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gHl1l1fAHK a SZKÚ
Jedním z nejvýznamnějších úkolů Státního zeměměřic-

kého a kartografického ústavu je kromě jiných důležitých
prací v oblasti všeobecného zeměměřictví také starost a péče
o pořízení přesných geodetických základů, které by snesly
mezinárodní měřítko a v blízké budoucnosti vyhověly všem
vypjatým požadavkům zeměměřické vědy a techniky.
V této oblasti musí být SZKO vzorem Centrální vědecko-
výzkumný institut geodesie, fotogrtlmetrie a kartografie
Hlavní správy geodesie a kartografie při Radě ministrů
SSSR (zkratka QHI1I1f AllK) Tento geodetický insti-
tut vznikl v jiné formě již 15. dubna 1919, kdy Lenin
vysoko ocenil význam geodetické služby a podepsal dekret
o ziízení Nejvyššího geodetického ústavu.
. Geniální Lenin poznal, že mladý socialistický stát, v němž

po prvé v dějinách lidstva bylo odstraněno vykořisťování
člověka člove"kema likvidován kapitalistický řád, předloží
v nepředstavitelně blízké budoucnosti gigantické úkoly právě
zeměměřické službě, jejíž nenápadné a tiché práce jsou
vždycky a za všech, okolností úvodem k dalekosáhlým
přeměnám přírody ve prospěch člověka. Rozvoj geodetických,
astronomických a kartografických prací šel potom v SSSR
takovým tempem a v takovém měřítku, v jakém nemohl
postupovat v žádném kapitalistickém státě. Je to způsobeno
tím, že provádění těchto prací je v SSSR vedeno jednotným
státním plánem rozvoje národního hospodářství. Na tehdejší
dobu úžasný plán GOELRO, který je dnes pouhým stínem
mohutných staveb komunismu, potvrdil Leninovo předvídání
o významu zeměměřické služby.

Okoly, kteréměl plnit nově založený Nejvyšší geodetický
ústav, byly v oblasti geodetických základů obšírné a souhlasí
'Vcelku s úkoly, jejichž řešení sleduje také SZKO. Je to
přédevším zajištění vysoké úrovně a přesnosti astronomicko-
geodetických prací na Laplaceových bodech, stupňových
měření, sloužících ke stanovení tvaru a rozměrů Země
a průběhu geoidické plochy a konečně péče o další rozvinutí
triangulačních řetězců a plošných triangulací. Na území
SSSR má dále velký význam masové provádění astrono-
micko-geodetických prací, sloužících jako přímý podklad
pro práce topografické a fotogrametrické v měřítku
1:100 000 v těžko dostupných a málo vyvinutých rayonech.
Rychlé pořízení dostatečného počtu opěrných astronomických
bodů pro mapování v malých měřítkách by se uplatnilo
v některých oblastech i na území ČSR. Dalším úkolem
Nejvyššího geodetického ústavu bylo studium měřických
method a konstrukce nových přístrojů, organisování časové
služby a pořízení pomocných katalogů, efemerid, tabulek
trigonometrických funkcí, různých pomocných tabulek a
ročenek.
Za prvních 20 let geodetické služby bylo v SSSR zamě-

řeno 7 meridiánových oblouků o celkové délce 112° a
4 stupňová měření po rovnoběžce o délce 200°. Je zajímavé
poznamenat, že Angličané v Indii potřebovali 100 let
k zaměření meridiánových oblouků o délce nepřesahující

100°. Počet astronomicky určených bodů v těchto triangu-
lačních řetězcích dostoupil čísla 12M,. z toho bylo 678
astronomických bodů I. řádu.
Je možno jmenovat další úspěchy sovětské geodetické

služby v oblasti geodetických základů. Je to především
sestavení přesné instrukce pro astronomicko-geodetické práce
kolektivem astronomů a geodetů pod vedením prof. Cvetkova;
sestavení t. zv. pracovních efemerid pro určení korekce
hodin na místní hvězdný čas methodou Cingerovou opět
kolektivem astronomů za redakce prof. Cvetkova, shrnutí
všech astronomir;.ko-geodetických prací a výpočet nového
referenčního elipsoidu kolektivem geodetů pod vedením
prof. Krasovského, předložení nových efemerid Cingerových
párů kolektivem astronomů pod vedením staršího vědeckého
pracovníka Ostavu theoretické astronomie D. K. Kulikova,
vynález fotoelektrické registrace hvězdných průchodů
laureátem Stalinovy ceny N. N. Pavlovem, předložení
pracovních efemerid Talcottových a Pewzowových párů,
propracování nových měřických method prof. Mazajevem
a Kavrajským, studium a sledování kolísání pólu atd. atd.
A v tomto místěje třebapoložit otázku, jaké to byly síly,

které sovětské geodetické věd/ umožnily v'~'tak krátké době
splnění tolika významných úkolů. Byly to síly jednolitých
kolektivů a řekněme hned, že to je to, co nám doposud
chybí.
Naši odborníci a vědečtí pracovnici se již ve většině

případů nezabývají problémy t. zv. čisté vědy, nepraktické
a neužitečné, avšak to nestačí. Chybí zde chuť a touha po
kolektivní spolupráci. Převážná většina vědeckých pracov-
níků řeší svůj problém osamoceně bez činorodé pomoci
jiných odborníků. A přece je jasné, že geodesie úzce souvisí
s matematikou, fysikou, geofysikou, astronomií, geologií
a meteorologií a že geodet může tyto příbuzné obory znát jen
v encyklopedii. Rychleji by došel k cíli při řešení problému,
kdyby se s ním svěřil jiným odborníkům. Škoda času a ná-
mahy, kterou vynaložil na studium speciálních partií
příbuzného oboru. Škoda času, který mohl věnovat jiným
užitečným věcem, kdyby se byl zeptal.
I v SZKO bude nutno rozšířit kolektivní spolupráci

vědecky pracujících zaměstnanců. Přechod k novému
zobrazení a k novému elipsoidu, konečné umístění a orientace
základní trigonometrické sítě si to vynutí. Prostřednictvím
kateder se zlepší také spolupráce s našimi theoretiky na
vysokých školách.
Jen činorodou a bezpříkladnou prací mohou si naši

geodeti a zeměměřiči dobýt téúctyavážnosti, jakou požívají
geodeti sovětští. Pak budou moci důrazně požadovat na
všech jednotlivcích i institucích, které jakýmkoli způsobem
rozhodují o organisaci a vývoji zeměměřické služby v ČSR,
aby si při obdivu mohutných stavéb socialismu uvědomili,
že při zrodu toho všeho stál také československý země-
měřický technik a inženýr.
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Vliv definitivních oprav časových radiotelegrafických
signálů na zeměpisnou délku

Ing. Dr Ladislav J. Lukeš 52547

Vyrovndni korekci na Greenwich a chodů s polodefinitivnimi opravami časových radiotelegrafických signálů. Zjednodušený
a úsporný výpočet korekci a chodů s definitivními opravami. Matematický důkaz.

Absolutní zeměpisná délka na Greenwich je dána
vztahem

A = L1T - L1TG,

kde L1T a L1TG jsou korekce hlavních hodin na místní
a greenwichský hvězdný čas. L1 T se na Laplaceových
bodech určí různými methodami, ve SZKÚ na př.
pasážníkem pomocí průchodů hvězd v meridiánu nebo
církumzenitálem, methodou stejných výšek. L1TG je
výsledek vyrovnání tří až pěti korekcí na Greenwich,
získaných příjmem jednotlivých časových radiotelegra-
fických signálů methodou Hanního. Obě korekce L1T
i L1TG platí pro určitou epochu, zpravidla pro střed
pozorovací noci To. Pro noční pozorování na našem území
přicházejí v úvahu tyto rytmické signály:.

PoČ\Ítek
Délka vlny

Cislo Stanice signálu Vysílač
v SEC.

vm

1 Rugby 1901 GBR 18750
GlC 34,72

I
GKUa 24,09

2 Pontoise 2101 FYP 3307,6

i
FYA2 40,38
TMD 23,34

3 Moskva 2301
I

RES 3333
RWM2! 55,76

.4 Pontoise 2331 viz signál č. 2.
5

I
Moskva 101 viz signál č. 3.

Poněvadž měření L1 T v měsících květnu až říjnu začíná
nejdříve po 19 00 SEČ a končí nejpozději před I 00 SEČ,
'je celá observace prostoupena několikerý1ll určením L1TG,
Jednotlivé korekce L1T Gn jsou opraveny ovliv konečné
rychlosti elektromagnetických vln, o vliv kolísání délky
hvězdného dne a o vliv polodefinitivlÚch oprav časových
signálů. Polodefinitivní opravy časových signálů bp jsou
výsledkem registrace časových signálů v BIH (Bureau
Intemational de ľHeure) a jsou uveřejňovány y perio-
dické publikaci Bulletin Horaire pro střední (m - milieu)
a poslední (d - dernier) signálovou značku.

Pro každý přijatý signál je možno napsat jednu rovnici
oprav tvaru

L1ToG + dL1TG - TGn + ch' (Tn - To) + v = 0
o dvou neznámých dL1 TG a ch. Po úpravě a po srovnání
s obvyklým tvarem normálních rovnic bude

dL1TG + ch' (Tn - To) + L1ToG - L1TGn + v = 0,
kde L1ToG je přibližná korekce a (L1ToG + dL1 TG) vy-
rovnaná korekce. pro čas To, L1TOn je korekce získaná
z příjmu některého signálu, platná pro čas Tn a ch je chod
hodin. Z poslední rovnice je vidět, že

a = I, b = (Tn - To)a c = (L1ToG - L1TGn)

Při více než dvou rovnicích oprav dochází k vyrovnání.
ltešením dvou normálních rovnic získáme

[acI] V [vv]
dL1TG = - [aal] ± (n _ 2) [aal] a

ch = _ [bcI] [vv]
[bbl] ± (n - 2) [bbl]

S vyrovnanou korekcí L1T Go = L1ToG + dL1 TG a
s vyrovnaným chodem ch je možno přistoupit k. polo-
definitivnímu výpočtu zeměpisných délek.
Po několika letech jsou opět v BH (Série D) uveřejňo-

vány definitivní opravy časových signálů. V následující
tabulce jsou sestaveny polodefinitivní bp a definitivní bd
opravy pro středy signálů a rozdíly .:;:lb = bd - bp

platné pro 29. 7. 1948.

Signál I ,'j I ,'jd I L1,'jp

I v 0,001'
GBR

I
+ 5

I
+46

I
+ 41

FYP +20 +58 + 38
I

RWM2

I
+36

I
+60

I
+ 24

FYA2 +20 +54 + 34
[,115] : 4 = 34 I +137

Definitivní opravy bd, které jsou výsledkem vyrovnání
signálových časů 16 stanic na celé zeměkouli, se mnohdy
značně liší od polodefinitivních oprav bp• Kdyby na př.
ve shora uvedeném případě nebyl uvážen vliv oprav bd,

byl by bód v délce chybně posunut o 10 m na východ.

Proto je nutno přistoupit k novému vyrovnání korekcí
s definitivními opravami. Na 5 Laplaceových bodech
z r. 1948-9 (32 pozorovacích nocí) bylo nové vyrovnání
již provedeno. Přitom se ukázalo, že napříště bude
možno postupovat dvěma značně jednoduššími způsoby.
U druhého, který se nejvíce uplatní, se jeví časová
úspora až 90%.
I. Po zavedení oprav bd se často zvětšil počet podmín-

kových rovnic, proto, že byly vzaty do vyrovnání signály,
které neměly v BH polodefinitivní opravy bp• Na příklad
signál č. 5 nebyl v BIH nikdy registrován a i u ostatních
signálů se někdy stalo, že neměly v BH udány opravy bp•
I v tomto případě je možno využít některých číselných
hodnot starého vyrovnání. Chod není nutno nikdy znovu
počítat, poněvadž i po zavedení dalších signálů se mění
jen velmi nepatrně.

2. Jestliže se při novém vyrovnání hodnot L1 T Gn se
zavedenými opravami bd nemění počet užitých radio-
signálů, je možno od vyrovnání upustit. Definitivní
korekce na Greenwich je pak

L1TGd = L1TGo + [bd] - [bp] = L1Too + [L1b]
n . n '

kde n je počet časových signálů. Matematický důkaz je
tento:
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Po zavedení definitivních oprav bd dostanou rovnice
oprav tento tvar

diJTGd + ch . (Tn - To) + (ToG - TGn) +
+ iJbn + v = 0

čili

a" . diJ TGd+ b . ch + Cn + c'n + v = O, kde

c" = (TOG- TG,,) a c'n = iJb"

Poněvadž dále [ac'l] ....:....[iJb] a [aař]....:....n, bude

diJ T. = _ racI] + [ac'l]
Gd [aal]

diJTGd = diJTG + [iJb]
n

UvedenýDŮ dvěma způsoby budou napříště vypočítá-
vány definitivní korekce hlavních hodin na Greenwich
pro každou pozorovací noc.

)-"
Edice formulářů SZ~Ú a její výpočetní postupy

při protínání vpřed a zpět.
• Ing. Dr Karel Kučera 526:518 (083.2)

Zásady, podle nichž jsou tvořeny výpočetní formuláře SZKÚ po roce 1945. Seznam názvů dosavadních 108 formuláfů
z oborůpřesné nivelace, triangulace, měření základen, mapování, geodetické astronomie, gravimetrie a zkušebnictví. Výklad
výpočetních postupů užitých pro protínání vpřed z úhlů a ze směrníků a pro protínání zpět.

Studie o racionalisaci a zjednodušení geodetických
problémů počtářských byly jedním z problémů dvou-
letého výzkumného plánu. (Přehled úkolů výzkumnictví
ve dvouletém plánu, knihovna státního úřadu plánova-
cího, svazek VIII, str. 22.) SZKÚ, který na něm pracoval,
vytváří nové výpočetní formuláře již od roku 1946. Za
okupace byly české formuláře vymýceny a nahrazeny
německýnů. Po revoluci se Z. Ú. nespokojil s návratem
k původním formulářům, ani s počešťováním německých,
ale byl si vědom toho, že je právě vhodná chvíle nejen
k úpravě formulářů co do pojetí, vzhledu, jazyka a
formátu, nýbrž i k revisi výpočetních method. S hlediska
výzkumu šlo o úkol, jehož splněním stoupá výrobnost
přímo, a to zkrácením pracovního času a vedle toho i ne-
přímo vyloučením zbytečné únavy počtářovy. často se
přitom dosáhlo i značné úspory papíru.
časové ztráty nejsou zaviněny jen nevhodnou vý-

početní methodou. I při nejvýhodnějších vzorcích záleží
ještě na seskupení formulářových polí, která mají na sebe
navazovat v souhlase s postupem výpočtu. Vadí také'
příliš velký formát, dvojstránkovost formulářů a zbytečné
přepisování, zejména se stránky na stránku. Časovou
ztrátou je rovněž takové uspořádání, kdy počtář je nucen
řídit se vzorcem vytištěným na odlehlém místě a stále
se k němu vracet zrakem. Ideální je nahradit vzorec
schematem obsaženým přímo ve formuláři. Za ztrátu
je nutno považovat i čas, který přesahuje nutnou míru
výkladu u počtáře nově zacvičovaného, tedy čas potřebný
k zapamatování postupu. O něj je připravován nejen
zacvičovaný, ale i instruktor. Není to jen při prvním
zácviku, nýbrž' opakuje se to i po delších přestávkách
(polní práce). Proto nesmí být formulář němý, nýbrž
musí obsahovat vysvětlivky v míře postačitelné k tomu,
aby si počtář m.ohl kdykoli vybavit jednou již vyložený
postup.
Zavedením jednotného formátu A4 a koncentrací se

ušetřilo často až 50% papíru. To mělo někdy za následek
zmenšení prostoru pro zápis. Zkušenost však učí, že čím
je tento prostor větší, tím nečitelněji bývá vyplňován.
Po stránce diskusní se postupovalo tak, že návrh

nového formuláře byl dán pracovníkům příslušného od-
dělení k připomínkám.
SZKÚ dosud vypracoval tyto nové formuláře;

Z oboru přesné nivelace -
č. 1 Zápisník měřených převýšení
č. 11 Místopis nivelačních bodů
č. 31 Vývoj délky laťového metru
č. 41 Výpočet nivelačnich převýšeni
Č. 61 První výpočet orthometrických nadmořských výšek
Č. 62 Druhý výpočet orthometrických nadmořských výšek
Č. 63 Výpočet- orthometrické opravy Co a opravy v z pořado-

vého vyrovnání
Č. 63a Nomogram pro výpočet orthometrické opravy
Č. 63b Tabulka pro výpočet orthometrické opravy
Č. 64 Výpočet nadmořských výšek bodů v podrobné nivelační

síti
Č. 66 Výpočet prvků pro vyrovnávací přímku a pro posouzeni

přesnosti
Č. 71 Technická zpráva o nivelaci
Č. 91 Výsledky přesné nivelace
Č. 94 Soupis změn nivelačních bodů vyšetřených v .

19 .
Z oboru triangulace a měření základen -
č. 101 Triangulační údaje
č. 102 Zápisník měřených vodorovných směrů
č. 103 Zápisník měřených výškových úhlů
č. 103a Výpočet výšky trvalého signálu nad Wavním kamenem
č. 104 Místopis zhušťovacího bodu č .
č. 105 Seznam souřadnic zhušťovacích bodů
č. 106 Kniha výsledku triangulačních prací
č. 107 Výpočet pravoúWých souřadnic protínáním vpřed

(z úhlů)
č. 108 Seznam souřadnic trigonometrických bodu
č. 109 Výpočet pravoúhlých souřadnic protínánlm zpět
č. 110 Výpočet centračních změn směrů
č. 111 Výpočet závěrových odchylek v trojúhelnících
č. 112 Výpočet jižníku, strany a směrových součinitelů
č. 113 Převod pravoúWých rovinných souřadnic x, y v polární

rovinné souřadnice R, D'
č. 114 Výpočet změn směrů na přímou spojnicí
č. 115 Orientace směru a výpočet členu 1 pro vyrovnání
č. 116 Souřadnicové vyrovnání jednoho trigonometrického

bodu
č. 117 Společné souřadnicové vyrovnání dvou až tří trigono-

metrických bodu
č. 117a Maska k řešení normálních rovnic
č. 117b Nomogram pro přibližné stanovení středních chyb

Mx a My ve vyrovnaných souřadnicích
č. 118 Výpočet pravoúWých souřadnic z polárních prvků
č. 119 Výpočet výškových rozdílů h získaných trigonometricky
č. 120 Výškový pořad získaný trigonometricky
č. 122 Společné souřadnic~vé vyrovnání čtyř až sedmi trigono-

metrických bodu
č. 150 Zápisník měřených vodorovných úhlů (Laboratorní jed-

notka úhlová pro theodolit bez okulárového míkrometru)
č. 150a Rozbor laboratorních jednotek podle grup (pro theQ~

~olit be:l;o~uláfového mikrometru) .
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č. 319 Zápisník měřených azimutů
č. 320 Výpočet přibližných hodnot cp, A. a h z měření cirkum-

zenitálem. I. způsob: jižní hvězda v obou průchodech I
+ severní hvězda '

č. 321 Výpočet přibližných hodnot cp, A. a h z měření cirkum-
zenitálem. II. způsob: řešení Aguilarovo ze tří průchodů

č. 322 Určení zeměpisné šířky methodou Stemeckovou (Zá-
pisník)

Č. 323 Určení zeměpisné šířky methodou Stemeckovou (vý-
počet)

Č. 324 Kartoteční lístek astronomicky určeného bodu
č. 350 Mistopis tihového bodu
Č. 351 Mistopis tihového bodu řádu
č. 352 Gravimetrický zápisník
Č. 353 Sestavení tíhových rozdílů
Z oboru zkušebnictví -
č. 500' Zkouška optického mikrometru a určení chyby runové
č. 502 Určení citlivosti libely
č. 520 Zkušební list invarových drátů

Je to tedy celkem 108 výpočetních formulářů, a to •
14 z oboru přesné nivelace, 40 z oboru triangulace a
měřeni základen, 22 z oboru mapováni, 29 z oboru
geodetické astronomie a gravimetrie a 3 z oboru zkušeb-
nictví. Některé z výpočetních postupů budou v Země-
měřietví postupně uveřejněny. Dnes to bude řada formu-
lářů pro jednoduché protínáni vpřed a zpět.

č. 151 Výpočet vývojové řady
č. 152 Zápisník třísměrových skupin (Laboratorní jednotka

směrová pro theodolit bez okulárového mikrometru)
Č. 160 Zápisník délek měřených invarovým drátem
č. 160a Rozbor základnového měření podle úseků
č. 161 Vybočení odečitacích značek ze směru základny
č. 162 Provážení koncových bodů základny
č. 163 Výpočet oprav K5> K6, K7 výškového původu pro geo-

detickou základnu
č. 164 Mistopis základního trigonometrického bodu
č. 176 Výpočet vyrovnaných hodnot součinitelů IX a f1 pro

podobnostní transformaci
č. 177 Seznam rovinných pravoúhlých souřadnic
č. 179 Seznam zeměpisných souřadnic cp, A. a mer. konver-

gencí C~ro rohy listů katastrální mapy 1:
č. 180 Výpočet pravoúhlých rovinných souřadnic x, y čs.

jedno trig. sítě ze zeměpisných souřadnic cp, A. interpolaci
č. 181 Výpočet zeměpisných souřadnic cp, A. z pravoúhlých

rovinných souřadnic x, y čs. jedno trig. sitě interpolaci
č. 182 Výpočet meridiánové konvergace C v bodech Křovákovy

souřadnicové soustavy

Z oboru mapování -
č. 200 Přezkoušení výškového měření
č. 201 Zápisník pro dvojníikovou tachymetrii
č. 202 Seznam polohových a výškových podkladů
č. 203 Seznam názvů obci a mist v mapovém lis~
č. 204 Zápisník silničních vzdálenosti
č. 205 Výpočet nadmořských výšek v polygonovém pořadu
č. 206 Zápisník technické nívelace
č. 210 Záznam pro vyhodnocování stereoplanigrafem
č. 211 Výpočet pravoúhlých souřaníc i výšek protináním

vpřed (ze směrníků)
č. 212 Výpočet pravoúhlých souřadnic i výšek protináním zpět
č. 216 Zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdálenosti

dálkoměmých úhlů a délek
č. 217 Nomogramy pro mapování v měřitku 1: 5 000 (tři části)
č. 218 Tacheometrický zápisník
č. 219 Nomogram pro výpočet Lly a Llx v polygonových

pořadech
č. 400 Zápisník přimo měřených délek v polygonové síti
č. 401 Zápisník vodorovných směrů a zenitových vzdáleností

v polygonové siti
č. 402 Zápisník dálkoměmých úhlů r5 mezi terči vodorovné

latě a délky stran polygonové sítě
č. 403 Výpočet souřadnic v polygonovém pořadu
č. 404 Výpočet souřadnic bodů zaměřených na měřickou

přímku
č. 405 Výpočet souřadnic uzlového bodu
č. 406 Seznam souřadnic
č. 407 Seznam hraničních znaků

Z oboru geodetické astronomie a gravimetrie -
č. 300 Přijem časových signálů
č. 301 Chronografické srovnání hodin
č. 302 Vyrovnání korekcí a chodů hodin
č. 303 Měření azimutu (Pevný okulárový křiž)
č. 304 Výpočet azimutu
č. 305 Výpočet zdánlivých mist hvězd
č. 306 Určení' zeměpisné šiřky methodou Horrebow- Talcot-

tovou (Polní zápisník)
č. 307 Určení zeměpisné šířky methodou Horrebow- Talcot-

tovou (Výpočet)
č. 308 Určení času průchodnim strojem nebo určení šiřky

v 1. vertikálu (Polní zápisník)
č. 309 Určení zeměpisné šířky v I. vertikálu (<:tení chrono~

grafických pásek)
Č. 310 Výpočet sklonů pro určení šířky v I. vertikálu, nebo

pro určení času průchodnim strojem
č. 311 Určení šířky v I. vertikálu (Výpočet)
č. 312 Určení času (Čtení 'chronografických pásek)
Č. 313 Určení času průchodnim strojem (Výpočet odchylky

v azimutu)
č. 314 Určení času průchodnim strojem (Výpočet korekce

hodin)
Č. 315 Určení zeměpisné šířky a délky cirkumzenitálem (Polní

zápisník)
Č. 316 Výpočet zeměpisných souřadnic z měření cirkum-

zenitálem 1. část
č. 317 Výpočet zeměpisných souřadnic z měřeni cirkum-

zenitálem 2. část
Č. 318 Výpočet zdánlivých mist hvězd interpolaci z A. P.

Form. č. 107. - Výpočet pravoúhlých souřadnic
protínánim vpřed (z úhlů).

(Řešeni je známé, úpr~vu formuláře navrhl autor.)
Známých vzorců1)pro řešení úhlové je užito ve tvaru,

který udal Ing. V. Morch:
J= cotg ex + cotg {J

Yp = LlXBA + LI YBA . cotg {J +J' YB
J

Xp = - LlYBA + LlXBA· cotg (J +J' XB
J

[LlXBA = XA - XB]

TTOJúhelnilt 1.
,
.'\

.b.
c0l9/3

.dYBA'YA - YB
YA

'YB

J.colgot. cotg ~

••••• h •••••••••• 'j .'+" '~':'~~~"'~'~:"i"""""'"

::::?~~·~2:::;:~·-?
1 :525 406,86 )',

+ 1 614 170

X,· i

< + 1

475

< 474

~
Y'-T

Yp•
Xp•

íslo a. ncizev
nového bodu:

n
476 559,82

..1.}2?. 4..~~.~..e..~.....

1) Prof. dr. Ryšavý, Praktická geometrie, Praha 1949~
str. 282.
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~ Kontrolní výpočet se nezavádí jednak pro poměrně
,malou účinnost kontroly,' a jednak proto, že formulář je
!určen k výpočtu předběžných souřadnic ze dvou různých
!trojúhelníků pro souřadnicové vyrovnání. Ob,r. 1 před-
,stavuje koncept záhlaví a. jednoho ze tří polí formuláře
~č. 107, bez vysvětlivek.

;Form. č. 211. - Výpočet pravoúhlých so~řadnic
. i výše~ protínáním vpřed (ze směrniků).

(Úpravu vzorců2) i formuláře navrhl autor.)

. Toto prptínání vpřed je založeno na orientovaných'
směrech (jižnicích), nikoliv. na úhlech, jako tomti bylo
'v předešlém případě.

Z obr. 2 vyčteme
LlXBP = - Ll YBP . tg fJ (1)

-- LlXBP = (Ll YBA - LlXBA . cotg (X- LI YBP) . tg (X

Po sečteni rovnic dostaneme
AY • - LlXBA + LlYBA ·tg(X
LJ BP =

tg(X+tgfJ
Vztahy mezi úhly a orientovanými směry jsou

(X~ 3R - ZAP, tg (X= cotg ZAP
fJ = 3R + ZBP, tg fJ = - cotg ZBP.

Po dosazení za úhly je

LI YBP = - LlXBA + LI YBA . cotg ZAP
cotg ZAP - cotg ZBP

Z rovnice (1) pak vypočteme Xp•

I Protínání vpřed
z jednoho
obrazce

výpočet oriento- vaných směrů

Protínáni vpřed
z druhého
obrazce

Funkční stupnice pro opravu
Výpočet výškyze zakřiveni a z refrakce

Ve formuláři se tedy pracuje se vzorci:
J = cotg ZAP - cotg ZBP

LI Y
BP
= - LlXBA + cotg ZAP' LI YBA

J
YP = YB + LlYBP

Xp = LI YBp' cotg ZBP + XB
[LlXBA = XA - XB]

~ln j
Y, 476 559.82 1 325 499.88

! r- ":3- ~ .•• ..-o;1(6<.+rrJ

J ( + Z }0}.5S)
i y. 475 939.24 1 326 6, •• 60!
+ Y, 474 256.27 1 325 406.86

.1682.97 .1249.74

+ - 1.863 929 ~z, ili'
. ':t

l........ • o 040 38} ~ Z.. !
.......... - 1.904}l2 J

......
. ..••••.• _1

Formulář je určen pro případy, kdy se souřadnice:
nezískávají vyrovnáním, nýbržprňměrem z dvojího
protínáni, tedy pro zhušťovací body. Je dvojstránkový,
obr. 3 představuje rozložení všech jeho části a obl:. 4
výplň jeho dvou polí s výpočtem souřadnic protináním
vpřed.

Form. č. 109. - Výpočet pravoúhlých souřadnic
protináním zpět.

(Řešení i úpravu navrhl autor.)

Jsou dány body A, B, C a na novém bodě P jsou
měřeny úhly (Xa fJ (viz obr. 5). Řešení se ubírá přes
středy kružnic kt. a ~. Tuto myšlenku sledoval odlišně
také W. Pietschmann,3) který z ní však nevytěžil
ani prakticky ani theoreticky vše, co se dalo. O tom
svědčí tato data:

B) Srovnej: prof. dr. F. Fiala - Geodetické počtářstvf 3) Zeitschrift f. Vermessungswesefi, Stuttgart, sv. LXXIII
II. běh, Praha 1947. (1944), str. 165.

Počet vypočtených a současně zapsaných
čísel, nepočítajíc v to kotangenty daných
úhlů a výsledné souřadnice . . . . .. 25
Počet přepisovaných čísel . . .- . . " 28
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b - 0,416 592 + 0,223 50:5 Q

C + 0,776 497 b

AXIlA
.•........ ;

+ 1 988,97 930,67 ['" + 4YBA

iJ +

cotqoc.·1 + 925 I '--
0,238 ) ..

AY6A + 1 :529,96 1 671,21 ... AXIlA+
Y,'

.
" 41.7 689,78 1 327 171 ,09 XA

Ye 476 559,82 1 325 499 88 Xa
~; ~

"

Xc474 256,27 1 325 406,86
.o~6 + 2 303,55 + 93,02 .:lXca

~

11

, (2)

tlI -:-

~.

~--_::_-----~
< ~~:I;~.;~;;;~lm...':'m-------l

•.................................................................. .

~ __ 1_7 ~1. Yp• [(1)(3)] + YB

Při řešení vyjdeme z obr. 5, kde vyčte1lle pro oblast
kružnice k1vztah

to jest

BS = 2 BQ = L1XBA + L1YBA ,cotg oe= 2L1XB1
a dále

to jest
BU = 2 Ql = L1YBA - L1XBA . cotgoe = 2 L1YB1
Pro oblast kružnice k2 stačí v těchto rovnicích psát

2, C, tJ místo 1, {1., oea změnit znaménko u všech roz-
dUú L1Y. Je tedy

2 L1XB2 = L1XBC - L1YBC . cotg tJ
a po odstranění všech záporných znamének

2 L1YB2"= L1YBC + L1XBC' cotg tJ
Z toho je

2 L1X12 = 2L1XB2 - 2L1XB1 = 2L1XB2 - BS

2L1 Y12 = 2L1 YB2 -- 2L1 YB1 = 2L1 YB2 - BU.

Pro výhodnější souhru znamének v konečných vzor-
cích nezavedeme pro přímku 12jižník; nýbrž "západník",
který nazveme cp. Potom je

L1Y
tg cp = 12

- L1Y12

Nyní vyčteme opět z obrázku
- - - L1XBPBP = 2 (-- BQ' cos cp - Ql . sin cp) = - --,. cos cp

to jest
Xp = BS . cos2 cp + BU . sin cp • cos cp -+ XB

a potom

z čehož
Yp = BS' sin CP' cos cp + BU: sin2 cp + YB•

- Po zavedení symbolú
-- q"p -- - 2L1 Y12, q = 2L1X12, k = tg cp = -" p

a kromě nich ještě
c = cos2 cp, b = sin cp • cos cp a a = sin2 cp

jsou výpočetní vz~rce:
BS == L1XBA + L1 YBA• cotg oe )

[ve formuláři je to výraz v levé části l
řádky (3)]

BU == L1 YBA - L1XBA . cotg oe I
[výraz v pravé části řádky (3)]

P = BU + L1XCB' cotg tJ + L1 YCB
q= -- BS + L1YCB . cotg tJ -- L1XCB J

~=:~l' b ~ d, a ~ bok I
Yp = b . BS + a . BU + YB }.
Xp = C • BS + b . BU + XB "

V případě, že I q I< Ip I, je I k I< 1 a členy c, b, a
jsou částí konvergentní geometrické řady. V případě
opačném Ip I < I q I mají tuto vlastnost členy opačně
seskupené a, b, c.
Podle vzorcú (3a) je

k2
a=c'k2= "

k2 + 1
1

(+f + 1
1

b=a'-
k
1

c=b·-
k

1 P
T=q-'
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Zeměměřictvi
roč. 2/40 (1952) Č. 9

Výpočet výšky
::l
~ UJ

Protínáni zpět ~~
. z jednoho obrazce 0<1::8 UJ

..c:: 0. •.•
UJ "Itj

~ '::l tj '".:>,
'S 'i3

~
>UJ 'tje o o. UJ

Protínáni zpět o >e "tU ..c a~1:í ·e ::lo..c::
z druhého obrazce UJ >UJ ~o.~ ~ '''I'E:: S •.•~ d

~ UJo '" >8 )00 )~•.. ::l "IUJ o '~ >UJ
>tj

'~ '" fj ~o
'~ :> "I
:>

. Konvergentnost je důležitá s hlediska počtářského,
neboť nevede ke vzrůstu zaokrouhlovacích chyb. Pra-
gljeme tedy vždy s oním z poměrů

L, nebo!L, který je menší než 1.
q P

Použijeme tedy vzorců (3a) jen při Iq I< Ip I,kdežto
přilpl < I qlvzorců

k=L I
a ~ : + 1 ' b ~ a . k, ,~b. k . (3b)

Blízkost bodu P u kružnice ABC (známá neurčitost
v řešení) se projeví malou velíkostí p i q. Dobrou shodu
souřadnic bodu P vypočtených ze dvou obměněných
obrazců ABC1P a ABCJ> ukazuje již předem shoda
mezi obojími hodnotami k. Koncept' řešení pro jeden
obrazec (polovina formuláře bez záhlaví a bez vysvět-
livek) představuje obr. 6.
Formulář je určen k výpočtu přibližných souřadnic

pro souřadnicové vyrovnání.

Form. č. 212. - Výpočet pravoúhlých souřadnic
i výšek protinánim zpět •

Tento formulář je určen prO výpočet souřadnic
zhušťovácíchbodů, které se získávajíprůměrem z dvojího
protínání. Je dvojstránkový a obr. 7 ukazuje rozložení
všech jeho částí. Výplň jeho dvou polí označených
"Protínání zpět ... " je znázorněna na obr. 6.

.StaničnÍ tabulky pro výpočet azimutu Polárky
Ing. Jiří Adámek 526.63

Výhody způsobu měření azimutů na Laplaceových bodech seskupených do trojic. Definice úhlovéjednotky a váha měření.
Zjednodušený Výpočet hodinového úhlu. Tabulky pro rychlý výpočet azimutu Polárky na stanici a jejich výhody.

Pro určení zeměpisných šířek a délek a pro měření dalekohledu. Doba potřebná k tomu je u astronomického
astronomických azimutů se seskupují Laplaceovy body universálu WT 4 (konstrukce z r. 1940) asi 13 min.
zpravidla do trojic. Strany tak vzniklého trojúhelníka, Někdy, a to hlavně, když cílení na.signál je nejisté, pro-
v němž se měří azimuty všech směrů, jsou vždy totožné dlužuje se pozorovací doba o další pO.intaci.Aby pOzoro-
se stranami základní trigonometrické sítě. Tento způsob vatel dosáhl co nejlepších Výsledků je nutno, aby ne-
měření, doporučený čs. geodetíckým a geofysikálním podceňoval péči o přípravu a rektifikaci přístroje před
komitétem, poskytuje vítanou kontrolu, neboť nejen každou řadou měření.
sQučetrozdílů azimutů ze tří bodů, porovnaný s hodnotou Cas zjištěný v okamžiku cílení na· Polárku s chybou
1800+ exces, nýbrž i rozdíly azimutů a protiazimutů s

1+ 2 ± 0,1 poskytuje podklad pro výpočet jejího azimutu.
porovnané se součinem (~-A.l)' sin~L (za před- Součet úhlové vzdálenosti mezi signálem a Polárkou

s jejím azimutem dává azimut signálu. Měřený azimut
pokladu, že na všech bodech byly astronomicky určeny signálu Ac vztažený k severnímu bodu obzorníkU a
zeměpisné délky)!) svědčí o jakosti naměřených údajů. počítaný směrem na východ je dán vztahem
, Pro měření azUnutů se používá v SZKÚ téměř vý- Ae = A". + Ke - K". + ie cotg Ze - i". cotg Z".,
hradně methody střídavého zaměřování na cíl a PolárkU. kde A". je azimut Polárky vypočtený pro okamžik cílení,
Připravovaná "Instrukce pro práce v základní trigono- Ke a K". čtení na vodorovném kruhu, iea i. sklony točné
metrické síti" stanoví, že se měří dvěma astronomickými osy dalekohledu při cílení na signál a Polárku a Ze a Z".
universály, které mohou být stejné konstrukce, a to kaž- zenítové vzdálenosti signálu a hvězdy.
dYm s vahou 24 úhlových jednotek. Použitím dvou K výpočtu azimutu Polárky je třeba znát zeměpisnou
tbeodolitů se snížujevliv systematických strojových chyb. šířku stanoviska theodolitu rp,rektascenci (%i deklinaci ~
Měření se koná ve dvojicích. Dvojicí se rozumí úhel Polárky a místní hvězdný čas Tm• Polohu hvězdy pro
měřený oběma směry"tam" a "zpět" v jedné poloze určité datUma denní změny.L1(%,L1~v obou souřadnidch
dalekohledem. Průměr hodnot, získaný ze dvou dvojic, vyjmemez některé astronomické ročenky na př.: Astrono-
měřených v obou polohách dalekohledu ihned za sebou, mičeskij Ježegodnik, Apparent Places, Connaissance des
představuje jednou měřený azimut (jedno~). V něm je Temps, Ročnyk astronomyczny atd. Astronomické ro-
obsažen souhrn těchto órganisovanýchúkonů: I nastavení čenky udávají pro každý den zdánlivá místa Polárky, t. j.
kladu, 4 cílení na signál, 4 čtení libely a kruhu při záměře rektascenci (%0 a deklinaci ~o v okamžiku průchodu
nit signál, 4 cílení na hvězdu a určení času, 8 čtení libely Polárky základním poledníkem. Souřadnice hvězdy
a:4 čtení na kruhu při záměře na Polárku, 6 přeložení v okamžiku pozorování odvodí se interpolad pro dobu
libely, 2 otočkyalhidádou naprázdno a I proložení TG-(%o vyjádřenou ve zlomku dne, kde TG je hvězdný čas
~)Buchar:Tižnicovéodchylky a geoidv CSR1 Praha 1951. v Greenwichi v <1kamžikucUení.
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Zeměměti ctví
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1 'Itam 6·9. ~

2 .l. +6To&-ao - ~h 48m 48~36
I Poloha I • I I " 1 II I 2 II I 3 I I 4
4 T ~8112.5 III 54 ~45 18 II 33 III -12~75 18 II 42. III 55 ~75 18 II 50 ID 18 ~25
6 To "6 00 . · · •
8 T-T. , (1-T.)1t 2.b 26·12~1t33 2 II 3311I 12~55G 2. II 43 II \2 ~1'17 2.II 50 II I2.~t>3~
7 oh - 0,~65
1 (6) , (7) - O,LtO' - 0,42 - 0,45 - 0,47
9 6ToB It 55. 118~73

It III I • II ni I • II • I •- ~
I ·18 61&= (8)+(9)

I I I ·11 TB== (4)+ (10) H 30 35,32 I I ·lZ Tli= (11)+.l.
• I I I I

11 (11) - (16), (13)4 ~5 II !.t2111 I '" It • I • II .• I • It III I •,q1t2 · · .
14 6a .

+ O ~18 • • i
I I

16 ao ~ 48 52,16 I · I

1& (13)', (14) \- DJxll - O ,5~ - 0,51 - 0,52 - 0.52
17 a=(16)+ (16) , I · ·" II II II

11 6& + 0,2.9 · I ·11
.

69- O" I 21 :'27 . • . II • · II · · II

&. · · ·20 (13)' . {lB) . . 6&ft + 0.-19 I · ·Zl &= (19)+ (20) 890 0-1' 2.7,46
I · I

22 ta & · . · . · I

Zl t=(12)-(17) -16" 3111I 05 ~18 "6 II 44 III 23 ~46 ~6 II 54 II 06~42 "T' 0" • 28 ~90• • II • · II • I II · · II

24 t , I

Z6 IIlt I, J< vypočtrA ;ji použiťjttibu/k4 ••
28 CIIt t,

o

I,I. I,

Z7 ' III,,· (Zl) D, I, ., I,
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Přesný místní hvězdný čas potřebný pro výpočet
azimutu Polárky získáme z greenwichského hvězdného
času připojením známé zeměpisné délky stanoviska.
Poněvadž zpravidla na nově určovaných Laplaceových
bodech, v době, kdy se počítají azimuty, není známa
llstronomicky zjištěná délka, spokojíme se s délkou geo-
detickou. K převodu geodetických délek počítaných od
Ferra na Greenwich se použije rozdílu 17°39'58", v němž
je 'zahrnuto posunutí jednotné trigonometrické sítě
v:délce. Odečtením tohoto rozdílu dostanou se pro, vý-
počet azimutů dos~atečně přesné hodnoty délek, vzta-
žených k nulovému greenwichskému poledníku. Místní
hvězdný čas, bylo-li při pozorování použito hvězdného
chronometru naříieného zpravidla podle přibližného
hvězdného času, plyne tedy ze vztahu

Tm - TG + A,
y němž pro hvězdný čas greenwichský platí

TG = T .•.+ LtTOg + (T .•. - To)' ch

Zde LtTOGZnačí korekci chronometru na čas greenwichský
příslušející středu přijatého signálu v okamžiku To a ch je
chod chronometru určený s pomocí další korekce časově
několik hodin vzdálené. Označíme-li výraz LtTOG ++ (T .•. - To) . ch = LtTG, dostaneme pro místní hvězdný
čas

Tm= T .•.+ Lt TG + A.
V případě, že při měření bylo použito chronometru

ukazujícího' střédníčas greenwichský, je místhí hvězdný
čas

Tm,=ToG + Ts + LtTGS + (Ts + LtTGs)h.
. 9,85651 + A,

kde TOG je hvězdný' časgreenwichs~ pro ()h světového
času, LtTGS, korekce chronometru na čas greenwichský
vokamžikQ. Ts a výraz Ts + LtTGS + (Ts + 4TGs)h.
. 9,8565Sje časový interval Qd světové. půlnoci do oka-
mžiku pozorování vyjá~~ný v čase hvězdném. .
, Výpočet Tm pro hvězdný chronometr vysvítá ze vzoru
(1-12 řádka) pro výpočetazimutu (tab. 1). Provádí se
pro' obě polohy dalekóhledu odděleně. Údaje vodorov-
ného .kruh,iia času. jsolf průniěry z měření "tam" .a
"zpět". Dvojí cíle~ na Polárku v jePoé dvojici se totiž
uskuteční v krátkémča~()véxn intervalu, v ~ěniž změnu
polohy hvězdy můžeme považovati prakticky za lineární.
Ve vzoru je dále uveden zkrácený výpočet hodinového
\ÍWu t~ používaný ,od r. 1949. Výraz A+ LtToo - OC9

ve druhé řádce je pro všechna pozorování v jednom dni
konstantou. Čas TG - IXo, který uplynul od průchodu
greenwichským meridiánem počítá se jen pro první
dvojici příslušného dne zaměřenou. Interpolační členy
v řádce (16) a (20) LtIX1,Ltbl se vypočtou z úměry po
vyjádření T (J - IXo V minutách. Bude tedy

LtIX (TG - IXo)m
LtIX1= 1440

LIb (TG - rxo)m
Ltbl = 1440

Hodnoty pro další dvojice v řádkách (16) a (20) získáme
přetvořováním hodnot sloupce 1 k časům. uvedeným
v řádce (4).

LI IX
L1IXn= LtIX1+1440 (Tn - T1)m

Ltb
Abn = Ltbl + 1440 (Tn - TI)'"

Hodnotám LtIXIaž LI IXn přisoudíme záporné znaménko.
Hodinový úhel t vypočteme sloučením řádek (2), (4), (8)
a (16) v počítacím stroji a využitím počtářské techniky
potřebné pro slučování hodin, minut a sekund.
Známý vzorec pro azimut Polárky A... odvodíme ze

sférického trojúhelníka zenit - pól ;- Polárka, -
sin Z sin A = - sin tcosb

sin Z cos A = sin b cos ffJ- cos b sin ffJcos t
t = Tm - IX,

kde t je hodinový úhel a Z zenitová vzdálenost hvězdy.
Vzorec vhodný pro výpočet počítacím strojem dostaneme
dělením obou rovnic

sin t
tg A .•.= - ~_----- (1)

cosffJtgb -sinffJcost
Zenitová vzdálenost Z.•.v okamžiku cílení, potřebná pro
opravu ze sklonu točné osy, odvodí se ze vztahu

Z .•..= Zo - p cos t.
V rovnici značí Zo = 90° - ffJ- i' ap = 90° -'- b.
Výpočet azimutu Polárky znamená nejpracnější část

výpočtu azimutu signálu. Aby jej urychlil, propracoval
autor na jaře r. 1949 tabulky, kterýclí bylo po prvé
použito na stanicích Doubrava, Boleniny a Tok a z nichž
průměrný počtář vypočte na ručním počítacím stroji zn.
"Brunsviga 20" azimut Polárky za 1 min. Základem
tabulek je skutečnost, že pro argUment, který'představuje
hodinový úhel t v mezích Oh až 24\ mění· se azimut
Polárky jen málo, a to asi od 0° do ± 1,5° a dá se ,svý~
hodou tabulovat. Úprava a náplň tabulek je zřejmá ze
vzoru (tab. 2) .
První sloupec obsahuje argument t rostoucí po I"',

ve druhém jsou uvedeny hodnoty azimutu folárkya první
diference pro danou zeměpisnou šířku a základní dekli-
naci bz zaokrouhlenou na pětky nebo desítky vteřin
a zvolenou tak, aby byla nejbližší skutečné deklinaci
v době, kdy observace počíná. Z toho je patrno, že tabulky
se sestavují pro každou stanici. V dalším sloupci je
vyznačena změna azimutu LtAs ~ IX odpovídající změně
20" nebo 25'1 v deklinaci s diferencí pro argument: t.
V posledním sloupci jsou hodnoty cotg Z... připravené
pro rychlý výpočet korekcí ze sklonu vodorovné osy.

Při sestavování tabulek postupuje se tak, že se vypoč-
tou' azimuty Polárky příslušející základní deklinaci pro
sudé minuty hodinového úhlu t. Výpočet se provede pro
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Hodinový úhel

1
Azimut

I
Díf. , Změna Az pro .115, .1 IX It Az .1'Az .115= 20" .1A<5 == IX

cotg Z".

1 I , 2 I 3 I 4
,

+ + - +
16h 30m 10 22'57//66 9//34 28"10 0//06 1,1619

31 23'07//00 9//25
28//16 0//05 1,1626

32 23'16//25 9//16 28//21 0//05
33 23'25//41 9//07

28//26 0//06
34 23'34//48 8//98 - 28//32 0//05 1,1626
35 23'43//46 8//88 28//37

0"05
1,1633

36 23'52//34 8//79
28//42 0//06

37 24'01//13 8//69 28"48
0"05

38 24'09//82 8//60 28"53 0"05 1,1633
39 24'18//42 8//50 28"58 ,

0//05 1,1640

40 24'26//92 8//41 28"63 0//05
41 24'35//33 8//32

28//68 0//05
42 24'43"65 8"22

28//73 0//05 1,1640
43 24'51//87 8//13

28//78
0"04

1,1647
44 25'00"00

8"03
28//82

0"05
45 25'08//03

7"93
28//87

0"05
46 25'15"96 7"84 28"92 0//04 1,1647
47 25'23"80 7//74 28"96 0//05 1,1653
48 25'31//54

7"66
29//01

0"05
49 25'39"20

7"55
29"06 0"04

50 25'46//75
7"45

29"10 0"04 1,1653
51 25'54"20

7"36
29"14 0"05 1,1660

52 26'01"56
7"26

29"19
0"05

53 . 26'08"82
7"17

29"24 0"04 .
54 26'15"99

7"07
29"28 0"04

55 26'23"06
6"98

29"32
0"04

1,1660
56 26'30"04

6"87
29"36

0"04
1,1667

57 26'36"91
6"78

29"40
0"04

58 26'43"69
6"68

29"44
0"04

59 26'50"37
6"59

29"48
0"04

1,1667
17 00 26'56"96

6"49
29"52

0"04
1,1674

01 27'03"45
6"39

29"56
0"04

02 27'09"84
6"29

29"60
0"04

03 27'16"13
6"19

29"64
0"04

1,1674
04 2T22"32

6"09
29"68

0"04 1,1681
05 27'28"41 29"72

rozsah tabulek 6 hod., který dostačuje pro denní
pozorování. Vzhledem k tomu, že odpadá interpo:-
lace a člen cos cp • tg <5z je konstantou, postupuje
výpočet velmi rychle. Hodnoty pro liché minuty ar-
gumentu t se odvodí kvadratickou interpolací použitím
vzorce

AK+I = AK + ~Ll'AC2m) - iLl"A(2m) (2)
Kde Ll'AC2m), Ll"AC2m) je první a druhá diference pro

dvouminutovýinterval hodinového úhlu. Azimuty vy-
počtené pro sudé hodnoty minut argumentu t není třeba
kontrolovati druhým výpočtem, neboť jejich správnost
spolehlivě ověřuje spojitost pomalu se měnících druhých
diferencí, rušená jen chybami ze zaokrouhlování.
Poněvadž observace na staníci netrvá zpravidla déle

než dva' měsíce, je zřejmé, že se změnou deklinace
Polárky 20"-25" vždy vystačíme. Změnu azimutu LlAd

odpovídající této změně odvodíme ze vzorce (1) deri-
vováním.

Derivujeme-li podle nezávisle proměnné <5dostaneme
_1_ A' = - sin t cos cp
cos2A (cos cp tg <5- sin cp cos t)2 cos2<S

a po úpravě
A' =dA = sin2 A cos cp

dó sin t cos2 ó
Nahradíme-li diferenciály konečnými hodnotami, bude
při předpokládané dvacetivteřinové'změně deklinace

. 2A
LlAd = s~cos cp 20" (3)

srn tcos2<5z

Změnu LlAd pokládáme, přihlédneme-li k tomu, že
výpočet azimutů. provádíme na dvě desetinná místa
vteřin, prakticky za lineární, jak vyplývá z velikosti dru-
hého členu řady. Druhá derivace podle <5je
A" = sin A 2 cos cp • sin A cos A cos cp + !;in<5cos <5

cos2 ó sin t 0082 ó
=2A' (A' cotgA + tg <5).
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Rozvineme-li výraz pro A v řadu s kvadratickým členem,
dostaneme
A = A A' 20" 2A' (A' cotg A + tg <5) . 400

z + I' + 2' .• . • f2
Druhý člen řady dosahuje maximálně hodnoty ± 0,002"
při změně <5o 20". Změna počítá se také jen pro sudé
minuty t, pro liché se odvodí lineární interpolací. Ve

výrazu (3) je co:~ 20" konstantou a pro jeho druhou
cos Uz

., sin2A .,. , . •
cast -. -, vyuz1)e se k urychlem vypočtU malého roz-

sm t
dílu mezi funkcemi sin a tg. Z funkce tg A, použité při
výpočtu A, odvodí se sin2A ze vztahu

sin2A =tg2A + (sin2A- tg2A)
Rozdíl (sin2A - tg2A) udává v jednotkách 8. desetinného
místa tabulka 3.

IsinBA-I IsinBA-I ISin2A- jSin2A -A -tg2A A -tg2A A -tg2A A -tg2A

0° 20' O 0° 40' -2 1° 00' -9 1° 20' -29
21 O 41 2 01 10 21 31
22 O 42 2 02 11 22 32
23 O 43 2 03 11 23 34
24 O 44 3 04 12 24 36

O 25 O O 45 3 1 05 13 1 25 37
26 O 46 3 06 14 26 39
27 O 47 4 07 14 27 41
28 O 48 4 08 15 28 43
29 -1 49 4 09 16 29 45

O 30 1 O 50 4 1 10 17 1 30 47
31 1 51 5 11 18 31 49
32 1 52 5 12 19 32 51
33 1 53 6 13 20 33 54
34 1 54 6 14 21 34 56

O 35 1 O 55 7 I 15 23 I 35 58
36 1 56 7 16 24 36 61
37 1 57 8 17 25

.
37 63

38 1 58 8 18 27 38 66
39 1 59 9 19 28 39 69

Azimut Polárky pro hodinový úhel t a deklinaci <5
k průměrnému času z obou cílení (v jedné dvojici)
získáme kvadratickou interpolací hodnot Az a lineární
interpolací hodnot LlA<5:

zl
.1' A (LlA<5+ 60 LlO!)(<5 - <5z)

A = Az + 60zz' + 20 +
+ korekce z 2. dif.,

kde Az je azimut příslušející nejblíže nižší celé minutě
argumentu t, z, zbytek hodinového úhlu v sekundách.
Pro výpočet strojem upraví se vzorec uvedením na společ-
ného jmenovatele ve tvar

(60Az + Ll'AzZ')' 0,333333 + (LlA<5+~Llcx)(c5-<5z)
A= W

+ kor. z 2. dif.

Korekce z 2. diference, jejichž znaménko vyplývá ze

vitahu (2) a hodnoty výrazu ~ Llcx jsou uvedeny v po-

mocných tabulkách 4 a 5.

Tabulka 4.

z'
60 LlIX

v jednotkách druhého des. místa

;~all 121314151617)819110111 112\13114

00 O O O O O O O O O O O O O O
10 O O O 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
20 O . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5
30 O 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7
40 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9
50 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12
60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Korekce z druhé diference
v jednotkách třetího des. místa

;('A2!1 , 2 ) 3141516171819110 111 1L1"~
00 O O O O O O O O O O O 60
10 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 50

20 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 40
30 1 2 4 ·5 6 8 9 10 11 12 14 30

Druhé diference nejsou v tabulkách vyznačeny, neboť
se snadno utvoří.
Tabulky s tolerancí ± 0,01" pro údaj azimutu zároveň

s výše uvedenou úpravou výpočtu hodinového úhlu t
uspoří asi 45% času i když započteme dobu potřebnou
pro jejich výpočet a sestavení. K tomu přistupuje ještě
výhoda, že je mů2eme sestaviti předem (před pozorová-
ním), známe-li aspoň přibližně datum měření. Mají
rozsah zpravidla 6 hod;, ale pozorovací denní doba,
pro níž je jich možno použíti (nechceme-li s observací
hlavně na jaře začínat až v nočních hodínách) se den ode
dne krátí následkem rychlejšího postupu hvězdného času
proti střednímu.
Tabulky usnadňují také změnu dosavadního postupu

při měření azimutů na tvar laboratorní úhlové jednotky
zavedené při měření horizontálpích úhlů. Dosavadní
způsob otáčení alhidádou stále stejným směrem, který
se v druhé polovině programu mění, měl by se nahradit
postupem užívaným v základní triangulaci,2) který s hle-
diska rozborů a přesnosti je výhodnější, neboť umožňuje
stanovit a korigovat chybu ze strhování theodolitu.

(Závěr.)
Při vyhodnocování azimutu signálu zdržuje nejvíce

výpočet azimutu Polárky. Práci urychlují tabulky,
z nichž se její azimut pro okamžik pozorování vypočte
kyadratickou interpolací z azimutů tabulovaných pro

2) Viz připravovanou publiltaci: Kučera - Měřeni směrů
základní trigonometrické sítě a jeho kriteria, která vyjde
vr.1952.
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minuty hodinového úhlu a lineárrú interpolací v mezích
zavedeného intervalu deklinace. Úspora je asi 45% času.
Tabulky, které dovolí vypočítat azimut Polárky s přesnQStí
± 0,"01 lze sestavit před pozorováním.

Použitá literatura ~
Buchar E.: Měření azimutů na územi československa" le-

tech 1924 až 1938, Praha 1941.
Buchar E.: Tižnicové. odchylky a geoid v CSR, Praha 1951~

Normativní hlídka
Sbirka zákonů.

NaHzeni ministra financi ze dne 7. dubna 1952, Č. 9,·
kterým se yydávaJi sazebniky správnich poplatků

a podrobněJši pfedpisy o těchto poplatcich.
(Cástka 5/1952.)

. Toto nařízení je prováděcí normou zákona č. 105/1951 Sb.
(dále jen "zákon") o správních poplatcích. \
•Předměty a sazby správních poplatků (dále jen "poplatky")
jsou stanoveny v sazebnících, které jsou součástí nařizeni.
Popiatky se platí kolkovými známkami, nepřevyšují-li

300 Kčs při placení na písemnou výzvu a 1000 Kčs v ostatních
připadech. Kolkovými známkami se neplatí poplatky, které
lze podle okolností. vhodněji vybrat v hotovostí, i když nepře-
vYšují300 Kčs, po případě 1000 Kčs.
Dokud nestanovi ministerstvo financí jinak, lze poplatky

nepřevyšující 1000 Kčs platít také dvoudílnými dávkovými
známkami, jimiž' se před účinností tohoto nařízení platily dávky
za úřední výkony ve věcech správních.
Kromě orgánů uvedených v § 10 odst. I zákona a v sazebni-

cích jsou od poplatků osobně osvobozeny orgány provádějící
národní pojištění (nemocenské a důchodové zabezpečeni),
Československý Červený kříž, Společnost pro obnovu Lidic
av určitých případech díplomatičtí zástupci.
Dále je v nařízení stanoveno, které úkony, mimo případy

uvedené v sazebnících, jsou od poplatků osvobozeny, o vrácení
celých nebo částí poplatků a náhradě výdajů.
Náhrada drobných výdajů správního' orgánu (poštovné, vý-

daje za psací materiál, za formuláře a podobně) spojených
s prováděním poplatného úkonu se vedle poplatku nepožaduje.
V sazebnících je rovněž stanoveno, ve kterých případech a které
další výdaje se vedle poplatků nepožaduji.
Zákon a nařízení nabývají účinnosti:
1. na Slovensku dnem 1. ledna 1952, pokud se týkají poplatků

vybíraných úřady cejchovní služby; předměty a výše těchto
poplitků se však v době od 1. ledna do 30. dubna 1952 řídí
předpisy tam platnými dne 31. prosince 1951;
2. dnem 1. dubna 1952, pokud se týkají poplatku v řízení

o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech;
3. dnem I. květIUl 1952, pokud se týkají-ostatních poplatků.

Sazebníky správních poplatků.
Je celkem šest sazebníku:

Sazebník I správních poplatků vybíraných národními vý-
bory a jinými orgány státní správy, s výjimkou orgánů vy-
bírajících .poplatky podle sazebníků II až VI, který má
I8oddílů A až S (oddíl O - veřejné vyměřování a mapování).

Saze bník II správních poplatků vybíraných v oboru veteri-
nární správy.

Sazebník III. správních poplatků vybíraných v řízení o vy-
nálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech.

Sazebník IV 'správriíchpoplatků vybíraných úřady cejch!lvnÍ
. služby. ',' '.' ,
Sazebník V správnich::poplatků vybíraných za zkoušení,
kontrolu a výměnudral1ých k0V!Í.

Sazebník VI správnlch poplatků vybíraných zastupitelskými
úřady Ceskoslovenské'l'epublíky. .

Oddíl O.
Veřejné vyměřován"f a mapování.

Pol. Předmět poplatku . Poplatek
Kčs

98 Vydání jednoho listu katastrálníniapy, a to, jde-li
·a) o otísk vyhotovený na papíru druhu III

(dobrý k1adívkový kreslicí papír o váze
150-175g/m2) .' . . . . . . . . . .. 200

..b} o otisk vyhotovený na papíru druhu VII/a
(nerozp!jiVÝ~'dobře kližený ofsetový papír
o váze 100-120 g/m2). . . . . . . . .. 150

c) o otísk vyhotovený na papíru druhu VII/b
(méně jakostní ofsetový papír o váze 80 až
90g/m2) •••••••••••••• .1.00

Poznámky:
1. Cást listu větší než polovina celého listu

počítá se za celý list. Za vydání polovíny celého
listu nebo listu menšího vybírá se poplatek
poloviční sazbou.
2. Byl-íi otisk katastrální mapy upraven na

způsob přiruční katastrální mapy, zvyšuje se
sazba poplatku o 15 Kčs za každou Čtvrtku nebo
její díl.

99 Vydání jednoho listu otisku Státní mapy
1:5000, a to; jde-li
a) o otisk vyhotovený na papíru druhu lIt

(dobrý kladívkový' papír kreslicí o váze
150-175 g/m2) 100

b) o otisk vyhotovený na papíru druhu VII/a
(nerozpíjivý, dobře klížený ofsetový papír
ovázeI00-120g/m2) ..... : .... 50

100 Doplnění otisku mapy pozdějšími změnami
v popisu a kresbě:
a) za každých 20 změněných parcei v měřítku

aa) .1:2000amenším , . . .. 60
bb) I: 1440a větším " . . . . . . .. 80

b) probíhá-li zákres silníc, cest, vodních toků
a železnic přes komplexy (na př. lesy) nebo
jde-li o vkresbu elektrických vedení vysokého
napětí, obvodů zaplavovaného území, kde
nelze uvažovat změny obvodu parcel, za
každý dm vkresby do mapy 15

Poznámka:
Změnami v popisu se rozumějí vepsání, výmaz
a změny parcelních čísel a jakostních třid.
Změněnými parcelami v kresbě se rozumějí
parcely nově vzniklé nebo ve svém obvodu
změněné.

101 Ručně vyhotovené snímky s map podle právě
platného stavu,. s geometrických (polohopisných)
plánů nebo jejich konceptů a s polních náčrtů
i s upravením (adjustováním), vepsáním měr
a s náhradou za kreslicí materiál, za každých
20 parcel (nebo méně) a 10 ha (nebo méně)
kresby v měřítku:
a) I: 2000 a menším . . . . . . . . . . .. 75
b) 1:1440avětším . . . . . . . . . . •. 100
Poznámky:
1. Upravením (adjustováním) se rozumí vy-

značení zastavěných ploch, vodstev, komunikací,
pískoven a hlinišť příslušnou barvou a vepsání
značek a zkratek na žádost strany.
2.· Za snímky obsahující vY'škopisné údaje

(kóty, vrstevnice) zvyšuje se sazba poplatku
040% .

102 Vepsání jakostních tříd a vyznačení jejich roz-
hraní barevnou tužkou na otisku katastrální mapy
nebo příruční katastrální mapy, za každých
20 parcel (nebo méně) . . . . .'. . . . .. 15

103 Planografické otisky grafických elaborátů, za
každý i jen započatý I dm2 kresby:
a) první otisk. . . . . . . '.' 10
b) další otisky po . . . . . . . . . . . .. 2

104 Vybarvení otisku mapy nebo snímku s mapy
(celého nebo jen části), za každých 20 parcel
(nebo méně) a 20 ha (nebo méně) v měřitku:
a) 1:20ooamenším . . . . . . . . . . .. 40
b) 1: 1440a větším . . . . . . . . . . .. 80
Poznámka:
Při stanovení poplatku se počítají jen skutečně

vybarvené parcely a hektary kresby.

1952/140



Zeměměři c tvl
roč. 2{40 (1952) Č. 9

lOS Srovnávací sestavení o nynějšim stavu v operátě
a o dřívějšim stavu ve staršímoperátě nebo
v jeho části, za kddých 20 parcel (nebo méně) . 45
Poznámka:
Ze srovnávacího sestavení je zřejmé označení

starého a nového stavu parcel nebo jejich části
s výměrami, jméno a bydliště držitele.
Základem poplatku je součet parcel starého

a nového stavu.
106 Opisy nebo výpisy nebo jejich pozdější doplnění

změnami:
a) z písemného operátu (i. vyřazeného),

z některých části sbírky listin (popísu
hranic katastrálních územi, výpočetních pro-
tokolů, protokolů a vyhlášek o všech řízeních,
oWašovacích listů, výkazů změn, vyřazených
části všech písemných operátů), z některých
pomocných části pozemkového katastru
(z popisů odhadních okresů, z klasifikač-
ních protokolů všeobecného vceňování se-
znamd, domů, sestavení jakostních tříd) nebo
z jiných výkazů a sestavení (z průkazu
o výměře vlastního-společenstevního honeb-
ního okresu, ze zjištění celkové výměry po-
zemků jedné jakostní třídy v katastrálnim
území nebo okresu),
za každých 30 položek (nebo méně) 25

b) z výkazů úhrnných katastrálních hodnot
a přehledů pozemnostních archů za kaž-
dých 10 položek (nebo méně) . . . . . .. 30

Poznámka:
Položkou se rozumí každá opsaná, opravená,

změněná, doplněná nebo zrušená vodorovná
řádka, tedy i vodorovná řádka na titulní straně.

107 a) Sdělení polohových a výškOVÝch údajů mě-
řických bodů, a to:
aa) souřadnice

1. v jednotné síti,
za trigonometrický bod 300
za ostatní body. . . . 100

2. v bývalých sítich, za každý bod 100
bb) výškových údajů pro každý bod . . .. 100

b) přeměna souřadnic do jiné soustavy, za každý
bod 100

Poznámky:
1. Měřické body jsou body trigonometrické,

nivelační, polygonové, grafické, sítě pomocných
přimek a Wavní tachYmetrická stanoviska.
2. Místopis měřického bodu, případně snímek

s náčrtu sítě (na př. bodů polygonových), vydaný
straně na její žádost se sděleními uvedenými
pod písmo a), nepodléhá zvláštnimu zpoplatnění.

lOS Opisy nebo výpisy ze zápísnlkůměřených ÚWŮ
ve všech sítich nebo délek měřených všemi způ-
soby, za každých 20 (nebo méně) položek . .. 30
Poznámka:
Položkou se rozumí každá opsaná vodorovná

řádka.
109 Stanovení délkovéa plošné srážky listu mapy

v procentech, za každý list ...•..... 2S
110 Připojeni výměry podle jiných plošných měr

(na př. sáhové nebo metrické), za každých
30 parcel (nebo méně) . . . . . . . . . .. 20

. 111- Vyhotoveni zvětšeniny grafického podkladu
(pantografem nebo mřížkou), za každý i jen za-
počatýdmB~ětšenékresby .. ". . . . . .. 60

112 Schvalovaci doložka na originálu mapového díla,
které má být vydáno samostatně nebo jako pří-
loha k jiné textové publikaci . . . . • . . .. 1000

113 Uděleni práva k rozmnožováni děl veřejného •
vyměřováni a mapováni, za každý i započatý dmB
kresby mapy v měř.:
a) 1: 2880 a většim . . . . . . . . • SO
b) menšim než I:2880 včetně 1: 10.000 . 100
c) menšimnež 1:10.000 . . . . . . . . .. 500
Poznámka:
Ministerstvo stavebního průmyslu může

v připadech hodných zvláštního zřetele poplatek
snížit nebo prominout. .

114 Práce l;echnicko-dokumentačni služby, a to:
a) vyWedávání a sestavení studíjního materiálu

(rešerše), za každou i jen započatou pracovní
hodinu . . . . • . . . . . • • . . ., 30

b) pisemnáinformace . . . . . . . . . .. 3ó
c) vyhotovení mikrofilmu předlohy až do for-

mátu A{4, za každý negativ 24 x 36 mm . 5
d) vyhotoveni reflexní kopie formátu

A{4 ...........•... 10
A{S .......•....... 5

115 Zeměměřické práce prováděné zeměměřickou
službou národnich výborů, které nejsou uvedeny
v předchozích položkách tohoto oddílu, a to:
a) polní měřické práce inženýrské, za každou

i jen započatou hodinu. . . . . . . . .. 120
b) kancelářské technické práce inženýrské, za

každou i jen započatou hodinu . . . . .. 80
c) polní měřické práce pomocně technické, za

každou i jen započatou hodinu ... . .. 90
d) kancelářské pomocně technické práce, za

každou i jen započatou hodinu . . . . .. 60
e) kancelářské práce, za každou i jen započatou

hodinu . . . . . . . . . SO
VH

Sbírka oběžníků pro KNV
Pracovní náplň a vnitřní organisace technických referát6

krajských národních výbor6.
(Sešit č. 27{1952, poř. č. 300.)

Ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě s ministerstvem
vnitra a ostatními zúčastněnými ústřednimi úřady stanovilo
pracovní náplň technických referátů krajských národnich
výborů.

Hlavní činnosti technických referátů krajských národních
výborů je podpora stavební výroby, opatřování veřejných sta-
vebních investic, koordinace bytové výstavby, výstavba a
udržování silnic a mostů, hospodaření vodou a výstavba vodo-'
hospodářských investic, veřejné vyměřováni a mapováni,
znalecká, dozorčí a posudková činnost a péče o technickou
službu.

V oboru veřejného vyměřováni. a mapování je úkolem tech-
nických referátů plánovité opatřováni a udržování celostátních
mépových děl a přeWedů o půdě, které jsou podkladem včasné
projekční připravenosti při výstavbě průmyslu a velkých staveb
socialismu, při výstavbě sídlišť a při geologickém průzkumu
země. Dále, jsou důležitou pomůckou socialisace vesnice,
zejména při zemědělsko-technických úpravách půdy a usnad-
ňují mechanisaci zemědělství, plánování rostlinné a živočíšné
výroby a jsou současně i důležitou pomůckou pro 'zajištění
socialistického vlastnictví nemovitosti.
V druhé části oběžníku je stanovena vnitřní organisace tech-

nických referátů krajských národních výborů. Práce technických
referátů krajských národních výborů jsou obstarávány v pěti
odděleních:
I,. oddělení technické a správní...,. XI/I,
2. oddělení stavební - XI{2,
3. oddělení silniční a mostni - XI{3,
4. oddělení vodohospodářské - XI{4,
5. odděleni zeměměřické - XI{5.

Oddělení zeměměřícké XI/S
připravuje a sestavuje návrh výWedového plánu a návrh plánu
výkonů zeměměřických a kartografických prací v kraji;
. usměrňuje a kontroluje orgány veřejného vyměřováni a
mapování;
koordiIiuje, sleduje a usměrňuje provádění všech zeměměřic-

kých prací a zajišťuje jejích využiti z celostátního Wediska;
obstarává zeměměřické práce pro potřeby všech referátů

národních výborů;
vede úhrnné katastrální hodnoty (přeWedy o půdě);
schvaluje změny hranic a názvů katastrálních územi;
vykonává dozorčí, posudkovou a znaleckou činnost země-

měřickou a kartografickou;
provádí a pečuje o podrobnou triangulaci a mistní nivelační

síť; .
provádí veškeré práce pro založení nebo obnovení katastrální

mapy a písemného operátu, jakož i jiné mapovací a Vytyčovací
práce pro územní plány, zastavQvací plány, projekty a pro jiné
potřeby výstavby;
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ověřuje geometrické (polohopisné) plány a jiná mapová díla;
vede archiv mapových děl a dbá o bezpečné a odborné uložení

veškerých mapových děl, plastických map, leteckých snímků
a jiných mapových podkladů;
provádí autentifikaci a vceňování;
reprodukuje mapy a plány jednoduchými methodami;
spravuje a udržuje měřické stroje a pomůcky.
V rámci oddělení mohou si krajské národní výbory vytVořit

k lepšímu zdolání praci v technických referátech zvláštní
pracovní skupiny.
V třetí části oběžníku je ustanoven převod zvláštních úkolů

na nově se tvořící orgány v oboru silničním a mostním a
v oboru vodohospodářském. Št.

DatU pověi'eni zeměměi'ickými úkony.
Minísterstvo stavebního průmyslu pověřilo dvě veliké země-

měřické složky, družstvo Geoplan a národní podnik Stavo-
projekt, zeměměřickými úkony podle zákona č. 61/1951 Sb.

Pově'eni zeměměřického družstva Geoplan.
Ministerstvo stavebniho průmyslu pověřilo podle § 3 zákona

č. 61/1951 Sb. Geoplan, zeměměřické družstvo, z. s. Il r. o.
v Praze, některými zeměměřickými úkony v rozsahu a za pod-
núnek dále uvedených.
I. Pověření.
1. Pověření se vztahuje na tyto úkony:
a) vyhotovování geometrických (polohopisných) plánů pro

účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovování a vytyčování hranic podle katastrální mapy

a podle plánů všeho druhu,
c) zeměměřické práce vykonávané pro opatření nebo do-

plnění m.ěřických podkladů pro různé technické projekty a
plány,
d) součinnost při vyhotovování a udržování veřejných'mapo-

vých děl zeměměřickou službou národních výborů v rozsahu
a případech stanovených ministerstvem stavebního průmyslu
a jeho orgány.
2. Úkony, jimiž byl Geop\an pověřen, může provádět jen

svými dále jmenovanými měřickými skupinami na celém územi
státu.
3. Osobami oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických

praci za pověřené družstvo jsou:
a) v kraji Pražském:

za měfickou skupinu
010-1 v Praze Ing. Rudolf Tvarůžek a Ing. Georgij Gubin,
QI02 ve Voticich Ing. Jiří Novotný,
0104 v Praze Ing. Bohumil Cerný,
0105 v Praze Ing. Josef Dítě,
0106 v Praze Ing. František Štefek,
0107 v Praze Ing. Bohumil Miiller a Ing. Karel Javůrek,
0108 v Praze Ing. Bohuslav Weber a Ing. Jaroslav Bébr,
0109 v Praze Ing. Miroslav Herda a Ing. František Vajgelt,
0110 v Praze Ing. Jan Velebil a Ing. Miroslav Lipnícký,
0112 v Praze Ing. Jaromir Tlustý,
0113 v Hořovicich Ing. Bohumil Machuta,
0114 v Praze Ing. Sergej Taranovský a Ing. Jiři Anosov,
0115 v Ruzyni Ing. Jaroslav tuha,
0116 v Rakovníku Ing. Vladimír Václavík,
0117 v.Příbrami Ing. Josef Smíšek a Ing. Maxmilián

Hummel,
0118 v Nymburce Ing. František Prokůpek,
0119 v Céském Brodě Ing. Karel Kott,
0120 v Kolině Ing. Antonín Kusý,
0121 v Kralupech n. VIt. Ing. Miloslav Lukeš,
0122 v Praze Ing. František Schulz,
0123 v Praze Ing. František Rys,
0124 v Praze Ing. Ladislav Windholz,
0125 v Berouně Ing. Ctibor Drtina,
0126 v Rakovníku Ing. Rudolf Mesány,
0127 v Praze Ing. Stanislav Potůček,
0128 v Kutné Hoře Ing. Konstantin Platonov,
0129 v Brandýse n. Lab. Ing. Alois Seidel,
0130 v Praze Ing. Václav Krumphanzl a Ing. Vladimir

Mizera,
0132 v Mělníku Ing. Karel Seidl,
0133 v Kladně Ing. Karel Miiller,

0134 v Kolině Ing. Josef Pokorný,
0135 v Poděbradech Ing. Václav Slavík,
0136 v Mladé Boleslavi Ing. Josef Škoda,
0137 v Praze Ing. Oldřich Severin,

b) v kraji Ceskobudějovickém:
za měřickou skupinu
0202 v Táboře Ing. Dmytro Pelypiv,
0203 v Písku Ing. Ivo Beneš,
0205 v Strakonícich Ing. Jaroslav Dvořák,
0208 v Ceských Budějovicich Ing. Karel Sýkora,

c) v kraji Plzeňském:
za měřickou skupinu
0301 v Plzni Ing. Josef Fikar,
0302 ve Stříbře Ing. Antonín Gotšalk,
0303 v Sušici Ing. Jakub V. Matuška,
0304 v Domažlicich Ing. Karel Švippel,
0305 v Blovicichlng. Vladislav Krejčí,
0306 v Rokycanech Ing. Jiří Kulhánek,
0307 v Horaždovicich Ing. Josef Cvach,
0308 v Blatné Ing. Bedřich Mrkvíčka,

d) v kraji Karlovarském:
za měřickou skupinu
0401 v Karlových. Varech Ing. Miloslav Bačák a

Ing. František Jánský,
e) v kraji Ústeckém:

za měřickou skupinu
0501 v Litoměřicich Ing. Miloslav Kovář,
0502 v Ústí n. L. Ing. Dr JosefŽďánský,
0503 v Lounech Ing. Bohumil Vaněk,
0504 v Bí1ině Ing. Vladimir Šourek,
0505 v Teplicích Ing. Václav Langer,
0506 v Děčině Ing. Ladislav Mikoláš,
0507 v Teplicích Ing. Ladislav Tichý,
0508 v Děčině Ing. Rudolf Friš,
0509 v Chomutově Ing. Ladislav Vysloužil,
0510 v Libochovicich Ing. AdolfCerny,
0511 v Roudnici n. L. Ing. JosefVoves,

f) v kraji Libereckém:
za měřickou skupinu
0601 v Ceské Lípě Ing. Bohuslav Gebauer,
0602 v Jilemnici Ing. Stanislav Hykyš a Ing. Josef Šulc,
0603 v Liberci Ing. Josef Ježek,
0604 v Turnově Ing. František Tvrzský a Ing. Antonín

Lach,
g) v kraji Královéhradeckém:

za měřickou skupinu
0701 v Náchodě Ing. Karel Ullrich,
0702 v Rychnově n. Kn. Ing. Hynek Hlobil,
0704 vN ové Pace Ing. Josef Hykyš,
0705 v Opočně Ing. František Stodola,
0706 v Jaroměři Ing. Ivan Parchomenko,
0710 v Hradci Králové Ing. Václav ~ezníček,

h) v kraji Pardubickém:
, za měfickou skupinu

0801 v Pardubicich Ing. František Černík,
0803 v Cáslavi Ing. Jiří Boukal,
0804 v Ceské Třebové Ing. Jaroslav Jogl,
0805 v Poličce Ing. Rudolf Malina,

i) v kraji Jihlavském:
za měřickou skupinu
0901 v Jihlavě Ing. Jaroslav Střelec,
0902 v Novém Městě na Moravě Ing. Ervín Cerný,
0903 v Havlíčkově Brodě Ing. Jindřich Kašpar,
0904 v Ledči nad Sáz. Ing. Zdeněk Fišer,
0905 v Pelhřímově Ing. Vlastimil Berger,
0906 v Mor. Budějovicich Ing. Jan Cigánek,
0907 v Telči Ing. Ladislav Bouška,

j) v kraji Brněnském:
za měřickou skupinu

,;., 1001 v Brně Ing. Staníslav Jaroš,
1003 v Brně Ing. Leopold Šmid,
1004 v Brně Ing. IljaAltanov,
1005 v Brně Ing. Věra Hiiringová,
1006 v Brně Ing. Vavřin Ondrůšek, -
1008 ve Znojmě Ing. Felix Šmat a Ing. Antonín Pihrt,
1009 v Brně Ing. I:.adislav Hromádka,
1010 v Brně Ing. Miloslav Rybníček,
1012 v Brně Ing. Arnošt Poláček a Ing. LlIdislav P~hylý,
1013 v Brně InS' Bedfic4 Gromus,
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1014 ve Znojmě Ing. Karel Kapinus,
1015 v Bmě Ing. Vladimír Fi1kuka,
1017 v Bmě Ing. Emerich Myška,
1019 v Bmě Ing. Jan Fila,
1020 v Bmě Ing. Vilém Pohanka,
1021 v Břeclavi Ing. Otto Halla,
1022 v Slavkově Ing. Vojtěch Křováček,
1023 v Ivančicich Ing. Antonin Reigl,
1024 v Boskovicich Ing. JosefKouba,
1025 v Bučovicích Ing. Ivan Novikov,

k) v kraji Olomouckém:
za měřickou skupinu
1101 v Olomouci Ing. Květoslav Lejsek,
1102 v Hranicích Ing. František Sobotka,
1104 v Přerově Ing. Alois Klecker,
1107 v Prostějově Ing. Jan Pospíšil,
1109 v Bruntále Ing. Vilém BaĎUra,
1110 ve Štemberku Ing. Jan Gall,
1111 v Šumperku Ing. Karel Čičák,
1112 v Zábřehu Ing. Ladislav Kment,

1) v kraji Gottwaldovském:
za měřickou skupinu
1201 v Kyjově Ing. Miloslav Laštovička,
1204 vBystřici p. Host. Ing. Antonín Maťa,
1206 v Holešově Ing. Miloslav Pešák,

m) v kraji Ostravském:
za měřickou skupinu
1301 v Opavě Ing. Julius Zawislák,
1302 v Opavě Ing. Jiří Antoniuk,
1303 v Karvinné Ing. Jindřich Kozelka,
1304 v Čes. Těšíně Ing. Jan Kunčický,
1305 ve Frýdku Ing. Alois Žert,
1306 v Krnově Ing. Jaroslav Dubový,
1307 v Ostravě Ing. Alois Staš,
1309 v Ostravě Ing. Jan Dubový~
1310 v Opavě Ing. Oldřich Dostál.

(výnos ministerstva stavebního průmyslu ze dne 13. červ-
na 1952 s. z. 059.3-6- Měř. 2 - 1952.)

Pověfeni StavoproJektu.
Ministerstvo stavebního průmyslu udělilo obdobné pověření

národnímu podniku Stavoprojekt, který pověřilo týmiž pracemi,
jako jsou uvedeny v pověření zeměměřického družstva Geoplan
v oddíle I, odst. I.písm a až d. Avšak úkony uvedené v těchto
odstavcich mohou v plném rozsahu a jen na území Slovenska
vykonávat pouze projektové závody v Nitře, Zvoleni, Žilině,
Košicích, Prešově a Speciální závod pro inženýrské stavby
v Bratislavě. Ostatni závody mohou vykonávat jen úkony
uvedené pod písmo a), b), c) odst. 1 pověření, a to závody se
sídlem v českých krajích na území celého státu, závody se
sídlem na Slovensku jen na území Slovenska.
Osobami oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických

prací za Stavoprojekt jsou:
1. za Závod pro inženýrské stavby v Praze Ing. Dr Jaroslav

Pichlík, Ing. Bohumil Hrdina, Ing. Jiří Petrák, Ing. Zdislav

Hauptmann, Ing. Jaroslav Cermák, Ing. Josef Skořepa a Ing
Ilja Byčkov,
2. za Projektový závod v Českých Budějovicích Ing. Karel

Smudek a Ing. Josef Burian,
3. za Projektový závod v Plzni Ing. Otto Konečný a

Ing. František Vodák (pobočka v Marianských Lázních),
4. za Projektový závod v Ústí n. Lab. Ing. Otakar Hy~ka,
5. za Projektový závod v Pardubicích Ing. Josef Preisler

a Ing. Václav Kučera,
6. za Projektový závod v Bmě s pobočkou v Jihlavě a Pro-

jektový závod v Olomouci Ing. Jan Gotthard, Ing. Jan Strnad,
Ing. Alois ~anca a Ing. Jaroslav Lavička, ,
7. za Závod pro inženýrské stavby v Bmě Ing. František

Skeřil, Ing. Alois Řihák, Ing. Josef Spaček, Ing. Libor Jilek,
Ing. Milan Horák a Ing. Miloslav Kodar,
8. za Projektový závod v Ostravě Ing. Bedřich Strnade!,

Ing. Miloslav Jordán, Ing. Milan Kubišta a Ing. Mikuláš
Kostjuk,
9. za Speciálni závod pro inženýrské stavby v Bratislavě

Ing. Juraj Borovský a Ing: Jan Slavik za zeměměřickou skupinu
v Bratislavě, Ing. Vincent Ska1a za zeměměřickou skupinu
v Trenčině, Ing. Nikolaj GenitkeVič za zeměměřickou skupinu
v Pezinku a Ing. Jakub Dubrova za zeměměřickou skupinu
na Myjavě,
10. za Projektový závod v Nitře Ing. Imrich Horal a Ing.

Vladimír Vladislavlev za zeměměřickou skupinu v Nitře,
Ing. Alexander Ljubimov za zeměměřickou skupinu v Nových
Zámcich, Ing. Boris Grigorjev za zeměměřickou skupinu v To-
polČ3nech,
11. za Projektový závod ve Zvoleni Ing. Eduard Špinar za

zeměměřickou skupinu ve Zvoleni, Ing. Ivan Rozbudko za
zeměměřickou skupinu v Rimavské Sobotě,. Ing. Antonín
Holub za zeměměřickou skupinu ve Sv. Kříži nag Hronem,
Ing. Pavol Sivák za zeměměřickou skupínu v Lučenci, a Ing.
Jozef Uhliar za zeměměřickou skupinu v Modrém Kameni,
12. za Projektový závod v Žilině Ing. Anton Haken a Ing.

Ladislav Bittsánsky,
13. za Projektový' závod v Košicích Ing. Gregor Popesko

za zeměměřickou skupinu v Košicích a Ing. Bedřich Minařů
za zeměměřickou skupinu v Krompachách,
14. za Projektový závod v Prešově Ing. Vladimír Zelenský-

Ljubič za zeměměřickou skupinu v Prešově a Ing. Leopold
Jakubovič za zeměměřickou skupinu v Humenném,
15. za Speciální závod pro vodní stavby v Bratislavě Ing.

Alexander Ivanova Ing. Stojan Ljuckanov,
16. za Speciální závod pro průmyslové stavby v Bratislavě

Ing. Štefan Roman.
Stavoprojekt byl pověřen zeměměřickými úkony výnosem
ministerstva stavebního průmyslu ze dne 2. června 1952,
zn. 048-'9-Měř. 2-1952.

Rozmanitosti
Za sociaUsaci vesnice.

V letošních žních poznala veliká část našich drob-
ných a středních rolníků výhody společné práce a dík
přesvědčování prováděnému stranou a lidovou správou
přihlašují se další a další malí a střední zemědělci
do nových nebo již stávajících Jednotných zeměděl-
ských družstev. Po úspěšně provedených mírových
žních 1952 požádala tato Jednotná zemědělská družstva
o provedení hospodářsko-technické úpravy půdy, aby
mohla již podzimní orbu provést na velkých scelených
lánech v honech.
Tento potěšitelný obrat na naší vesnici, rychlý a

radostný' rozvoj družstevní myšlenky se již nesmí za-
stavit a musí být podporován všemi, kteří jakýmkoli
způsobem mohou přispět k vyšším formám zemědělské
práce. Je to náš prvořadý politický úkol, který je
zdůrazněn také mobilisující výzvou ministerstva země-
dělství k zeměměřickým, zemědělským a lesním inže-
nýrům a technikům ve všech sektorech našeho veřej-
ného i hospodářského života, aby pomohli Jednotným

zemědělským družstvům svými odbornými znalostmi
při zvládnutí úkolů spojených s provedením: hospodář-
sko-technické úpravy půdy.
Naši politicky uvědomělí zeměměřičtí inženýři a

technici, ať z lidové správy, Geoplanu nebo i od jiných
orgánů nastoupili na výzvu ihned na svá místa a
svými dlouholetými zkušenostmi ve stYcích s venkovem
a se zemědělci plní nejvlastenečtější povinnost a vy-
tvářejí první předpoklady socialisace naší vesnice.
Všichni zeměměřičtí inženýři a technici pomáhají

JZD při provádění HTÚP u vědomí, že nebude u nás
socialismu bez socialismu na vesnici. A hospodářsko-
technické úpravy půdy jsou vstupní branou malých -a
středních rolníků na cestě za dosažení tohoto cíle.
Zeměměřičtí inženýři a technici neustanou ve svém

úsilí při provádění HTÚP a socialisace vesnice, dokud
tohoto cíle nebude dosaženo ve všech obcích naší
nádherné a krásné vlasti. Veliká práce nás čeká. My
se však práce nelekáme a úkoly splníme, aby naše vlast
byla ještě nádhernější a krásnější. Št.
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Oznámenie.

Riaditefstvo Ústrednej technickej knižnice v Brati-
slavc, Gottwaldovo nám., oznamuje, že od 1. augusta
1952 dala do prevádzky mikroreprodukčnú dielňu.
Zhotovuje mikrofilmy z kníh a časopiseckých člán-

kov, z vlastných sbierok a zo sbierok iných knižníc,
s ktorými je v medziknižničnom styku, prípadne
z materiálu, ktorý si záujemca sám pošle.
Cena 1 snímku mikrofilmu 36X 18 mm je Kčs 3,60.
Objednávky vybaví podfa dóležitosti sektorov v so-

cialistickom budovaní. Riaditelstvo ú7K.

Ing. Ján Krištofik t
V júni minulého roku vo veku 76 rokov zomrel

Ing. Ján Krištofík, jeden z budovatefov a organizátorov
katastrálnej služby na Slovensku. Syn pofnohospodár-
skeho robotníka sa za kapitalistického spoločenského
zriadenia ťažko pretlkal na štúdiach, ktoré ukončil
r. 1907 v Prahe. Jeho bohatá činnosť obsiahla skoro
všetky práce spojené s budovaním a organizovaním
kat. meračskej služby, ktoré vykonával s nadšením a
húž~,:,nate, či už ako výkonný zamestnanec, alebo po-
zdeJšle ako zodpovedný vedúcÍ. Jeho zásluhou i počas
neslo body bol poz. kataster na Slovensku ďa1ej vedený
ako nedelitefná súčasť jednotného čs. operátu.

Oprava.
Prosíme čtenáře, aby si laskavě opravili znaménko

ve vzorci r ~ Ve) -;(Dtgeu)2 na str. 104 dvojčís1a 7-8
v článku Ing. O. Vičara: "Kařtometrické vyšetření sta-
rých plánu Brna a jeho použití." Správně má býti:
l' ='= VeJ + (Dtgeu)2.

PHručni katastrálni mapa.
Přiruční katastrální mapa patří k nejvěrnějším spo1upracov-

níkiim katastrálního inženýra. Ona ho provází za pohody i ne-
pohody na jeho pouti pro sjednávání souhlasu katastru se
skutečností, dává mu názorně na vědomí co z katastrální práce
už vykonáno je a co dosud není a v době, kdy inženýr putuje
s rozevřeným mapovým listem po nejzapadlejším koutu svého
obvodu, sama se mu přímo nabízí, aby si do listu zběžně za-
znamenával to, co mu bude co nejdříve potřebné pro jeho pří-
ští pracovní plán. Při tom si aní živý tvor, ani mrtvý inventář
neuvědomují, že s příruční mapou není zacházeno pokaždé
ani příliš lidsky. Že se jí do těla nemilosrdně zařezává ostrý
provaz obyčejně plný uzlů a že ji nemilosrdně drásá. Že ranní
mlhy a občasný deštík vytrvale rozmazávají beztak vodnatou
rumělku její tváře. A že mnohdy, zvláště ku konci některých
zímních období v katastrálním roce, kdy čas 1etívá tak nemile
rychlým tempem, se na ni zapomene docela a nedostane se jí
ani toho minima péče, na které měla plný nárok. Příruční ka-
tastrální mapa bývá popelkou katastrálního díla.

Při tom všem bych se odvážil - na zdůraznění významu
příruč[ú mapy - přizpůsobit lidové rčeni na katastrální poměry
a říci: "Ukaž mně s jakou příruční mapou chodíš, a já ti povím
jak vyhlíží ten katastr, který máš vést".
Příruční mapu by měla mít pro každé katastrální území

každá příslušná místní. lidová správa. Kdyby dovedla používat
vhodně mapy pro své účely a čerpat z poznatků, které přináší
denně život v místě po stránce katastrální a obrátit se s těmito
poznatky v pravý čas na pravé místo, mohla by odpadnout
velká část stesků, které se tu a tam vyskytnou ohledně pohoto-
vosti katastrální služby.
Při dnešním způsobu rozmnožování katastrálních map a

při dnešním uhražování rozpočtových nároků místních územních
celků, nebylo by nijak obtížným nehonákladným problémem,
aby příruční katastrální mapu dostal každý příslušný místní
národní výbor při obnovování katastrálních map novou repro-
dukcí vždycky, automaticky a bezplatně ...
Dnes už slouží u pozemkového katastru málo takových

sil, které svého času byly účastny na původním způsobu
vyhotovování příručních map, zato však dále ještě slouží

velmi mnoho takových původních "indJkaček" samotných, a to
i přes to, že by si mohly s lidovou písničkou zanotovat něco
o svých sedmdesátisedmi letech. Zdá se mně, že už toto číslo
samotné by mohlo postačit ke zjištění, že tak stará orientační
mapa - a tou přiruční katastrální mapa má především být -
mapa hrající všemi barvami jenom těmi nikoli, které odpovídají
skutečnosti - má svůj oprávněný nárok, aby byla vystřídána
něčím dokonalejším. Dokonalejším hlavně co do své Ynitřni
hodnoty, ale k tomu bych hned dodal, že něčím dokonaleji
zabezpečeným i po stránce vnější, obalové, než jaké poskytuje
dosavadní uz10vitý nebo neuz10vitý provázek. Ostatně ten
provaz ani nezabezpečuje, ani nerepresentuje i ostatní části
katastrálního díla úměrně k jejich hodnotě vnitřní.
(Červen 1952.) Ry-

'Pozemkový katastr"a ~jeho použiti "v-lidosprávě.

Zdálo by se, že při ko1ektivisaci zemědělství pozbude po-
zemkový katastr významu, ba dokonce, že není třeba. Po své
zkušenosti tří roků funkce předsedy MNV musím tvrdít jenom
opak a to z těchto důvodů. Hned při nastoupení funkce setkal
jsem se s nepořádkem v pozemcích a to tak, že skutečnost
v přírodě neodpovídala stavu v pozemkovém katastru a v po-
zemkových arších, čímž vznikaly jen nesváry mezi MNV a rol-
níky samotnými. Zvláště tato okolnost nesprávných údajů
v pozemkovém katastru hraje velkou úlohu při rozpisování
kontingentů, mají-li tyto býti správně rozděleny. Jest pravdou,
že za první republiky a za okupace nezáleželo rolníku, zda má
zápis v pozemkovém katastrIÍ správný či nikoli. Nyní však
při plánovaném hospodářství jest to nanejvýš nutné, ježto
okres nemá správné číslo pro hromadný rozpis na obce a MNV
pak s velkými potížemi tento rozpis rozděluje a není vinou
MNV, že rozpisy jsou někdy špatně rozděleny. Vina jest však
na pozemkovém katastru 11 to tím, že není dostatek úředníků
a techniků, kteří by při každé příležitosti mohli v obci zjistiti
veškeré změny rozhodné pro potřeby lidosprávy. Sám mohu
říci jako technik znalý pozemkového katastru a jeho použití,
že musím ve své funkci předsedy MNV nejméně jednou za
měsíc použíti ať již pásma, výtyček a nebo dokonce měř. stroj
(nivelace) pro drobné záležitosti obce ať při úpravě obce nebo
rozdělení pozemků, aneb různých sporů. Tuto práci nemůže
však vykonávati předseda MNV laik,· který nezná použití po-
zemkového katastru a tak se tyto práce a nutnosti stále a stále
hromadí, až nastává úplná nepřehlednost a neúplnost, což vede
k stálým neshodám mezi rolníky a MNV a mezi MNV a ONV
a někdy i KNV. V poslední době tuto nesrovnalost snaží se
ministerstvo zemědělství urovnati tak zv. štítkovou akcí. Tato
akce však byla svěřena učite1iim' a není proto záruky i když
kontrolu provádí zeměměřické oddělení ONV, že výsledek
bude uspokojující natož správný, vzhledem opět k malému
počtu úředníků a techniků. Konečně se však ukázal pozemkový
katastr zastaralý, co se týče rozdělení kultur v pozemnostních
arších. Nenípřece možné, aby vysoká mez, kterou nelze likvido-
vati ani při HTÚP, byla vedena jako pastvina. Totéž jest
s roklemi, které nejsou v přírodě ani pastvina ani neplodná
půda ani les. Dále není pamatováno na polní sady, které inají
různou podkuIturu. Sad na louce není možno počítati celou
plochou do louky ani do zahrady a tíín na1éhavější jest to,
když ovocný sad jest na roli a jest k po1aření využit jen částečně
vzhledem k vzrůstu stromů a kořenům. Totéž se týče školky
ovocné i lesní.
Jest proto velmi nutné, aby byla sjednána náprava nejprve

dostatkem úředníků a techniků a za druhé novelisací katastrál-
ního zákona po případě vydáním nových instrukcí.

Josef Kocián, ONV, K1atovy.

Odhad a skutečnost při zeměměřickýcb výkonech.
Profesor Huber, tvůrce švýcarského občanského zá-

koníka odhadl svého času, že zaměření Švýcarska může
býti provedeno ve 1hutě asi 25 až 30 let, nákladem asi
6 mil. franku. V roce 1923 uznala potom Spolková rada
Švýcarska, že k této práci bude třeba 1huty 60 let (1917
až 1976) a současně preliminovala k provedení vytyčo-
vacích a zaměřovacích prací celkovou částku 132 mil.
franku. Nakonec si prodloužilo Švýcarsko označenou
lhůtu na 100 let. Tím samozřejmě stouply úměrně i pří-
slušné náklady. (Sděluje v ZfV, sešit 10/1951 F. Kurandt
z Wiesbadenu.) Ry -
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