnou
váhovou
hodnotu Q rovnou výměře P na př. sekce katastrální
mapy. Váhovým porovnáváním pak, při nezměněné
poloze posunutého břitu a stupnice ukazovatele, vyvažujeme přímo plošnou výměru, nikoliv správnou
váhovou hodnotu výřezků parcel.
Při nerektifikovaných vahách výpočet ploch parcel
provedeme podle vzorce:

P

p=-q

Eq

nebo upravený

vzorec pro výpočet

x =

P-q
Eq

.q

log. pravítkem:

P =q- x

P je plošná výměra listu mapy nebo její části, q je
váha obrazce parcely, Eq je součet vážených parcel.
Abychom při váhovém porovnávání rychle pokra·.
čovali, řadíme parcely na jednotlivé skup~y podle
jejich velikostí. Nehledáme pak dlouho rovnovážnou
polohu otáčením knoflíků automatu.
5. Rozbor

chyb

při

váhovém

porovnávání.

a) Poněvadž porovnáváme
vážením na desetinu
miligramu musíme dbát, aby papírové výřezky parcel
nebyly vlhké. Při větších parcelách působí vlhkost
rozdíl v desítkách miligramů. Na začátku a na konci
váhového porovnávání jest nutno zaznamenat stupeň
relativní vlhkosti a teploty. V budoucnu se budou
užívat umělé folie, které nebudou vlhnout. Při vážení
nabíráme parcely pikýrkou.
b) Tužkové zápisy způsobují větší váhu parcel.
Napsání čísel 123456 měkkou tužkou zvětší plochu
až o 10 m2•
'c) Působí vytlačování vzduchu na změnu parcel
v ploše?
.
Archimedův zákon zní: Těleso ponořené do kapaliny
(plynu) je nadlehčováno silou, která se rovná váze
kapaliny (plynu) tělesem vytlačené.

6

,

G = p'v'g

se pro náš účel upravilo. O posunu břitu vahadla a
posunu ,?dčítací stupnice bude pojednáno v další stati.
Při vážení dbáme všech pravidel o zacházení s jemným váhovým zařízením. Při každém i automatickém
přidávání závaží, i při rektifikaci břitu, vždy váhy
aretujeme. Do skřínky vkládáme v otevřené krabici
chlorid vápenatý (CaC~) pro odssávání vodních par
z prostoru vah.

kde p je výměra plochy, v tloušťka papíru a g je
specifická váha vzduchu. Plocha zobrazená na listu
mapy v měřítku 1: 1000 jest 31 25 00 m2, v =
= 0,01 cm, g = 0,0012 gjcm3, 3125 cm2x 0,01 cm X
X 0,0012 g = 0,0375 g = G. List mapy je nadlehčován 0,0375 g, což plošně vyjadřuje asi 375 m2• Hod·
notu nadlehčení neurčujeme
pro každou parcelu
zvlášť; je úměrná plochám parcel a zahrnuje se v celkovém vyrovnání.
d) Tíže zemská nepřipadá v úvahu, poněvadž vá·
. žení se provádí na jednom a témže místě.
6. Měření

tloušťky

papíru.

'

Měření tloušťky papíru zvlášť neprovádíme.
Při
váhov;ém porovnávání stačí, je-li použitý papír (nebo
jiná hmota) pro výřezky parcel stejně silný. Při
zkouškách bylo zjištěno, že nejpřesnější výsledky
v určení ploch byly u papírů nejtenších, téměř bez·
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hmotných. Dále zjištěno, ie na papír o síle 0,104 mm
zohrazený jeden hektar v měř. 1 : 1000 vážil 1,112 g,
o síle 0,093 mm 0,995 g, a o síle 0,26 mm v měř.
1 : 310 8,952 g. Při tlustších papírech je zřetelnější
nestejná tloušťka papíru. Tenké papíry se neodchylují ani o jednu tisícinu milimetru v průměrné tloušťce. Bude-li zejména výrohce papíru (neho jiné hmoty)
na tento požadavek upozorněn, nehude se vyskytovat
chyha z nestejné tloušťky papíru neho jiné ~moty.
7. Z pr~ktických

pokusů.

Byly pořízeny dva reflexní negativy mapy 1 : 1000.
Výřez parcel se prováděl žiletkou a haroušeným
škrahátkem Heinitze-Blankert-Berlin. K váhovému
porovnávání hyly použity poloautom~tické hrzděné
váhy "Sartorius Werke Gotingen".
.
Při reflexu I zjištěna plošná srážka na 31,25 ha
velikosti - 1870 m2 čili - 0,597 %. Průměrná
tloušťka papíru hyla změřena mikrometrickým měřidlem "Sommet" v = 0,104 mm.
Celková váha reflexu I Q' =
33,1664 g
má hýti
Q= P =
31,2500 g
rozdíl P - Q' = - 1,9164g
Rozdílu 1,9164 g odpovídá posun hřitu o
5,78 mm
z rovnoramenné polohy při délce vah ramen 1 =
=100 mm.
Při reflexu II hylo zjištěno plošné roztažení
0+ 7853 m2 na 31,25 ha čili + 2,52 %. Průměrná
doušťka reflexu II hyla 0,093 mm.
Celková váha reflexu II Q' = 31,3365 g
'má hýti
Q = P = 31,2500g
rozdíl P - Q' = - 0,0863 g
Rozdílu 0,0863 g odpovídá posun hřitu o
0,27 mm
z rovnoramenné polohy vahadel při délce ramena
1 = 100 mm. Posunutím hřitu ramena vah ohdržíme
rovnovážnou polohu, přičemž získané nesprávné váhové hodnoty však udávají přímo plbšné výsledky
parcel. Plošné hodnojy jednotlivých parcel zjištěné
váhovým porovnávámm hyly v mezích dosavadních
plošných odchylek.
Rekapitulace výkonu při výpočtu ploch váhovým
porovnáváním:

+

+

l

vyřezáno 50 parcel za 1 hodinu 2kr't
zváženo
50 parcel za 1 hodinu J
a
vyrovnáno 50 parcel za 1,35 hod.
50 parcel za
z toho
75 parcel za
Proměřené tloušťky užívaných
kreslicí papír
psací papír
tisk na papíře
snímkový papír
snímkový lesklý papír
ultrafan
celofan

4

h d
o •
1,35 hod.

5,35 hod.
8,00 hod.
papírů jsou:
0,223 mm
0,063 mm
0,075 mm
0,037 mm
0,034 mm
0,056 mm
0,030 mm

Autor článku prováděl zkoušky výpočtů ploch i jinými způsohy. Používal fotometrie s využitím hradlových fotočlánků v diferenciálním zapojení. Výsledky
hyly velmi c~tlivé na stálost napětí elektrického
proudu a tím svítivosti žárovky, která osvětlovala
měřenou plochu. Dále přesnost mlřených ploch hyla
závislá na reciproké hodnotě čtverce vzdálenosti mě-

řicího hradlového fotočlánku od ozařované parcely.
Tuto vzdálenost nehylo možno dodržet pro různé
velikosti parcel.
Zkoušky odrazem tepelné energie a měření ji pomocí holometru hyly velmi citlivé na kolísavou teplotu místnosti.
Nejlepších výsledků hylo dosaženo vážením výřezků parcel. Zkoušky potvrdily zjištění: čím hylo
použito citlivějších vah a slahšího materiálu na vyřezávání. parcel, tím hyly výsledky přesnější.
Literatura:
Ing. František
Váhy, jejich theorie a oprava.

Kouřil

a Jan

Dušánek:

Poznámka redakce:
Nápad počítat výměry ohrazců vážením není nový.
Prohlémem se zahývala řada pracovníků a všichni
měli na mysli zvýšenou citlivost analytických vah a
potřehu správného rozřezávání mapy podél ohvodů
parcel. Pokud jde o rozřezání ohrazců přesně ve
středu rýsovaných čar, hyla uvažována též možnost
přimíchat do tiskařské černě před reprodukcí posledního exempláře téhož listu nějakou leptavou látku,
která hy sama způsohila rozpadnutí listu na díly
parcelní. - Ohdohně hyla studována možnost počítat výměry ohrazc.ůcestou fysikálně optickou s pomocí rozhlasového přijimače.

Literární hlídka
413.2:526 = 84 = 82 = 3 = 2 = 4
SJownik geodezyjny v 5 j~zykach, polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim. Pětijazyčný geodetický slovník. Warszawa 1954, Paňstwowe Przedsi~biorstwo Wydawnictw
.Kartograficznych, str. 525, 150 X 210 mm, váz. cena 43,40 Kčs.
Dva roky již několik set našich zeměměřičů používá při studiu cizí odborné literatury tuto praktickou a zároveň nezbytnou
pomůcku. Je to doba dostateČJlě dlouhá k tomu, aby mohli
nesčetněkráte poznat její skutečnou hodnotu a s opravdovým
uznáním správně ocenit význam několikaletého obětavého pracovního úsili, které předcházelo jejímu vydám.
Početný autorský kolektiv byl složený z předních polských
geodetů, kteří současně tvoří slovníkovou komisi SNTGP (Stowarzyszenie Naukowo-techniczne Geodetów Polskich). Tito pracovníci nelitovali dvojí námahy, ale vhodně využili všech svých
znalostí a bohatý<;h zkušeností z přípravných prací pro chystané
vydání mezinárodního geodetického slovníku a slovníku fotogrametrického k tomu, aby dali nejdříve do rukou svým kolegům praktický a hodnotný pětijazyčný slovník. Úkolem této
publikace - první svého druhu nejen v Polsku, ale také v ci- ,
zině - bylo, vyplnit citelnou mezeru v geodetické literatuře
a zároveň podpořit snaživé polské zeměměřiče v jejich snaze
po odborném a vědeckém růstu do té doby, dokud nevyjdou oba
rozsáhlé slovníky mezinárodní. Jak správné bylo toto rozhodnutí nejlépe dosvědčuje vřelé přijeti pětijazyčného geodetického slovníku polskou i zahraniční zeměměřickou veřejnosti.
Jen v samotném Polsku bylo za prvních třináct měsíců prodáno
tři a půl tisíce výtisků, takže první edice, vydaná koncem roku
1954 nákladem 4000 exemplářů, bude v dohledné době rozebrána. Druhá edice, určená pro cizinu a tištěná na jakostnějším
papíru, byla vydána až koncem roku 1955 v počtu 5000 kusů
a je již také asi z jedné čtvrtiny v zahraničí rozprodána. Zájem
o slovník se projevil dosud ve 22 zemích, z toho největší v Československu (255 prodanfch výtisků), dále v Západním Německu
(181), Francii (143), ~výcarsku (85), Anglii (76), Číně (74),
Maďarsku (53), USA (43), SSSR (35), atd., ale také v Mexiku,
Kanádě a Indii, což svědčí jak o jeho široké praktické upotřebitelnosti, tak o naléhavosti jeho vydání. Zároveň těchto několik
stručných údajů je pro slovník. tím nejlepším doporučením
a pro jeho tvůrce současně velmi pěkným vysvědčenim. Bližší
popis vlastniho slovpíku může tuto skutečnost jen potvrdit.
Pečlivě vybraná hesla - v počtu 4813 odborných termínů představuje nejdůležitější polské a cizí výrazy převážně z těchto
oborů: astronomie, fotogrametrie, geodesie nižší, a vyšší. důl-
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nlhoměřictvi, hospodářsko~technických úprav pozemků, klírtografie,katastru, konstrukce geodetických přístrojů, meteorologie, speciální geodesie a topografie.
Slovník je rozdělen v podstatě na dva oddíly: a) na vlastní
slovníka b) na část indexovou. První oddíl je sestaven tak, že
se skládá z pěti sloupců. V prvním sloupci jsou v aritmetickém
pořadí očíslovány abecedně uspořádané polské termíny • Ve
druhém, třetím, čtvrt.ém a pátém sloupci jsou pak odpovídající
výrazy v jazyku ruském, německém, anglickém a francouzském.
Šestý sloupec byl ponechán volný, aby si každý mohl doplnit
slovník v jazyku podle vlastní volby nebo potřeby. V levém
a pravém horním rohu je čísly označen rozsah příslušné stránky,
což urychluje vyhledávání slov při používání cizojazyčných
indexů. Názvy topografických znaků jsou abecedně uvedeny
zvlášťna konci prvního oddílu a sice od čísla 4356 do čísla 4813.
Druhou část slovníku tvoří ukazátel polských synonym, dále
samostatné indexy výrazů ruských, německých, anglických a
francouzských. Jednotlivé indexy jsou pro snadné rozlišení tištěny na barevném papíru pastelovýcp. odstínů; jsou uspořádány
rovqěž abecedně a u každého výrazu je připojeno patřičné číslo,
podle kterého se najde v prvé části slovníku odpovídající výraz
polský a tím současně i jeho překlad do zbývajících tří cizích
jazyků. Několika prázdnými listy na konci toltoto oddílu je
pamatováno na případný index v šesté řeči, nebo na poznámky
či doplňky.
Přiměřená velikost písmen, dále dostatečný rozestup jednotlivých výrazů ve sloupcích patří rovněž ke kladům slovníku
neboť to umožňuje snadnou orientaci a činí hledání v něm
příjemné a rychlé. Avšak pro příští vydání by stálo za uváženou,
zda by se neukázalo vhodnější u hesel, která se několikráte opakují a liší se jen svými přídavnými jmény (na příklad: aberace,
busola, dalekohled, kruh, chyba, poledník, směr, úhel atd. atd.)
vypustit ve druhém a dalších výrazech podstatné jméno a uvádět jen jména přídavná; přehlednost by se tím ještě vice zvýšila.
Slovník můžeme označit jako dílo velmi zdařilé, které polské
zeměměřiče opravdu pěkně representuje nejen doma, ale také
v zahraničí, což je stejně potěšitelné, jako důležité. Touto záslužnou prací naši polští přátelé znovu potvrdili, že jejich bohatá vydavatelská činnost má stále vzestupnou tendenci, přičemž nijak neztrácí na originalitě ani na kvalitě. českoslovenští
zeměměřiči mohou při. té příležitosti jen litovat, že šestý,
prázdný sloupec slovníku., nebyl vyplněn českými nebo slovenskými výrazy a to alespoň u patnácti set exemplářů. Bylo
o tom u nás svého času uvažováno a sice při zapůjčování některých materiálů pro mezinárodní slovník geodetický a fotogrametrický. Bohužel tato dobrá myšlen~a prof. Potužáka snad v záplavě jiné práce - byla druhými zapomenuta a zůstala k naší škodě neuskutečněna. Chyba by se však dala snadno
a v krátké době odstranit tím, že by se sestavil a vytiskl samostatný československý index, stejného formátu a stejné úpravy
jako mají ukazatele dříve popsané. Vždyť ČSR stojí počtem dosud
prodaných výtisků na prvém' místě mezi všemi zeměmi, ve
kterých byl o první geodetický slovník projeven živý zájem,
z čehož můžeme soudit, že práce na, navrhovaném doplňku by
nebyla nikterak marná. Přispělo by se tím róvněž k ještě většímu rozšíření slovníka mezi našimi zeměměřiči, což by bylo,
vzhledem k jeho užitečnosti, věcí nanejvýš prospěšnou.
Dnes, kdy vice než jindy, nevystačí k prohlubování odborných znalostí, jen literatura vlastního národa, stává se pětijazyčný geodetický slovník nepostradatelným pomocníkem, jehož
pravá hodnota se poznává tím přesvědčivěji, čím častěji se jeho
služeb využívá k vlastní práci a studiu. Z těchto důvodů slovník
doporučujeme všem, kteří tímto způsobem usilují o rozšíření
svých vědomosti.
R. Petri1š
526.17:526.6
Sigl, R.
Vorschllige zur Neubeobachtung Laplacescher Punkte und
zur Beobachtung astronomisch-geodatischer Lotabweichungen
fUrGeoidprofile in der Bundesrepublik. (Návrhy k novému měření Laplaceových bodů pro stanovení odchylek tížnice a profilů geoidu v NSR.) Deutsche geodiitische Kommission bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 13 str., 3 tab.,
I příl., 26 lit., Mnichov: Beck 1956.
R. Sigl, ohservátor bavorské komise pro mezinárodní měření
Země, kritisuje v tomto příspěvku současný'stavastronomickogeodetických prací na území NSR, zabývá se otázkou zvětšení
počtu Laplaceových bodů novým měřením, jejich nejvhodnějším rozložením v triangulační sí~i ,a měřením t. zv. bodů pro
stanovení odchylek tížni.ce.
Ve svých vývodech se opírá o usnesení MUGG, která na svém
X. generálním zasedání v Rímě 1954 doporu~ila mimo jiné další
zhuštění Laplaceových. azimutů v triangulačních' sítích. Na po-

čátku konstatuje, že z 28 Laplaceových bodů zaměřených do
roku 1937 Postupimským geodetickým ústavem zůstaly na
území NSR toliko dva. K disposici je ještě 9 dalších bodů. Ty
jsou však velmi starého data a nevyhovují požadavkům kladeným na moderní astronomicko-geodetické práce. O něco lepší
je situace v Bavorsku, kde je možno počítat s 10 Laplaceovými
body.
Od nového měření na-starých Laplaceových hodech bude
nutno upustit z několika důvodů. Staré Laplaceovybody jsou
jen v málo případech současně triangulačními body I. řádu,
měření ,azimutů na body I. řádu:by'bylo možné jen po zřízení
nákladných signalisačních staveb a konečně - což je nejdůleži.
tější - jejich rozložení v síti je nevhodné.
Poněvadž vzájemná vzdálenost a)-ozložěníLaplaceových bodů
v síti velice ovlivňuje orientaci sítě, je právě tento problém předmětem dalších úvah. R. Sigl uvádí některé výsledky své disertační práce-'a z.miňuje se o některých názorech jiných geodetů.
Forster a Schiitz jsou na př. proti husté síti Laplaceových bodů.
Kohlschiitter však ve svých pracích dává přednost skupinám
Laplaceových azimutů přenesených na jednu stranu. Na základě
Ůlanderových úvah dochází Bonsdorff k názoru,že nejlepší
orientace je zajištěna tehdy, když každý bod I. řádu je současně
Laplaceovým bodem. Z tohoto hlediska pak návrh Kohlschiitterův poskytuje sice velmi přesné azimuty, ale nikoli přesnou
orientaci. Názory, jak je vidět, jsou velice různé. Jedni žádají
Laplaceovy body na vzdálenost 200 až 400 km, jiní na vzdálenost 100 km a menší. Autor pojednání dochází k uzávěru, že
hustá síť Laplaceových bodu střední přesnosti je pro orientaci
výhodnější než řídká síť vysoké přesnosti.
Na základě tohoto rozboru předkládá Sigl návrh na zam1'ření
50 nových Laplaceových bodů v NSR, které tvoří osm velkých
skupin o nejméně 3 Laplaceových bodech a jedenáct skupin
o 2 až 3 Laplaceových bodech.
Zajímavá je volba observačních metod. V době, kdy se často
dává přednost metodám stejných výšek, navrhují se pro mě·
ření 'ji, .:I. a A klasické metody geodetické astronomie: metoda
Stemeckova, metoda průchodů hvězd v poledníku a metoda
Polárky. Zeměpisné délky se nedoporučuje určovat jednostranným způsobem přímo na Greenwich, nýbrž měřit rozdíly
délek dvoustranným způsobem s výměnou přístrojů a pozorovatelů. Navrhuje se pro tento účel rozdělit Laplaceovy body na
tři velké skupiny a rozdíly zeměpisných délek v každé skupině
určovat k jednomu bodu ·skupiny. Rozdíly.zeměpisných délek
těchto tří vztažných bodů vzhledem k Postupimi, Ženevě,
Vídni a Curychu stanovit opět dvoustranným způsobem a tak
veškeré délky převést do světového délkového systému.
Autor připojuje také návrh na stanovení tížnicových odchylek
pro určení geoidu. V případě poledníkových profilů vychází
z předchozích prací H. Wolfa a v rovnoběžkovém profilu se
přidržuje návrhu Angličana Bomforda. Při volbě observačních
metod pro měření na bodech k stanovení odchylek tížnice je
opět dána přednost metodám klasické poledníkové astronomie.
Navrhuje se metoda Stemeckova k určení rp a tím též severojižní složky tížnicové odchylky ~ = rp' - rp. Ze dvou možností
pro určení východ~západní složky
1] =

(.:I.' -:.:1.) cos rp = (A' - A) cotg rp

se rozhoduje pro určení délky a to opět met.odou průchodů
hvězd v poledníku, když metodu stejných výšek z obavy před
větrem a před zdlouhavým sestavováním pozorovacího programu zamítl •.
Pojednání R. Sigla je velice zajímavé a bude mu věnována
větší pozornost v práci "Současný stav a perspektivy astronomicko-geodetických prací v ČSR". Krátce však lze říci, že to co
dnes v západním Německu začínají - měření Laplaceových
bodů ve skupinách. - to již u nás pomalu končíme. K volbě
bodů pro stanovení odchylek tížnice však bude nutno přistupovat opatrněji po náležiténi geologicko-geofysikálnim rozboru
daného území.
Dr Lukeš
"ASTRONOMICKÁ TABULKA 1957", vydána OblastnI
lidovou hvězdámou v Plzni; jejími autory jsou ing. Bohumil
Maleček a Ludvik Zachar.
"Astronomická tabulka 1957" je příruční přehlednou hvězdářskou ročenkou, kterou lze použit k nejrůznějším astronomickým
pracem i pro běžnO/.linformaci o úkazech na obloze. Tabulka je
dvoubarevná. na křídovém kartonu, velikosti 41 cm X 28 cm.
Cena "Astronomické tabulky 1957" je Kčs 3,-.
Hvězdárnám, astronomickým kroužkům a školám poskytneme při objednávce nejméně 25 kusů slevu 33 % z prodejní
ceny.
Objednávky vyřizuje Oblastní lidová hvězdárna v Plzni
a n. p. Kniha.
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Z Ústřední správy geodesie a kartografie.
Pověření zeměměřickými úkony podle § 3 zákona
ě. 61/1951 Sb.

I.
Ústřední správa geodesie a kartografie pověřila podle § 3
zákona č. 61/1951 Sb.
1. Státní projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic v Ústí
nad Labem
a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro
účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovováním a vytyčováním hranic podle katastrální mapy
a vytyčováním podle plánů všeho druhu,
c) zeměměřickými pracemi vykonávanýnii pro opatření nebo
doplnění měřických podkladů pro technické projekty a plány.
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního pro·
projektového ústavu pro výstavbll měst a vesnic v Ústí nad
Labem a jen pro územi kraje Ústeckého a Libereckého.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřený ústav je Ing. Otakar Hyška.
2. Státni projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic v Plzni
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1 a) -až c).
.
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního proj ektového ústavn pro výstavbu měst a vesnic v Plzni a jen pro
území kraje Plzeňského a Karlovarského.
Oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických prací za
pověřený ústav jsou Ing. Otto Konečný a Ing. Alois Šanca.
3. Státní ústav pro projektování podniků potravinářského
průmyslu, výkupu a vnitřm'ho obchodu ,,Potravinoprojekt" Praha
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1 a) až c).
.Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního ústavu
pr~ projektování podniků potravinářského průmyslu, výkupu a
vnItřního obchodu v Praze a pro celé státní území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za
pověřený ústav je Ing. Miloslav Leš.

II.
Ústřední správa geodesie a kartografie přiznala oprávnění
ověřovat výsledky zeměměřických prací Ing. Ladislava Klangovi za Státní ústav pro projektování hutních závodů "Hutní
projekt" Praha pro celé státní 1ízemí.
III.
.Zruš~je se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací
přiznane
Ing. Miloslavu Lešovi za Státní ústav pro projektování rudných
dolů ••Rudnýprojekt" Praha,
Ing. Dr Václavu Vlčkovi za Státní ústav pro projektování závodů
strojírenství ••Projekta" Praha,
.
Ing. Rudolfu Pšikalovi za městský národní výbor v Brně,
In~. Stanislavu Matyášovi za Správu vodních toků a meliorací
v Ceských Budějovicích,
Ing. Ladislavu Novákovi a Ing. Jaroslavu Vondrášovi za Státní
ústav pro projektování podniků potravinářského průmyslu, výkupu a vnitřního obchodu "Potravinoprojekt" v Praze a přiznává se jim oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací
za Státní ústav pro projektování podniků potravinářského průmyslu, výkupu a '[nitřního obchodu "Potravinoprojckt", pobočka v Brně, pro celé státní území.
~
Předseda:
Ing. Průša v. r.
Zpráva o zasedání Mezinárodní gravimetrické komise v Pařiži
V době od 3. do 8. září 1956 se konalo v Paříži druhé zasedání
Mezinárodní gravimetrické kOrrllse přičleněné k Mezinárodní
geodetické asociaci. Stálým výkonným orgánem této komise je
Mezinárodní gravimetrická kancelář v Paříži, jejímž ředitelem
je známý gravimetrik P. Lejay.
Jednání komise se zúčastnili zástupci 25 států, mezi nimi tři
zástupci SSSR (Molodenskij, Parijskij a Bulanže) a 2 zástupci
z ČSR (Pícha, Wittinger).
.
Kromě hlavních úkolů vymezených na prvním zasedání komise v Paříži v r. 1953 prof. Baeschlinem, t. j. získání přehledu
o stavu tíhových sítí v různých zemích, koordinace těchto sítí
a s tím souvisící vybudování homogenní světové gravimetrické
sítě, jednotný způsob sestavení výsledků a způsob oznamování
výsledků geodetickým organisacím a jiným zájmovým institucím
byly řešeny též otázky kyvadlových měření, absolutních tíhových měření, měření tíže na moři, methody. redukcí a slapy
kůry zemské.
Z jednání komise, rozdělené do sedmi skupin, vzešla doporučení, která uvádíme jen stručně a heslovitě.

Skupina I (Gravimetrická síť I. řádu): Spojení stanic s tího·
vým rozdílem menším než několik set miligalů budiž prováděno
přesnými a dokonale kalibrovanými gravimetry. Stanice s většími tíhovými rozdily mají být spojeny též kyvadlovými měřeními. Má se zřídit oblouk tíhových stanic od polárního kruhu
na jih k Australii a Novému Zélandu, provést další spojení mezi
Jižní Amerikou, Severní Amerikou, Evropou a Mrikou, spojit
New-Delhi s okolními stanicemi včetně Tokia nejpřesnějším
způsobem; geodetická komise SSSR má stanovit jednu nebo
dvě stanice, které by spolu s Leningradem se staly součástí
světové gravimetrické sítě I. řádu a mají být vypracovány
směrnice pro kyvadlová měření.
Skupina II (Kalibrační základny gravimetrů): Vzhledem
k vzájemné dobré shodě tíhových základen v Evropě a Severní
Americe bylo doporučeno přijmout tyto jako postačující pro
kalibraci gravimetrů při praktických geodetických pracech,
zřídit asijskou tíhovou základnu v zeměpisné délce města NewDelhi, pokusit se o zlepšení přesnosti soustav kalibračních zá·
kladen, spojit západoevropský a sovětský kalibrační systém
pozorováními gravimetry mezi body s přibližně stejnou hodnotou tíže, což by bylo nejvýhodnější spojnicemi LeningradHelsinki a Vídeň-Budapešť.
Skupina III (,Měřenítíže na moři): V uvážení velkého významu
pro řešení geodetických problémů bylo doporučeno pokračovat
a rozšířit tíhová měření na moři a sdělit bez jakýchkoliv prů.
tahů projekty Mezinárodní gravimetrické kanceláři.
Skupina IV (Redukce tíhových měření): Doporučeno užít
takových druhů anomalií, které jsou pro jednotlivé státy nej·
výhodnější, zintensivnit studium technických a teoretických
'Jtázek redukcí ve studijní komisi č. 8 Mezinárodní geodetické
asociace tak, aby na generálním zasedání Mezinárodní geodetické a geofysikální unie v Torontu v r. 1957 bylo možno dosáhnout uspokojivých výsledků, a věnovat pozornost výběru
stanic, aby se předešlo značným orografickým opravám.
Skupina V (Výměna gravimetrických výsledků): výpočty
anomalií na volném vzduchu, Bouguerových nebo isostatických,
je třeba zaslat Mezinárodní gravimetrické kanceláři. V případě,
že jednotlivé státy nemohou provést redukce, zaslat. tíhová
pozorování některé z těchto institucí: Mezinárodní gravimetrické kanceláři v Paříži, Isostatickému ústavu v Helsinkách,
Topografické a kartografické výzkumné laboratoři v Colombu
nebo Akademii věd v Moskvě. Užívat hustotu 2,67, dát před.
nost Airyho soustavě T = 30 km pro isostatické redukce a pokud možno provést výpočty topografických redukcí•
Skupina VI (Uf.ití umělých družic): Diskuse odložena na
pozdější dobu (řeší se v rám<:i Mezinárodního geofysikálniho
roku).
Skupina VII (Absolutní měření): Provádět měření na větším
počtu míst. Měření reversnimi kyvadly konat se všemi možnými
obměnami hmoty, délky, tvaru, břitů a plošek, aby se vyloučily
systematické chyby.
Mimo jednání v jednotlivých skupinách byla schválena ještě
některá další doporučení na pf. spojení Bělehradu s italskou
národní stanicí, Athénami a CařiIJradem.
Delegace jednotlivých států zaslaly ještě před zasedáním
zprávy o stavu tíhových měření v jejich zemích. Tyto zprávy
byly rozmnoženy a předány ostatním delegacím. Sovětský
svaz zprávu nepředložil.
Přítomnost odborníků na uvedeném zasedání umožnita širokou výměnu názorů, která přispěje značně k rychlejšímu
a účelnějšímu provádění tíhových prací v jednotlivých zemích
ČeskO!lovenští účastníci převzali zprávy o stavu tíhových prací
v ostatních zemích a odborné publikace a měli možnost si osvojit
řadu cenných poznatků, týkajících se provádění tíhových měřenI, použití přístrojů, způsobu výpočtů a perspektiv do budoucnosti.
. Otevřenost, přímost a temperament francouzského prostředí
působil zdárně na průběh zasedání i jeho účastníky.
Wi.
Zpráva o II. výstavě čs. strojírenství v Hrně 9.9. - 7.10.1956.
Ačkoliv vystavené výrobky nebo strojní zařízení celých
různých provozoven, rozložených v· 36 pavilonech resp. výstavních plochách, byla exposice strojů, přístrojů z jemné
mechaniky a optiky až přiliš skromně zastoupena.
V pavilonu B: psací a počítací stroje, přístroj na měření
tloušťky papíru pomocí radioisotopů.
.
V pavilonu C byla umístěna: optika - dalekohledy, fotografické přístroje~ .filmové kamery, zvětšovací přístroje, mikroskopy, nivelační přístroje, zaměřovače na lovecké zbraně.
V pavilonu D: kancelářská technická zařízení.
V pavilonu E: komplexní exposice Aritmy v provozu: zpracování statistických dat pomocí děrovacích štítků.
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