lndustrialisace
Slovenska patří mezi hlavní úkoly, které si položil náš lid v pětiletém plánu. Abychom mohli
pochopit a docenit význam
tohoto
úkolu, je třeba zodpovědět otázku, proč si náš lid
tento úkol položil a jaký cíl jeho splněním sleduje.
A tu je třeba vrátit se zpět do historie před mnichovské republiky,
abychom tuto otázku mohli
zodpovědět v plné šíři.
Většina českých zeměměřických inženýrů a techniků na Slovensku za předmnichovské
republiky
určitou dobu žila neb je alespoň navštívila. Obdivovala jeho krásy, navštěvovala
jeho rekreační
střediska, milovala slovenský svéráz, ale často neviděla to, co stále více a více rozdělovalo příslušníky českého národa od národa slovenského. Byla
to politika českého kapitálu, která záměrně udržovala slovenský lid na nižší životní úrovni než lid
v zemích českých a tím stále více prohlubovala rozdíly mezi životem českého a životem slovenského
n.ároda. Přímo do očí bila skutečnost, že země tolika nevyužitých
přírodních
zdrojů· nemohla uživit
své obyvatelstvo,
takže od konce první
světové
války do počátku druhé světové války se muselo
odstěhovat ze Slovenska 180.000 lidí.
Ale to nebylo všechno! Existovalo
i vystěhovalectví, projevující
se sezonním odchodem pracovníků do ciziny i do jiných částí republiky.
Ti, co
zůstali doma, neměli na růžích, ustláno, neboť většina z nich žila pod úrovní uznávanou tehdy za
existenční
minimum.
Tak vypadal tehdejší život
slovenských pracujících,
v němž bylo přirozeně
více hořkosti a bídy, než radosti a blahobytu.
Naše lidově-demokratická
republika se nemohla
spokojit s tímto stavem a přikročila
již Košickým
vládním programem k vyřešení národnostních poměrů Cechů a Slováků. Aby bylo možno dosáhnout
tohoto cíle, bylo ovšem třeba změnit předválečnou
hospodářskou strukturu
Slovenska, bylo nutno přeměnit zemi převážně dosud zemědělskou v zemi
průmyslově zemědělskou, protože pouze rozvoj pnimyslu může zajistit
rychlý a trvalý růst životní
úrovně. V tomto bodě dosahuje slovenský lid za
pomoci české dělnické třídy významných ť'spěchů.
Již dvouletka byla prvním krokem k rozvoji prů-,
myslu na Slovensku a pětiletka stanovila si tento
rozvoj jako svů.i významný úkol.
A tak již rok 1949, první rok naší pětiletky, znamenal vyrovnání mezi výrobou průmyslovou a ze·
mědělskou. V minulém roce výroba průmyslová již
převážila výrobu zemědělskou. Objem průmyslové
výroby
vzrostl
v roce 1949 oproti
roku 1937
o 127,2% a v uplynulém roce dosáhl už trojnásobného objemu z roku 1937, při čemž výroba v roce
1950 oproti roku 1949 vzrostla o 21,6% a produkce
těžkého průmyslu vzrostla dokonce o 25,7%. Růst
průmyslu znamená zároveň růst pracovních příle-

žitostí,

růst zaměstnanosti.

A tak, zatím co v roce
době předválečné v průmys-lu dvojnásobný,
rostla
přirozeně
i životní úroveň. Rostly příjmy nejen dělníků, ale
i rolníků. Slovensko prožívá v současné době hospodářský rozmach, který podle slov náměstka předsedy vlády a ministra zahraničí Viliama Širokého
je tím hmatatelnější, čím větší byla v nedávné minulosti hospodářská zaostalost.

1949 byl už počet zaměstnanců proti

lndustrialisace
Slovenska přináší
zároveň nesmírný rozvoj kulturní, jakož i růst životní úrovně
a tím tedy vyrovnání dřívějších rozdílů mezi olílěma
bratrskými
národy. lndustrialisace
neznamená totiž, že na Slovensku rostou a porostou jen nové továrny,
ale znamená to, že zároveň s výstavbou
továren je třeba stavět nová sídliště pro pracující
- v roce 1949 bylo postaveno 15.000 bytů - internáty pro pracu.iící dorost, nové školy, divadla Q
kina, zařizovat nové zdravotní ústavy a jesle, bu.
dovat zcela nový život a rozvíjet všechny tvůrčí
síly slovenského n4roda. Podívejme se třeba jen na
školství na Slovensku. V roce 1949 až 1950 bylo
zapsáno ve slovenských školách o 116.000 žáků více
než v posledním roce předmnichovské
republiky.
Na výstavbu školství bylo vynaloženo přes půl miliardy korun československých.
Roste a vzmáhá se knihkupecký
trh, roste počet
divadel a kin a roste samostatná filmová slovenská
tvorba.
Vedle toho nutno ovšem i vidět, jak se
lepší bytová kultura, jak v důsledku růstu průmyslové výroby roste spotřeba na hlavu. Tak na přiklad v roce 1949 vydali spotřebitelé o 70% více na
obuv a šatstvo než v roce 1948. To všechno jsou·
dů.kazy, že s industrialisací
přicházel na Slovensko
nový, šťastnější život, zabezpečující slovenskému
pracujícímu lidu blahobyt. Slovenský lid chápe tuto
skutečnost a s elánem řídí své závody, učí 8e novým výrobním metodám, rozvíjí
údernické hnutí
i socialistické
soutěžení. Na Slovensku vyrůstá
v nových materiálních
podmínkách nový, 80cialistický člověk.
Shrneme-li pak obě období ve vývoji Slovenska .•
období předmnichovské
republiky
a léta budování
Slovenska v našem lidově-demokratickém
státě,
vidíme tu dva podstatné rozdíly.
V podmínkách první republiky byly vztahy mezi
oběma národy uspořádány pod vlivem konkurenčního 'zápasu. Finanční kapitál český používal pro
své cíle státní moci ve snaze bVládnout slovenský
trh. Slovenská buržoasie v této situaci považovala
za své právo mít podíl na ziscích českého kapitál!,
a tak se tu vyvinul boj dvou konkurentů a z toho
boje vyrůstal
zcela přirozeně slovenský buržoasní
separatismus a autonomismus.
V osvobozené republice, v níž vládne dnes pracu,..
jící lid, jsme 8vědky, jak rozvojem průmyslu na
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Slovensku jsou odstraňovány všechny rozdíly, které
tvořily přehradu mezi oběma národy. Před našimi
zraky vyrůstá nové Slovensko, v němž z práce rukou a mozků vyrůstá štěstí pro slovenský lid.
Jaký význam se přikládá industrialisaci Slovenska v celkovém pětiletém plánu, je patrno ze zprávy
o schůzi vlády z 20. března t. r., na které ministrpředseda Státního úřadu plánovacího Dr Dolanský
předložil návrh souborného plánu Slovenska, který
je součástí celostátního prováděcího plánu na rok
1951. V tomto souborném plánu Slovenska se opět
klade veliký důraz
rychlejší rozvoj těžkého průmyslu a důraz na přesun industrialisačního úsilí
na co nejrychlejší rozvíjení základního průmyslu,
to je především dolů, energetiky a hutnictví. Plán
na r. 1951 určuje dolům a energetice podstatně
vyšší výrobní úkoly a současně zabezpečuje rozsáhlou výstavbu těchto odvětví v roce 1951 a v letech. příštích. V souborném plánu ministr Dr Dolanský též zdůrazňuje nutnost urychlit tempo rozvoje zemědělství na Slovensku, a to nejen s hlediska rychlejšího vyrovnání s úrovní zemědělské
výroby v českých krajích, ale zvláště s hlediska
udržení kroku s prudkým vzrůstem průmyslové výroby.
. Slovenská zeměměřická služba je denně svědkem
rozmachu slovenského průmyslu a socialistické výstavby země. Příslušníkům této služby jsou ukládány veliké úkoly s pořizováním mapových' podkladů v prostorech, kde dosud jich je málo nebo
žádné. Zeměměřiči jsou prvními socialistickými
pracovníky v územích, kde zanedlouho bude mohutnět průmysl a vzkvétat zemědělská výroba.
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K uskutečnění smělých plánů industrialisace Slovenska musí se zeměměřická služba vypnout k nebývalým výkonům a překonávat dosavadní normy
proto, aby svými mapovými podklady, potřebnými
pro projekty a výstavbu plánovaných průmyslových
staveb, zajistila jejich včasnou realisaci.
Rychlý rozvoj Jednotných zemědělských družstev na Slovensku, veliká rozdrobenost půdy zaviněná bývalými vlastnickými právními předpisy a
nedostatek mapových podkladů, zejména v hornatých krajích Slovenska, klade veliké požadavky slovenským zeměměřičům při provádění zemědělské
politiky a při navrhování hospodářsko-technických
úprav pozemků. Vysoká uvědomělost slovenských
zeměměřických kádrů i pomoc, kterou čeští zeměměřiči v případě potřeby a podle možnosti rádi poskytují, jsou zárukou, že zeměměřická služba připraVí včas nejen nutné mapové podklady pro indust,.ialisaci Slovenska a zemědělskou velkovýrobu,
ale že i svými zásahy a účastí při vytyčování projektů velikých děl socialistické výstavby Slovenska
a hospOdářsko-technických úpravách pozemků se
přičiní o urychlené vyrovnání hospodářské a sociální úrovně v obou částech naší republiky.
Pravé české a slovenské vlastenectví projevuje
se proto dnes v bratrské spolupráci obou národů,
v tom, že český národ ze všech sil pomáhá národu
slovenskému vybudovat průmyslové Slovensko a
v tom, že slovenský národ, čerpaje z bohaté studnice sovětských zkušeností, zajišťuje svým budovatelským úsilím rozvoj Slovenska a tím i ()eskoslovenské republiky krásného to domova obou
bratrských národů.

,

Uzemní plánování a výstavba obcí
Ing. Bohumil Volfík
PoZiticko-odborná úvaha o zapojení zeměměřiče do prací souvisejících s územním plánováním a výstavpou. obcí. .
Generální linie budováni socialismu v naší vlasti,
vytyčená slavným IX. sjezdem Komunistické strany Ceskoslovenska, určuje jako hlavní směrnici zemědělské politiky zvyšování hospodářské a kulturní
úrovně drobných a středních rolníků. Se zvyšováním této úrovně nezbytně souvisí přestavba a vý.
stavba obcí podle pětiletého plánu rozvoje.
Zákonem o územním plánování a výstavbě obcí
je dán základ k jednotnému pořizování územnich
plánů, které zajistí soulad vývoje obcí s budováním
socialismu.
Na podkladě budovaného společenského řádu a
jeho politické ekonomie, v souvislosti ,s přestavbou
a výstavbou našeho hospodářství, nastávají značné
změny ve struktuře osídleni měst i vesnic. Velkorys~ výstavba mnoha socialistických měst není zatím úkolem uskutečnitelným v prvním 5LP, kromě
výstavby sídlišť průmyslového dělnictva, krajských
měst a středisek území společných zájmů.
Mnohem naléhavějším úkolem, daným generálni
linií KS9, je přestavba vesnice. Je třeba postupně
převádět nejen zeměděl~k.ou výrobu na vyšší formy

hospodaření, nýbrž i odstraňovat rozdíl mezi městem a venkovem nejen v· hospodářské, ale i v kulturní úrovni.
Důsledky strukturální změny hospodaření, počátek tohoto obratu na vesnici, se brzy projeVí ve
venkovském osídlení, v utváření vesnice a v budováni civiIisačnich zařízení. Je ovšem třeba, aby
tento vývoj postupoval podle plánu. Především
musí být budována střediska společných zájmů,
dobře umístěné zemědělské obce, které mohou mít
zejména funkci obytnou a kulturně společenskou a
teprve v druhé řadě funkci zemědělského závodu.
Místním národním výborů jsou dány směrnice
k pořízení zastavovacích plánů obcí podle směrných
územních plánů.
Zeměměřičům pracujícím v lidové správě vyvstává nový a velmi zodpovědný úkol - dát všechny
své síly a odborné znalosti i zkušenosti ve prospěch budování socialismu na vesnici nejen při
provádění technicko-hospodářských
úprav půdy,
nýbrž i při výstavbě vesnice.
Zeměměřič má vztah k přírodě, zná dobře život
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a potřeby vesnice, je často jediným odborně vzdělaným technikem, který je v těsném styku se zástupci lidové správy u okresních a místních národních výbť?rů a Jednotných zemědělských družstev.
Pomáhá-li zeměměřič odstraňováním
roztříštěnosti pudy zvyšovat produktivitu práce zemědělcu,
muže též uplatnit své dlouholeté zkušenosti při výstavbě obcí.
Není to úkol snadný. Je naprosto nutno, aby
ovládal politickou
ekonomii socialismu a marxleninskou teorii. Jen tak muže úspěšně využít svých
odborných znalostí při územním plánování a výstavbě obcí. Zeměměřič dobře ví, jaký význam má
při územním plánování řádná mapa, udržovaná ve
stálé shodě se skutečným stavem, a pečlivě vypracovaný zastavovací plán, 'operativně opravovaný
podle vývoje života na vesnici.
Dřívější plány a projekty byly mnohdy ryze od·
borné, chyběl jim hlubší vztah k přírodě, k hospo·
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daření vesnic a k životu drobných a středních rolníku a dělníku bydlících na vesnici.
Má·li mít zásah do hospodářského a kulturního
vývoje vesnice naději na úspěch, musí být předem
projednán s nejširším kolektivem pracujících na
vesnici. Jen ten pracovník, který při svém díle je
v neustálém styku s pracujícím
lidem venkova,
muže úspěšně plnit úkoly spojené s přestavbou naší
vesnice.
Proto každý zeměměřič, provádějící hospodářskotechnické úpravy pudy JZD, věnuje své zkušenosti,
politické i odborné znalosti též přípravě zastavovacích plánu uvnitř stavebních obvodu.
Se změnou funkce katastrální
mapy mění se
i poslání zeměměřiče na vesnici. Z dosavadní funkce,
konstatující a zajišťující daný stav území, přechází zeměměřič vývojovým skokem do funkce
projektanta, předvídajícího uspořádání života nové
socialistické vesníce.

Tabulka pro strojový výpočet výškových rozdílů bodů
polygonových pořadů
Ovaha o přesnosti pětimístných hodnot funkce tg. Stanovení postačující přesnosti pro výpočet výškových rozdílů bodů polygonových pořadů. Sestavení td'tJulky funkce tg a = tg (ao + Lla) ='= tg ao + tg LllX
s ohledem na požadovanou dostačující přesnost v rozsahu Dg až 12g.

Při výškovém měření polygonálních pořadu se výškové rozdíly dvou sousedních bodu měří oboustranně,
t j. každý výškový rozdíl je určen dvakrát a tím bezpečně kontrolován. V rovnicích pro výškové rozdíly
Llv=8.tga

+

(Vsfr-Vz)

(1)

jsou výšky stroje v.\fr a výšky záměry Vz při běžných
polygonových pořadech měřeny na centimetry a stejně i délky polygonálních stran. Protože při těchto p0řadech větší přesnost výškových rozdílu než na 1 cm
není nutná (jde na př. o zjištění souřadnic zhušťova ...
cích bodu nebo vlicovacích fotogrametrlckých bodů
polygonálními pořady), není zapotřebí výraz 8. tg a
počítat se zbytečnou přesností.
Při straně 8 = 100 m chyba v tangentě o jednotku
na pátém desetinném místě (1.10-5) má za následek
chybu ve výškovém rozdílu LId = 1mm, t. j. tangenty
stačí hledat v pětimístných funkčních tabulkách.
Chce!De-li zjistit, jakou chybu ve výškovém rozdílu
zpusobí d a = 1miligrad, diferencujeme rovnici
LI v' = 8. tg a
da
dLlv'=8--!2. cos2 a
t. j. pro stranu 8 100 m, da
O,OOlg a maximální
úhel a 12g je dLlv' ='= 1,6 mm. Stačí tedy hledat tangenty pro úhly zaokrouhlené na O,OOlg•
Hledání tangent pro příslušné úhly zabírá velkou
část času výpočtu výškových rozdílu a je poměrně
unavující. Při tom jde téměř výhradně o úhly malé,
pro které tangenta roste skoro rovnoměrně; můžeme
tedy úhel a rozložit na ao + L1a a pak
tgu = tg (uo + Llu) ='= tg a,o + tg Lla
(4)

=

=

Položíme-li za tgLla, konstantu K pro určitý daný
rozsah úhlu a, dopouštíme se chyb V. Budou-li tyto
chyby takové, že nepřekročí hodnotu, kterou si stanovíme, budeme moci pro daný rozsah úhlu používat jediné diference K.
Je tedy

+ K + v1

tg a1

= tg

tg a2

= tg a1 + K + v2

V1

ao

= tga'1 -

tg ao -

v2 = tg 1M2-tg
Vn

= tg,lMn-tg

K

a1-K
an_1-K

Položíme si podmínku, aby [v]
tg an -tg
K

= l/n

a,o-n.
(tg an -

}
= O, pak
K =O

(7)

tg ,a,o)

(8)

Chyba, která vznikne zavedením konstanty K pro
všechny intervaly, roste v každém intervalu téměř
lineárně od nuly na začátku intervalu až do své maximální hodnoty !V na konci intervalu., Tuto chybu 11
rozdělíme stejným dílem na začátek a konec intervalu,
takže na začátku bude mít hodnotu - v /2 a na konci
intervalu + v/2. Tím je snížena na polovinu a uprostřed intervalu je n~lová. Ve výpočetní tabulce nutno
pak tg ao až tga'n_1 opravit o -v/2.
Zjistíme si, v jak velkém rozsahu úhlu a mUžeme
tabulku sestavit, aniž bychom se dopouštěli příliš vel-
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,9

I
g

Aa

I
I

,00
,01
,02
,08
,04
,05
,06
,07
,08
,09
g

I

I

O

,000
O
16
82
48
64
80
95
111
]27
148

I

I

I

,000

1

2

I

,OQ1 I

I

,002

I

I

8

!

,003

I

4

,004

5
21
37
53
68
84
100
116
132
148

8
19
85
51
67
83
99
114
180
146

,001 I ,002

I

,008

6

8

22

24
40
56
72
87
108
119
185
151

88
54
70
86
102
118
134
149

I

,004

I

,005

1. a (og; 6g)
1
n

K

=

1
60

=-

9453.10-5

11
21
43
59
75
91
106
122
138
154

10
25
41
57
78
89
105
121
187
153

-.I'

kých chyb v. K tomu účelu vypočteme hodnoty K
z rovnice (8) pro tabulku v intervalech 'po O,lg a při
rozsahu úhlů ,a, od O~;
6g-12g;, Og-12g.

= -tg6g

=

18
29
45
60
76
92
108
124
140
156

I

I

,009

I
I

10

g

g

14
30
46
62
78
94
110
126
141
157

I

11

I

,00
,01
,02
,03
,04
,05
,06
,07
,08
,09

I

I

,006

,007

I

,008

I

I

,009

I

O

I

Zjistíme ještě, jak velkých chY'b se budeme dopouštět při používání této tabulky. Chyby v (v mm)
pro dané strany 8 a pro úhly a (Og; 12g) znázorníme
graficky. Chyby v, které vynášíme, jsou chyby maximální, kterých se dopouštíme pouze na začátku a
konci decigradových intervalů, t. j. kolem rovných desítek centigradů; uvnitř těchto intervalů jsou, jak již
bylo řečeno, menší, uprostřed pak nulové. (Viz graf.)

158 .10-5

2. a (6g; 12g)
K

,008
\

I

2
18
33
49
65
81
97
118
129
145

I

K

I

\

I

j

9

I

n1 (tg 12g-tg6g)

=

I

I

i

1
60 .9623.10-5

/

+5

i/

K= 160 .10-

5

V '/
/ V ",...,

3. a (Og; 12g)
K

=

1

n tg 12g =

..I: .•.....
,/

1
120 . 19076 . ,10-5

•

D

K= 159 .10-5

S'1 Dm

S-2 &!Jl

Z těchto tří hodnot K plyne, že sestavíme-li tabul ..
ku zvlášť pro rozsah úhlů ex(Og; 6g) a a (6g; 12g)
(což by bylo přesnější) anebo jednu tabulku pro
a. (Og; 12g), maximální rozdíl mezi oběma tabulkami
bude 1 . 10-5, což odpovídá pro stranu 8 = 100 m chybě
ve výškovém rozdílu Lld = 1 mm. Pro běžné práce
může být tento rozdíl za:nedbán i při delších stranách
a může být sestavena jediná tabulka funkce tg s diferencí K = 159.10-5 a a (og; 12g)..

-
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Graf chyb, jichž

1951/84

tabulky

se dopouštíme

při

použití

zjednodušené

funkce tg a v rozsahu Og až 12g.

Zeměměřictví
roč. 1/39 (1951) č. 6

Konečně sestavíme tabulku, kde hodnoty tg ao jsou
opraveny 0- v/2 a udány v jednotkách pátého desetinného místa.
Při výpočtu výškových rozdílů bodů v polygonovém
pořadu postupujeme tak, že stranu 8 vynásobíme tg a,o
z horní části tabulky, výsledek ve stroji ponecháme
a s vynásobíme opět zbytkem nad desítku centigradů
Lla z dolní části tabulky. Na výsledném počitadle nastavíme 7 desetinných míst (5 des. m. tangenty +
+ 2 des. m. délky stran s; výsledek v metrech).

Tato tabulka byla sestavena pro měření v těžkém a
kopcovitém terénu, kde se střídají záměry o velkém
rozsahu výškových úhlů a kde i délky stran značně
kolísají. Tabulka je tedy sestavena tak, a,by měla co
největší rozsah a tím co nejvíc.e urychlila výpočet
tam, kde je kladen menší důraz na přesnost. Pro jiné
účely se dají snadno sestavit tabulky, kde při menším
rozsahu úhlů a se chyby v sníží. Tabulky bylo na polních pracích s úspěchem používáno a značně urychlila
výškové výpočty v polygonálních pořadech.

Matematické základy počtářské techniky na stroji
Pokračování článku ze Zeměměřického Ob.zoru, 1947, Č. 2, str.
stupně. Kanonické tvnry kvadratické.
Příklady.

24-29.

Řešení některých

výrazů

druhého

E. Kanonické tvary kvadratické.

K a n o nic k á for m u I e K',l:

Součet kladných lichých čísel aritmetické řady číselné začínající jedničkou dává čtverec čísla, které
udává počet členů řady.

O t á č e jme v ž d y v tom též s mys I u, v j ak é m s I i c h Ý m i čís I y op e r u j e m e v NP.
To jest, přidáváme-li lichá čísla v NP, otáčejme additivně, v opačném případě substraktivně. Bude pak
v okamžiku, kdy v OP obdržíme E, ve VP číslo

1

+ 3 + 9 + ... .,.+ (2x -

1)= x2

(22)

Buď N k číslo o čislicích akJ ak--l' ... a , a__1 ... a__p,
kde index značí.ořád, na kterém číslice stojí.
Jest pak

NI. = ak . 10k

+ N 1.-1'

(23)

kde NI. -1 jest opět číslo o číslicích ak-1""
Nk2

= ak2 .102k

+ 2 a" .10k.

N"-l

a", ... a_p

+ Nk_12

(24)

Budeme-li na řádu k-tém postupně připočítávat lichá čísla 1, 3, 5,... (2 ak - 1), celkem v počtu ak,
takže se toto a,: objeví jako počet obrátek na řádu
k-tém v OP, bude podle (22) na řádu 2 k-tém ve VP
ak2, což jest prvý člen pravé strany rovnice (24).
V NP bude na řádu k-tém číslo (2 ak -1). Zvětšíme-li
je o jedničku řádu k, bude tam 2 a" .10k, to jest faktor z druhého členu pravé strany rovnice (24).
Zůstane-li tento faktor po celý další výpočet nastaven, vyhodnotí se druhý člen s sebou, budeme-li stejným způsobem počítat
N"_12 (N"_22, N,,_g2 ..•...
) a OP učiní tudíž právě jen
Nk-1 (Nk-2, Nk-R
••••••
)
obrátek od okamžiku, kdy
bylo 2 ak (2 ak__1, 2 a·, 2 ••••••
) v NP nastaveno.
[Jednu otočku na řádu i počítáme za deset otoi:ek
řádu (i - i).]1)
Můžeme pak stanovit další kanonické formule.
Buď opět číslo a dáno ve VP
číslo b
v NP
a číslo
v OP

e

K a n o nic k é for m u I e K4•
Přidávejme (nebo ubírejme) uvedeným postupem,
který budeme dále nazývat. operaci lichými čísly,.
k číslu nastavenému v NP lichá čísla a připočítávejme
nebo odečítávejme je, až dostaneme v OP číslo E.
Zde rozeznávejme pro snazší praktickou upotřebitelnost formule dva případy:
1) Toto je známý způsob, užívaný pří odmocňování na

strojí.

A =a

což jest

A=a

+ [b + (E - e) 1 . (E + b (E-e) + (E-e)2

e),
K.,l

Než přikročíme k dalším úvahám, poznamenejme
některé důležité věty, platné též při všech dále uvedených kvadratických formulích.
Velmi důležité jest:
1. O per a cel i c h Ý m i čís I y sem u s í díti
na mís t ě té ho ž řád u v NP, n a k t e r é m se
poč ít a jí v OP obr á t k y. Proto jest důležité
nastavení desetinných míst ukazateli desetinných čárek (viz Z. O. č. 2/1947, str. 24).
2. P o s k o n č e n í o per a cel i c h Ý m i čís I y
na každém
řádu
musíme
vždy
nastavit
číslici
o jedničku
vyšší
nebo
nižší
podle smyslu poslední otáčky a teprve pak můžeme
pokračovat v operaci na jiném řádu.
Dodržíme-li tyto důležité věty, můžeme operovat
lichými čísly libovolně na kterémkoliv místě v NP.
Operace lichými čísly není obtížnou. Je nutno si jen
pamatovat, že se nejdříve číslice na dotyčném řádu
stojící v NP zvýší, či sníží o jedničku a pak se postupuje dále po lichých neb. sudých číslicích podle toho,
je-li tato zvý.šená či snížená číslice lichá nebo sudá.
K a no nic k á for m u I e K.,2.
Kdežto v předcházejÍcím případě jsme volili postup
souhlasného otáčení a operace, postupujme nyní protichůdně, to jest při při d á v á n í I i c h Ý c h čís e I
v NP o t á č e jme p o h y b e m s u b str a k t i vním a při u h í rán í a d d i t i v-ním.
Bude
A=a
b (E-e)
- (E-e)2
K4'2

+

K a n o nic k é for m u I e K5•
Jako jsme inversí kanonického tvaru K1 (Z. O. čís.
2/1947) získali tvar K2, tak dostaneme inversí formulí K.,l a K.,2 formule KS,' a KS,2.
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K a n o nic k á for m u I e K5,1.
Doplňujme operací lichými čísly při souhlasném otáčení číslo ve VP na A. Obdržíme v OP číslo

Ukážeme na několika přikladech praktické použití
kvadratických kanonických formulí:
PříkUul1.

K a n o nic k á for m u I e K 5'2'
Doplňujme podobně VP operací lichými čísly při
protichůdném otáčení na A. V OP dostaneme
E=e+2"

b Vb24-(A-a)

neboť pro kořeny

Xl

,-

tek, a právě tolik, kolik bylo obrátek, ubrali jsme
lichých čísel od čísla b v NP. Bude tedy po skončení
operace v NP číslo

b-(2 ~ -1)=+1
a poněvadž po skončení máme snížit číslo o jedničku
(viz větu dříve uvedenou), bude v NP nula.
Vyplývá z toho: Bude-li v okamžiku, kdy jsme do
VP dostali právě číslo A, NP anulováno, budou kořeny reálné totožné.
Jaký případ nastane, když jsme operací lichými
čísly dospěli v NP k nule, aniž se nám podařilo ještě
vytočit do VP dané A? Měli bychom v NP přejít do
čísel opačného smyslu. Tím však se budeme od čísla
A ve VP oddalovat a nikdy k němu nedospějeme. Kanonické formule mají v tomto případě kořeny komplexní konjugované. Reálnou část udávají obrátky
v okamžiku, kdy bylo NP anulováno. V tom okamžiku
se ve VP nachází diskriminant.

a=q,

b=p,

V(b-1
4

P

-(a-e)

K6,1
K a n o nic k á for m u I e K6,2.
Podobně srovnejme čísla v OP a VP postupem analogickým jako u K.,2a K5'2.

1/V p24

q

e=O, A=O,

E,=Xl,2

Nastavíme do VP číslo q, do NP číslo p a operujeme
podle K5,1(to jestpři souhlasném otáčení), až VP anulujeme. V OP dostaneme kořen Xl' Druhý kořen bychom získali toutéž cestou, nebo rychleji ze vztahu
Xl

+ x =-p

(26)

2

Rovnici (25) můžeme řešit i podle K6, •.
Bude pak:
a=O,

b=-p,

e=O, A=

+ q, E=Xl,2

to jest, nastavíme do NP číslo p a postupem podle
Ks,. vytočíme do VP číslo
q. Kořen rovnice dostaneme opět v OP.
U strojů s automatickým dělenun (př. Hamann
Manus) použijeme vždy výhodněji způsobu prvého.2)
Podobným příkladem je výpočet druhé odmocniny
z čísla, což je vlastně řešení rovnice x2 - q = O

+

(p=O).

PříkUul2.
Kanonického tvaru K4 použijeme při řešení rovnic
třetího, případně čtvrtého stupně o jedné neznámé.
Obecná rovnice třetího stupně.
aP +px2

+ qx

+m=

O

(27)

se dá psát ve tvaru
x2+px+q=--

K a n o nic k á for m u I e KG'
Analogicky formuli Ka dospějeme k formulím KG'
K a n o nic k á for m u I e KG,'.
Postupem jako při K',l či K5,l se snažme dostat ve
VP i OP stejné číslo (do určitého desetinného místa).
Bude:

-+-

2 -

Porovnejme tento vztah s K5,l,bude

. I (E - e) I ja však počet obrá-

b-1
A=E=e--- --+2

a x2 platí

x,. = _E.
K5,2

-+-

Jak vidět jsou oba poslední výrazy řešením kvadratické rovnice pro kořen (E - e).
Kořeny kvadratické rovnice však mohou býti reálné různé, reálné totožné a komplexní sdružené.
Sledujme výpočet pro případ, kdy diskriminant na
př. v K5;lbude roven nule. V takovém případě je koren (E - e)= -~

Tvar formulí Ks přímo nabízí řešení kvadratické
rovnice
X2 +px+q=O,

m

(28)

X

Y=X2+PX+q
y=--

m
x

(29) .

(30)

Aby byla rovnice (27) splněna, musí Y= y. Hodnoty Y můžeme na počítacím stroji pro libovolně volená X lehce vyhodnocovat podle K.,l. Máme-li pro
určeni y = -~

x

také možnost jednoduchého výpočtu,

na příklad logaritmickým pravítkem (pokud stačí
přesnost) nebo jiným počítacím strojem nebo tabul.
kami a pod., můžeme vzájemným porovnáváním hod~
not Y a y pro stejné argumenty x nalézt souřadnice
Bude:
1_ b
1_ b
A=E=e+-2(a-e)
. průsečíků čar vyjádřených rovnicemi (29) a (30).
2
Prakticky: Podle K.,l nastavíme do NP číslo p, do
K6,2
VP číslo q. Nejprve určíme řád první číslice kořene
Oba tyto tvary se dají snadno nahradit pohodlně}
tak, že počítáme podle K.,l hodnoty Y pro X = 10n
sím K5,l a K"2. Uvádím je jen pro úplnost. Použijeme je tehdy, budou-li čísla a, b, e na příslušných
2) Tuto úlohu jsem řešil jíž v čís. 10 Z. O. z r. 1943,
místech nastavena,
nebo potřebujeme-li
A =E
str. 152. Uvádím ji jen proto, abych ukázal na ní apliv obou počitadlech pro další výpočetní fási.
kaci na kanonické tvary.
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nebo x

6

Č.

= -10n,

(n= O,1, 2 ... , -1,

-

2 ... ) a srov-

náváme s hodnotami y = - m pro táž x. (y určujex
me snadno pouhým přesunováním desetinné čárky
v číslu m.)
Pokud· je stále Y ~ Y pokračujeme. Jakmile však
pro určité (i + I)X = -+- 10U +1» se nerovnost zrněni. a
stane se Y § y, znamená to, že jeden ,nebo všechny
tři kořeny jsou mezi ix a (i + I)X čili, že i je řád prvé
číslice jednoho nebo všech tří kořenů. Určujme dále
Y pro argumenty -+- 1 .10i, ± 2 .10i, ... -+- (j
1) .10i
a srovnávejme s y, které počítáme na logaritmickém
pravítku, tabulkách nebo jiném stroji. Čísla Y jsou
stále větší nebo menší než čísla y příslušející témuž x.
Avšak, obráti-Ii se pro určitý argument iXj+1=
-+- (j
1) .10i nerovnost, bude jeden nebo všechny tři kořeny mezi hodnotami iXj a iXj+ l' Určujeme
dále Y a y pro čísla
-+- (j. 10i + 1 . 101-1), -+- (j. 10i + 2. 101-1) ...

+

+

=

a srovnáváme. Opět bude Y stále větší či menší než
příslušné y. Obrátí-li se nerovnost pro určité
iXj,(k+,)= j .10i
(k
1) . 10i-l,

+ +

bude jeden nebo všechny tři kořeny mezi iXj,k a
IXj, (1'+1)' Tímto způsobem pokračujeme, až dospějeme
k požadovanému počtu desetinných míst kořene.
Index i značí řád nejvyšší číslice kořene, j, k . .. jsou
číslice, jak za sebou v číslu následují.
Pokud je v určitém intervalu sudý počet, to jest dva
kořeny, bude se Y až k počátku intervalu, to jest k Y
příslušnému pro argument iXj,k... r blížit hodnotě y,
od konce intervalu se bude oddalovat.
Obrázek znázorňuje graficky případ, kdy v intervalu
jsou dva reálné kořeny, to je, kdy dva kořeny X2, xa
jsou téhož řádu a mají stejné prvé číslice až po r.
.•/oj

..'"

':'Ioc...•.'"

Pro výpočet dalších kořenů rovnice (27) uveďme:
Mezi koeficienty rovnice (27) a jejími kořeny x,,
X2, xa platí, srovnáváme-li je se součinem
p
q
m

(x-x2).

(x-xa)

=0

=- (x, +x2 +xa)
= (x, x2 + x2 xa + x3 x,)
= - x, . x2 • x3

Známe-li nyní z předcházejícího
kořen, řekněme x,, pak jest
p+X3=-

(x,

m
-=X,.X2=Q,
xa

+x

2)

výpočtu

=P

(31)

I

~(32)

J
jeden

(33)
(34)

+ Px

+Q=O

(35)

Z této rovnice vypočteme kořeny x, a x2 způsobem
naznačeným v příkladě prvním. Číslo Q je již ve VP
nastaveno, číslo P lehce vypočteme ze vztahu (33)
a nastavíme do NP.
Uvedeme k tomu příklad numerický:
:Jfd + 62,5 x2

po uprave x2 +6 2,5 X
•

v

-

3,27 X

+ 6,354 = O,

-6,354
3,27 -_----

-

X

Pro
X

= -10

X

= -100

jest Y = Y=

=

528,27 a y. = + 0,6354

+ 3746,73
<

y

= + 0,06354

=

nebo-li pro Xi -10 je Y
y, avšak pro Xi+1
-100
je Y> y. V intervalu
-10,
-100
bude lichý počet kořenů.
Počítáme dále na log. pravítku:

=

Pro x=-20

x=-60
x=-70

<

>

je-Y=-853,27

a y=

+ 0,317

je Y=-153,27
je Y=+521,73

a y= + 0,103
a y=+0,091

Porovnáváním Y a y zjistíme, že bude kořen X v mezích - 60 až - 70.
Posuneme na další řád a pokračujeme.
Pro x=-61
jest Y=94,77 atd.
Zde není ani nutno počítat y, neboť zreJme pro
x
61 jako X
63 jest toto y mezi hodnotami
0,103 a + 0,091, jež byly vypočteny pro argumenty x
(-60) a (-70).
Tímto postupem dospějeme až k potřebnému desetinnému místu. Zbývající výpočet· nechť si čtenář
laskavě sám provede podle obecného řešení vpředu
uvedeného.
Poznámka: Počtáři, který si dobře neujasnil význam
vět, které jsem jako důležité uvedl, bude z počátku
dělat potíže přechod v NP z kladných čísel do záporných. V uvedeném příkladě bude pro X = - 30 v NP
číslo 12,5. V další operaci máme v NP číslo na desítkách snížit o další liché číslo, čili, jinak řečeno, máme
nastavit číslo 12,5 zmenšené o 2 jednotky na řádu
desítek. To jest číslo - 7,50. Nastavíme tedy
7,50,
avšak pro další operaci musíme změnit charakter čísel v OP i smysl otáčení. Tu přecházejí pořadnice Y
paraboly zobrazující uvažovanou rovnicí přes vrchol.
Mohli bychom však také použít v NP dekadického
doplňku, to jest nastavit místo
7,50 číslo ... 992,50.
Pak ovšem ani neměníme smysl čísel v OP ani smysl
otáček.

=-

+

!

(x-x,),

x2

==

~Ii•.

"

což je rovno y pro argument xa' a poněvadž pro x3 se
y = Y, je toto Q hodnota, která se po výpočtu xa
nalézá ve VP stroje, ve kterém jsme vyhodnocovali
hodnoty Y.
Rovnice (33), (34) udávají vztahy mezi kořeny x,
a x2 a koeficienty P, Q kvadratické rovnice

+

+

Příklad

3.

Abych uvedl také praktické použití v geometrii, naznačím způsob výpočtu pořadnic pro vytyčovací tabulky při vytyčení kruhOvÝch oblouků od tečny nebo
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sečny úsečkami a pořadnicemi podle kanonické
formule K5•
Porovnejme vzorec (7) z Praktické geometrie prof.
Dr. Ryšavého, strana 305.
y=R-VR2-X2
s kanonickým vzorem KS'2'
Bude:
a=O). b=+2RJ

6=

OJ A=x2

Počítáme obyčejně pro určité celé (zaokrouhlené)
hodnoty úseček. (10 m, 20 m, ... ) Pro tato čísla nalezneme v tabulkách čtverce x2 = A. (Na př. Elznic-

Valouch: Geoma, Semerád-Valouch: Logaritmické tabulky a pod.)
Při dodržování poznamenaných vět můžeme jakkoliv v NP operovat lichými čísly podle Ks,. tak,
abychom dostali postupně hodnoty nalezených čtverců,
při čemž na počátku je v NP nastavena hodnota průměru vytyčované kružnice. V OP dostáváme jednotlivá y.
Tento způsob je velmi rychlý a vhodný pro jakýkoliv počítací stroj. Snad je i daleko rychlejší než
interpolace v různých vytyčovacích tabulkách nebo
výpočet pomocí řady. Mohu jej pro praxi doporučit.

Dva způsoby vyhledání polohy trigonometrického
protíná ním zpět
Jeden způsob s řešením počtářským nebo počtářsko-grafickým
způsob grafický
s průsečíkem oblouků vynášených od tečen
vzdáZenosti hledaného bodu na konstrukci průsečíku tečen.

J

Úvod.
Jde o trigonometrický bod, který nelze najít jednoduchým hledáním, který pozbyl povrchové stabilisační značky a není zabezpečen zajišťovacími značkami, nemá výrazné místopisné údaje buď vůbec
nebo má takové, které ztratily smysl pronikavou
změnou okolí hospodářskými úpravami.
V takovém případě zvolíme v blízkosti ztraceného
trigonometrického bodu T pomocné stanovisko FS a
zaměříme na něm tři směry na. okolní trigonometrické body (viz obr. 1). Další řešení podřídíme
B

bodu

založený na protnutí tří přímek. Druhý
zjednodušující
se automaticky
při maZé

dolitem způsobilým k triangulačním pracím vyhlédnutou osnovu, stanoví přímo na místě polární vytyčovací prvky e a e určí hledanou polohu, načež
buďto najde zakrytou povrchovou značku nebo odkryje značku podzemní. Z toho plyne direktiva, že
k stanovení vytyčovacích prvků nelze pomýšlet na
počítací stroj, nýbrž jen na logaritmické pravítkonebo na počítání se speciální tabulkou a nomogramem. Grafické konstrukci dáme přednost před výpočtem.
Za určovací prvky původního obrazce ARCT neužijeme souřadnic, nýbrž produktů Sv S2J S3J a a (J,
které nalezneme ve výpisech triangulačních údajů1.)
Úhly lX a{J mají být utvořeny ze směrů na elipsoidu.
Již při rekognoskaci proto dáme přednost těm bodům, které se ztraceným bodem tvoří trojúhelníkovou síť. V jiném případě vypočteme potřebné
jižníky a délky stran. Je-li bod T blízko kružnice
ARC zjistíme i úhel <P, třeba jen odměřením z triangulačního listu.
J

Řešení
I.
A. Odvození vzorců.
Úhlyw A, WB, wG jsou odchylkami směrů od pomocného stanoviska FS k hledanému bodu T. Jsou
kladné ve smyslu proti chodu ručiček hodinových.
Zavedeme úhlové rozdíly

= a-a'
~{J={J_{J'

~lX

v obloukové míře. V čtyřúhelníkách
platí tyto součty úhlů:

+ + {J' -WG
WB + {J' -WG
{J
WA

ekonomickému postupu, který má tento průběh:
Rekognoskující triangulátor volí po bezvýsledném
hledání stanovisko FSJ poznamená si viditelné směry,
pokračuje v rekognoskaci jiných bodů a v kanceláři
si vypíše potřebné údaje. Jiného dne zaměří theo-

lX'

-

(<<

ATCFS a RTCfJ

+ {J) = O
=O

a z ,nich plynou vztahy
WA

+ lJ{J + Wa
lJ{J + WG

=&x

WlJ-=

(1)
(2)

1.) Těchž,e prvků užil prof. Dr F. Fiala ve svém "Geo-

detickém počtářstvi,
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Protilehlé odvěsny a, b, c úhlů wA, WB, we budou
výslednými konstrukčními prvky grafického řešení.
Analyticky představujf rovnoběžky se směry měřeného svazku S - A,B, O ve vzdálenostech a; b, o,
které se protínají v hledaném bodě T. Kladné rovnoběžky leží - vzhledem k vrcholu S - napravo
od svých řídících směrů S - A, B, O. Platí zde

dostaneme vzorec pro c a z rovnic (6) li (7) vzorce
pro a a b. Všechny konstrukční prvky jsou

q

(3), (1), (5)

a = 81

(oa + ",8 +

b

(",8 +

= 82

Tak se stane lim

= e sin

(8)

= e sin [s -

(a'

C

(9)

+ ,8')]

Souřadnice jednoho jeho bodu L (pro
b

=-82.Va

o

=-83

a. cos a' - b

a

Z rovnic (8), (10) vyplývá

b

a. sin (a' + ,8')
tgs=------a . cos
+ ,8') - o

(13)

«J.'

Odečtením rovnic (12) a (13) získáme po úpravě
vztah aSInt'
. R' - b·SIn ('a + t'R') + CSIna
. , = O,

83

+ -8C . 8
81 •

83

•

sin ,8'
sin (a'

=K

(14)

I

3

l

+. ,8') = K

2

sin a'

=

K3

a vypočteme
c

'-

-

K1 (Va

+ 6,8) + K

2

= ----------------_.

-

K1 Va
K1-K2

+K

<",8 -

3

",8)

+K

K1-K2

83

",8

3

+ K" ",8
+ K3 - ofJ

Po zavedení dalších symbolů
K1

-

-

K1

K2

+ K3 = q

"a + K

3

}

(Je

1

+ Va)

Rovnoběžnou čarou je přímka o rovnici

a :b :C

tge=

+ ,8') +

=O

sm a

Zavedeme symboly

82•

sin ( a'

= 81 (Je + "a)
= 82 (Je + "a)

C = 83

83,
.,

3 •

<"a + ",8)

= 81

:

82 : 83

a její směr je dán vzorcem [z rovnice (12)]

který po dosaz~ní výrazů (6), (7) nabude tvaru

(li,8 + ~)

-lJa)

Odečtením obojích souřadnic dostaneme
souřadnice rovnoběžné čáry vedené vrcholem:

a. sin a'
tgs=-----

82

Je =

1

a=O

= --e-. Si~

("a + li,8 + !!-) sin ,8'-

1

"a)

Je

(10)

a. cos a' - b

81

82•

C=83(Je~"fJ)

Spojením rovnic (8), (9) získáme
cos s

J!.-

b=

o

a')

li,8 )

-

a = 81 (Je +

Další vztahy patrné z obr. 1jsou
b = e sin (o -

(:

= Je neurčitou veličinou. Řešeq
ním úlohy není bod, nýbrž geometrické místo bodů.
Veďme s ním rovnoběžnou čáru vrcholem S.
Souřadnice geometrického místa

:J

:J

= 83

V určitém případě může být q = O. Jelikož se, podle povahy úlohy, nemůže stát, aby veličiny a, b, o
byly nekonečně velikými, IP-usí být zároveň 1>= O.

c

«Je=,83

Spojením rovnic, jednak
(5) získáme vztahy

I

::::.(: Ha)
c

a

zpět

-~------------

81 sin

81

,
cos a -

a'
82

Geometrickým místem je přímka 1 s ní rovnoběžná
procházející bodem L.
Takový případ nastává tehdy, když stanovisko S
leží s body A, B, O na společné kružnici. Zvolíme
pro důkaz obrazec co nejjednodušší (viz obr. 2).
Byly-li na stanovisku S. naměřeny úhly a' = lJ11 a
,8'= lJ12 není, jak známo, jeho poloha určitelná.
Každý bod kružnice může být bodem S. Propůjčíme-li naopak pevnou polohu bodu S i paprskům
S - A, B, O, budou zase body A, B, O nejisté na
svých paprscích a bod T bude opisovat, jak uvidíme, elipsu.
Souřadnice bodu T v pohyblivé pravoúhlé soustavě s počátkem Sro na kružnici a s osou pořadnic
procházející bodem B jsou

(16)

(2 r -

Yr) . sinw = ~ }

Yr. cos W =

"tJ = p
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....•......

/'

~

,
p

-q + oa = + 0,00740
p
q
-

Vyloučením parametru w z rovnic (23) dospějeme
k rovnici geometrického místa, nyní opět v pevné
soustavě souřadnicové
y2
x2
-+----=1
2

YT

(26)

Ip

Je-li q málo odlišné od nuly, podaří se sice určit
polohu bodu T, avšak s přesností, která je nejmenší
právě ve směru přímky Z, t. j. ve směru přibližně
půlícím menší úhel tečen sestrojených v bodě T ke
kružnicím ABT a BOT. K stanovení tohoto směru
užijeme vztahu (26). Čím blíže leží bod 8 u kružnice ABO, tím větší je nejistota ve směrech tečkované přímky na obr. 3 a tím lépe vyhovuje vztah
(26).

C) Příklad řešený lOgaritmickýmpmvítkem.
Počítáno podle rovnic (15),
(8).
Sl

= 2017

82

= 1313

a'

E

=

0,02296
14,2~
= 14,22
4,4 + 78,0
82,4

= 9°47'

E

e = 87,65 m

Exaktní výsledek pro tento příklad je

= 9°44'33"

Úhly oa, o{J vyjádříme
čítáme S jejich siny.

e = 87,60 m.
v obloukové míře nebo po-

D) Tentýž příklad řešený graficky na obr. 4.
Úhloměrem vyneseme změřenou osnovu 8 - A,
BJ O s úhly a' a {J'. Původní délky 8v 82 a Sg však
vynášíme v libovolném měřítku 1 : Ml od bodu 8
na paprsky položené o jedno místo doprava (8 -B,
OJA). Získáme tak body 1', 2' a 3'. S každého bodu
spustíme kolmici na vpravo ležící paprsek. Odsunutím délek kolmic získáme úsečky Kv K2 a Kg. Jejich znaménka vyplývají ze vzorců (15). Shodně
s oddílem O vypočteme konstrukční prvky a, bJ OJ
které vyneseme ve větším měřítku 1 : M2 se zřetelem k znaménku jako vzdálenosti rovnoběžek
s osnovou 8 - AJ B, O. Tyto rovnoběžky se protnou v hledaném bodě T. Pak odměříme úhloměrem
úhel
.
e = A8T = 9°40'

(16), (17), (12) a

{J. =

81037'00"

8' =

83°42'38"

+ {J'=

tg

E

Je to elipsa velmi málo zakřivená v okolí bodu T.
Jelikož se omezujeme výhradně na toto místo, kde
w nabývá hodnot nejmenších.,
můžeme nahradit
cos w jedničkou. Rovnice (23) se tak změní v rovnici přímky Z.
Y=YT
Její směr lze určit z obr. 2
= 1800 -

- o{J = -

(24)

(2r-YT)2

E

p

q

156°26'36"

a =

76°33'45"

a' =

72°43'58"

o

I"

K1 =2002
K2

1~••

11",,1

= -'- 524

Ks =2000

oa = + 3°49'47"
81 =
82

2017

=

+ 0,06690

K1 • oa =

+ 134,0

ll~~

= 1313

.••

o{J = -

= -

.~...~...........
~....
-t/1 Jt.

2°05'38"
0,03654

I

Ks' o{J = -

73,1

1.lI,

I
Obr. 4.
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D.

Q.
J:>-_.

Zde jde jen o grafickou konstrukci nezávislou
na řešení I. Spočívá v sestrojení
částí kružnic
ka == ABS a kp == BOS v blízkosti jejich průsečíku S.
V měřítku 1 : Ml (viz obr. 5, na němž je řešen
dřívější příklad) vyrýsujeme původní obrazec T ABO
z úhlů a a fJ a z délek 81' 82, 83, Úsečku TB prodloužíme oběma směry v hlavní přímku. Od strany AT
vyneseme úhel oa se zřetelem k znaménku a na
hlavní přímce tak získáme bod Pa(l). Obdobně od
strany OT úhlem op vyznačíme bod P p(l).
Oba tyto body konstruujeme v souvislosti s bodem T při nezměněné orientaci ještě jednou v měřítku 1 : M2• Se stranou AT vedeme rovnoběžku ve
vzdálenosti

/./

/'\ \

/

zpět

B

~
··········..···9·

,,
,

,,
,

,

,

,

,

';

,,

\\

,
,,
,,

,

0<'

: 13

protínající hlavní přímku v bodu P,,(2). Obdobně
rovnoběžkou se stranou OT vedenou ve vzdálenosti

získáme bod P p(2). Délky AP a(l) a OPp (1) odsuneme
z obrázku a úhly Ou, ofJ vyjádříme v obloukové míře
nebo počítáme s jejich siny. Body Pa(2), P p(2) leží na
kružnicích ka a kp, jejichž části v blízkosti bodu S
chceme konstruovat. Nejprve sestrojíme tečny ke
kružnicím v těchto bodech a v okolí jejich průse-

1.M •.

-~-~-_.

'.

\~-_.-

r:':

číku vyneseme k souřadnicím x, vhodně voleným
v celých desetimetrových hodnotách, pofadnice

!1------- -----.---------

x2

y=D

i\

j. \\

,

8 l ....

~\

\.

\

způsobem obdobným při vytyčování bodů obloukových od tečny.2) Pro y lze konstruovat nomogram.
Tečny sestrojíme takto: V bodě B vyrýsujeme
kolmici k hlavní přímce a protneme ji s bodu A
kolmicí k straně APa(l) (vznikne Qa) a s bodu O
kolmicí k straně OPp(l) (vznikne Q p). Tím jsme
dostali průměry obou kružnic
Da = Pa(l) Q"
Dp=Pp(I)Qp

l

(30)

a k nim musí být hledané tečny kolmé. Je tedy
ta.l

Qu P,al1) a tp.1 Qp Ppl1J.

Oblouky vynášíme na té straně tečny, která je
v souhlasu se směrem P(l) Q.
Průsečíkem kružnic je určena poloha S(2) pomocného stanoviska a délkovým vytyčovacím prvkem
v měřítku 1 : M2 je

e=

TS(2)

(31)

Abychom mohli stanovit úhlový vytyčovací prvek,
je ještě třeba zobrazit polohu SIl) stanoviska v měřítku 1 : Ml' To se stane buďto pouhým vynesením
délky e v měřítku 1 : Ml od bodu T nebo protnutím
strany TS(2) přímkou Pa(1) S(l) rovnoběžnou s Pal~S(2)
2) Viz Ryšavý:
str. 805.
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(tak je to provedeno na obr. 5), případně přímkou
rovnoběžnou s Pp (2) 8(2). S bodu 8(2) vedeme
rovnoběžku 8(2)A(2) se směrem 8[llA.
Úhel mezi ní
a směrem 8(2)T je hledaným vytyčovacím prvkem t.
V rekapitulaci shrneme ještě schematicky postup
konstrukce;

Odsunuté vytyčovací prvky jsou

Pp (1) 8(1)

1 ; Ml' ... T, A, B, C,
• •••

Pa(I},

•...

Pf!(1}

Qa, Qp

Výpočet ....
1; M2 ••••

Aa

= 137,7

Pa(2), Pf!

• •.. ta, tp
· ... ka, kp,

1; Ml
1 ; M2

•••.

8(1)

••••

8(2)A[2)

Odsune se ....

Ap = 76,3

(2)

8(2)

118[I)A

e = 87,9 m,

é

= 9°40'

Konstrukce se velmi zjednoduší, jsou-li úhlové
odchylky <5u a <5fJ tak malé, že se nedají v měřítku
1 ; Ml úhloměrem vynést. Pak je již průsečík tečen
ta.l Qa T
hledaným bodem

t;; .1 Qf! T

8(2).

Takový případ je řešen na obr. 6, kde

= 3953
39°30'12"
39°25'16"

81

u =

u'

=

&x

=+

82

= 4317

83

= 3196

(1 = 52°45'04"

4'56"

(1'

= 52°38'40"

{}(1

= + 6'24"

Vzdálenosti rovnoběžek vynesené v měřítku 1 : 100
jsou
{}a

Lla = 81 -.-

e

= 5,67 m

(32)

é

= 15°00'

e = 8,9 m

Exaktní výsledek pro tento příklad je
é

= 14°58'20"

e = 8,90 m

V této zjednodušené formě se methoda II. blíží
přibližnému řešení Franzelovu,3) při němž je však
vypočítávána přímo změna délek kruhových průměrů D vzorci složitějšími než jsou vzorce (32). Polohu těchto průměrů Franzel nezískává s pomocí
bodů Q, nýbrž konstrukcí středů kružnic kružítkem, která je po grafické stránce o polovinu méně
přesná. Jeho řešení udává při větších odchylkách
jen zhruba polohu hledaného bodu a autor v takovéJP případě opakuje měření na novém výhodnějším
místě .. Neudává však za jakých okolností první vyhledání postačí. Je zřejmé, že není vždy na novém
místě rozhled možný.
Při methodě II. je směr největší nejistoty přímo
patrný z polohy částí kružnic ka, kp, případně tečen

ta, t p.
Závěr.
Methoda I. má variantu ryze počtářskou, při níž
se vystačí s logaritmickým pravítkem a variantu
počtářsko-grafickou pro logaritmické pravítko nebo
pro tabulku s nomogramem, ceníme-li si větší přesnosti a jistoty v určení desetinných míst. Při obou
alternativách jsou kontroly. U methody II. převládá
grafická složka, pomůcky jsou stejné a je zvlášť
výhodná tam, kde hledaný bod nemůže být příliš
vzdálen. Při obou methodách lze stanovit směr nej:větší nejistoty v případě, kdy bod 8 je blízko kružnice ABC. Tabulku a nomogramy autor připravuje.
3) Franzel; "Auf13uchenvon unterirdischen Fe8'tlegungen«, Zeitl3chrift fiir Vermessung-swesen 1942, str. 307.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
531.721.084

Pomámka k článku »Nová konstrukce harfového
(nitkového) pJanimetm«.
Obsah uvedeného článku Ing. Ant. Prokeše, uveřejněného v čís. 1/1951 časopisu Zeměměřictví, jsme
prodiskutovali na svém pracovišti u KNV v Olomouci
a shodli jsme. se v tom, že navržená úprava planimetru by měla hlavní výhodu v tom, že by odstranila nepříznivý vliv osvětlení při práci, který nastává, nedopadá-li světlo ve směru nití. Obtíž tato
přichází zejména při umělém osvětlení za použití
normální stolní lampy, což bývá časté u této práce,
prováděné ponejvíce v zimním období. Ochrana
mapy, kterou navržená úprava přináší, je jistě nyní
samozřejmým požadavkem.
Také vyřešení různých typů planimetrických mřížek bylo přijato příznivě, jednak pro výhodu jednoho rozpětí součtového kružítka pro všechna měřítka a pak pro podobnost uspořádání mřížek pro
korespondující měřítka,' která se vyskytují v tomtéž katastrálním území (1 ; 1000 a 1 : 2000,1: 1250
a 1 ; 2500, 1 ; 1440 a 1 : 2880).

Námitky byly však proti tvrzení, že jsou zbytečná
zvláštní plošná měřítka pro dvoj- a čtyřnásobnou
ekvidistantu. Tři plošná měřítka jsou pro pracovníka pohodlná a při velkém počtu odečítání i časově
výhodná. Podle nákresu, uvedeného ve jmenovaném
článku, by se vešla 3 plošná měřítka na kratší
stranu rámu, takže by bylo třeba pro všechna uvažovaná měřítka 2 rámy.
Bylo by jistě výhodné, kdyby na části folie při
jejím horním nebo dolním okraji byla natištěna
mřížka kolmá, jak je uvedeno na obr. 847 Praktické
geometrie Ing. Dr Josefa Ryšavého.

Ing. K. Letocha
531.747

K přímému převodu úhlových měr.
V čísle 4 Z. O. z r. 1950 se zabývá Ing. T r p k a
přímými převody úhlových měr staré na novou a naopak. Snad bude účelno upozorniti na dalši známé
způsoby, a to:

1. Zpúsob '/Yf'Of. Tienstry v Delftu, který je velmi důmyslný a hodí se pro počítací stroj.
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Vyžaduje se však přepočtení minut a vteřin na stupně,
k čemuž jsou vypočteny převodné tabulky.

Zlomky známých převodních rovnic
1°=-

10
g
9 '

100'
ľ= --,
54

1"=--

1000"
324

se převedou na společného jmenovatele 81 a vyjádří
všecky v gradech.

81 .

takže
Když l:)e
odtud odečte

l' = 1,5 X ~OO'= 150 OO g_
1,5 X 54
81 . , 1 90

+ 60
81

250"
1"·= --=
81

=

17°54' 45" =
Z toh,o se přičte

lo=~g

=

Příklad: Je převésti 17° 54' 45" na nové dělení.
S použitím převodných tabulek je
+ 1/9 = + 1,9903
ug =
19,9028g.
=

1/10

= -

vychází zase
Uo =
.z převod. tabulek: 0,9125
0,0125 .

O,Olg

.

250
-O0001g =
81"

90+60+'100
81

17,9125°

1

f+
(4)

1,9903
17,9125J
..•.
. . • .

Celý úhel:

17°
54'
45"
17° 54' 45"

Je to tedy způsob nejsnazší a nejrychlejší.
,
Tichý.

g

. O,OOOl
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Další postup z příkladu. Převésti 17° 54' 45" na
grady.
90
,(90
60)
Xg = 81 .17 -,- '81
81
0,01. 54 +

+

Adaptace setinného dělení polárního koordinaíografu Haag-Streit pro dělení šedesátinné
a naopak.

Přesto, že setinné dělení úhloměrných ·strojů má
nepopíratelné přednosti před dělením šedesátinným,
+ ( 81+81 +81 0,0001.45
nelze je dnes ještě zavést obligatorně z toho prostého důvodu, že není okamžitě možné stroje s šede(1) sátinným dělením vyřadit nebo vyměnit dělené
90 X 17,5445 + 60 X 0,5445 + 100 X 0,0045 kruhy. Je však třeba se zabývat nesnázemi, které
81
tento problém v daném okamžiku vyvolává.
Takovou nesnází je vynášení tachymetricky nebo
Z tohoto výsledku je patrno, že můŽeme považovati
polárně zaměřených bodů koordinatografem (na př.
minuty a vteřiny daného úhlu za des e t i n n Ý z I o - .
mekstupňů,
t. j. 17,5445°. Tento úhel násobíme Haag-Streit) se setinným dělením, bylo-li měřeno
v šedesátinné soustavě. Převádět naměřené úhly do'
90; pak pouze desetinný zlomek 0,5445 násobíme
setinné
soustavy by bylo velmi pracné a pro velké
60 a desetinný zlomek ze vteřin 0,0045 násobíme
množství
měřených bodů při tachymetrii, či polárně
100. Součet součinů dělíme 81.
měřeném detailu prakticky nerentabilní. Sledujme,
Vyčíslení je výhodné počítacím strojem. V našem
jak je možno tuto nesnáz, ne-li odstranit, tedy alepříkladě vychází:
spoň podstatně zmírnit při poměrně nenákladné
adaptaci uvedeného koordinatografu.
1612,1250
g
Xg = 81
= 1D,90277 •
a) Mezi setinným a šedesátinným dělením existuje velmi jednoduchý vztah
2. Způsob z Wildova kalendáře. Zakládá se na těchto
9° = lOg
(1)
převodných vzorcích:
b) Mezi nonickou hodnotou dílku nonia fJ, hodnotou nejmenšího dílku hlavní stupnice a, a počtem
dílků nonia n platí vztah
U gr
fJ= a
90

60

100 )

uo=ug---

n

10
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c) Vzájemnou funkci noniá a hlavní stupnice lze
navzájem zaměnit.
Považujme v našem případě setinné dělení koordinatografu
za nonius a proti němu postavme
devět dílků hlavní stupnice (stupňů). Délka (rozsah) těchto devíti stupňů je rovna délce deseti
gradů a je tedy zcela jistě deset gradových dílků
stupnice koordinatografu noniem ke stupnici stupňové. Hodnota nonická jednoho gradu je pak podle
rovnice (2)
1°
<5- -=6'
(3)
- 10
Adaptaci provedeme takto:

1. Číselný posuvný kruh přikryjeme prstencem
z kladívkového papíru (po případě z měkkého plechu) a na něm očíslujeme každý desátý grad po 9°.
(Tedy Og == 0°, lOg == 9°, 20g == 18°, atd.) Každých deset gradů mezi těmito hlavními čísly
(černě zapsanými)
očíslujeme opačným směrem
červeně (na obr. ležatě) a po 6' (tedy 6', 12', 18' .. ).

523.1
Voroncov- Velj.aminov B. A.
Jak vznikl Vesmír. 42 str., 5 obr., 1950,Praha, Naše
vojsko, Univ. voj. sv. 3, Kčs 8,- brož.
V této knížce j·e rozvedena ot.ázka vzniku vesmíru,
jak so dnes jeví moderní vědě. Otázka je v podstatě
chybně položena. Můžeme mluvit o vzniku Slunce, Země,
hvězd, mlhovin, ale nikoli o vzniku vesmíru t. j. hmoty,
která je ve svém pohybu a vývoji věčná.
Autor se zmiňuje o legendách o stvoření světa, pojednává o nezni čitelnosti hmoty a energie a o vesmírné
přitažlivosti. Stručně se zmiňuje o složení vesmírných
těles, o sluueční soustavě, o Slunci, stálicích a mlhovinách. V poslední části knihy mluví o zrodu, vývoji a
stáří hvězdných světů. Ve výkladu o vzniku sluneční
soustavy uvádí autor opět slapovou theorii Jeansovu a
novou hypothe'su Šmídtovu.
Kniha je psána velmi přístupnou formou a vzbudí
jistě záj,ein široké veřejnosti. Je klasickou ukázkou toho,
jak lze moderní poznatky vědy popularisovat a hlavně
nízkon cenou lidu zpřístupnit.
Dr Lukeš.
526.918 778.38]'=3
Lacmann O.
Dio Photogrammetrie in ihrer Anwendung auf nichttopographischelt Gebieten. (Fotogrametrie a její použití
v »netopografických" oborech.) 220 'str., 240 obr., 3 tab,
1950,Leipzig, S. Hirzel, Sondergebiete der Wissenschaft
und Technik - Í. Band, váz. 24, DM.
Autor knihy, profesor technické university v BerlíněCharlottenburgu, podává v této knize souhrn všech odvětví technické i mimotechnické praxe, kromě zeměměřictví, v nichž nalézá fotogrametrie své uplatnění.
Kniha, po stránce grafické vzorně vybavená, je rozdělena na 4 části. Označení jednotlivých částí, oddílů'a kapitol je provedeno podle systému desetinného třídění.
Prvá část obsahuje stručný přehled základů fotogrametrie, používaných metod a způsobů vyhodnocování.
Druhá část je rozdělena do dvou oddílů podle použití
viditelného a neviditelného záření při zhotovování obrazil.
První oddíl této části obsahuje kapitoly o použití fotogrametrie při měření deformací, měření polohy, rychlosti
a výkonnosti pohybujících se předmětů, při laboratorních
pokusech s modely vodních staveb, lodí a letadel, měření
vodního vlnění, jízdní stopy, uložení kolejnic a měření
průhybu lan u visutých drah.
Další kapitoly pojednávají o použití v árchitektuře,
archeologii. fysice, geofysice a astronomii, lesnictví a zemědělství, anthropologii, zoometrii, lékařství, mikrosko-

2. K nonickému zarlzení koordinatografu připojíme plotničku ze skla, na kterou zespodu vyrýsujeme přesně devět šedesátinných stupňů.
Pracovní postup:

Máme-li na příklad nastavit úhel 35° 48', otáčíme
kruhem tak, až nejblíže nižší, černě očíslovaný, dílek kruhu (27°) přijde k nule stupňové stupnice a
pak ještě dále o počet dílku na stupňové stupnici,
který je roven rozdílu, v našem případě 35° - 27° =
= 8°. Pak utáhneme hrubou usHmovku a jemnou
ustanovkou zkoincidujeme červeně označený dílek
48' s nejblíže vyšší čárkou stupňové stupnice. Kdyby
ovšem minuty udávaly jinou než číslovanou hodnotu (na př. 50'), musíme koincidenci patřičně přetáhnout (na pf. o % ke koincidenci dílku 54').
Analogicky můžeme opatřit kruhy dělené šedesátinně na čtení v soustavě setinné.

pii, kriminalistice a jiných oborech, na př. při změnách
projekcí, fotosochařství a sportu.
V druhém oddíle pojednává autor o použití foťogrametrie v roentgenologii (v lékařství, při zkoušení materiálu), o infrafotogrametrii
a nanofotogrametrii.
Třetí část je závěr a čtvrtá část přináší obsáhlý jmenný a věcný rejstřík usnadňující orientaci.
Je jistě záslužnou prací sestavit všechny poznatky
o použití fotogrametrie v různých odvětvích vědy mimo
geodesii. I když jde jistě ve většině případů již o známé
věci, každý zde najde několik novinek, na př. použití
fotogrametrie pro práce s elektronovým mikroskopem,
které prof. Lacmann nazval nanofoto·grametrie (nanometr = 1()-9 mj.
Musíme plně souslasiti s autorovou úvahou v závěru,
že je třeba vybudovat ústředí, které by se zabÝValo jak
použitím fotogrametrie na poli »netopografickém«, tak
konstrukcí vhodných přístrojů pro tyto speciální druhy
fotogrametrických prací. Mnohdy je to právě nedostatek,
nedokonalost a nevhodnost používaných fotogrametrických přístrojů, které brání rozšíření fotogrametrie v nejrůznějších vědních oborech.
Ing. O. Jeřábek.
526.97: 518.1= 84
Wysocki K.
Wzory rozwil!:zan zadan z dziedziny pomiarów stosowanych. (Vzory řešení úkolů z oboru mžitého měřictvi.l
150 str., 114 obr., 3 tab., 1949,Warszawa, Glówny Urzlj,d
Pomiarów Kraju.
Autor vybral a sestavil řadu vytyčovacích úloh, s nimiž se často setkáváme ve výkonném měřictví. úkolem
této sbírky je usnadnit, zhospodárnit a konečně i sjednotit výpočty. Vytyčovacích úloh je tu proto sebráno a čiselně ře,šeno celkem 108 příkladů, u nichž se však přihlíží především k počtářské stránce, nikoliv k způsobu
vlastního vytyčování. Výpočetní schemata jsou sestavena
pro použití počítacího stroje. U každé úlohy uvádi autor
potřebné vzorce, početní kontroly a případn~ i poukazuje
na m.ožnost odlišného způsobu řešení. Přesnost uváděných výpočtů je přizpůsobena přesnosti, jíž se dosahuje
při novém měřeni velkých měst. V tabulce je uvedena
závislost mezi přesností měření a přesností výpočtu
v rllzně obtížném terénu.
K celkové přehlednosti knihy přispívá ještě i ta okolnost. že seznam příkladú je vtipně uveden v rýsovaných,
dvojbarevných
obrázcích, aritmeticky
seřazených ve
dvou tabulkách. Z nich je zřejmé, že většina úloh se vyskytne při měření v městech, pří výstavbě nebo obnovil
sídlišť, což plně vyhovuje dnešním polským poměrům.
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Ačkolív uváděná řešeni úloh přinášejí v podstatě málo
nového, spočivá hodnota této publikace v tom, že je tu
sebrána a podle obtižnosti srovnána látka, kterou by bylo
třeba shledávati v řadě učebnic geodesie. Bude proto vitanou pomůckou nejen výkonným zeměměřičům, ale obzvláště široké obci měřických techniků, pro něž byla
zpracována předevšim.
•
Dr Petráš.

Nový politický atlas světa. Státni z,eměměřický a kartografický ústav při ministerstvu stavebního průmyslu
připravuje vydání nového politického atlasu světa pro
nejširší vrstvy pracujícího lidu. V tomto atlase bude
ukázána zákonitost vývoj,e lidské společnosti a převaha
sil pokroku a míru nad ""ilami rea,kce. Bude obsahovat
asi 90 map politických a hospodářských a na 90 stran
textu.
tmt
P o 1i t i c k o - a dmi n i str a t i v nim a p a e v r o ps k é č á s t i S S SR 1: 2,000000, vydaná Ústavem geodesi,e a kartografie ph radě min. SSSR. Mapa je vícebarevná a obsahuje žele-znice, vody, námořní spoje- a
stín. terén. R07ii'lahkresby 200 X 150 cm, a skládá se ze
4 listů. Cena Kčs 40,-.

Úřední
list
díl I.
Zřízení státní archivní komise.
Vládním usnesením ze dne 9. ledna 1951 byla zrlzena
při ministerstvu vnitra státní archivní komise. Cleny
této komise, jichž je nejvýše 18, jmenuje vláda na návrh
ministra
vnitra z vynikajících
pracovníků v oboru
arohivnictví. Č'lenové státní archivní komise ze Slovenska tvoří slovenskou archivní komisi zřízenou při pověřenectvu vnitra.
Do působnosti státní archivní komise náleží zejména:
a) plánovité řizení archivní služby, péče o její koordinaci, rozvoj a využiti k podpoře výstavby státu;
b) usnášet ISlena opatřeních k zabezpečení, zadržení,
kontrole, přeskupo",ání, sjednocování a ústřední e,videnci archivniho i jiného materiálu významu politickodokumentačního a materiálu důležitého pro hospodářské plánování;
o) činit předpoklady pro umístění a technické vybavení archivů;
d) péče o vědecké zpracování, využití a publiko;yání
archivního materiálu a
e) péče o plánovitou výchovu! archivních pracovník"O..
Státní archivní komise vykonává
svou působnost
jednak v plenární' schůzi, jednak v wbkomisích. Podrobnosti ,stanoví organisační a jednací řád, který vydá
ministr vnitra, pro slovenskou archivní komisi pak pověřenec vnitra.
Opatření nutná pro plnění úkolů státní, po případě
slovenské archivní komise provádí ministerstvo, po případě pověřenectvo vnitra.
Do&avadní stav, pokud jde o výkon archivní správy
a péče, zůstává nezměněn.
Shora uvedené vládní usnesení bylo vyhlášeno ve
vyhlášce ministerstva vnitra ze dne 25. le-dna 1951, č. 62
(Úř. 1., díl I, částka 17).
Mi.
Úřední

list

díl

II.

Zestátnění Národního technického musea.
(Úřední list II. díl, částka 74/1951J
Dne 6. února t. r. usne.sla se vláda zřídit '" účinností
od 1. března 1951 z majetkových součásti, museálních
sbírek, knihov'lln a archivů spo,lku Národního technického musea, který tento majetek státu ode,vzdal, státní
ústav 8 názvem Národni technické museum.

S e v e r n i ev rop s káč á s t S S S R 1 : 1,000 000, vyd.
Hlavnim ústavem pro geodesii a kartografii při radě
min. SSSR v Moskvě v r. 1948. Jest to fysikální mapa
s označením neros,tného, bohatství a je zpracována ve
víoebarevném provedení. Rozměry kresby 180 X 143 cm.
Cena Kčs 40,-.
Evropská
část SSSR 1 :4,000000, vydaná Hlavním ústavem pro geodesii a kartografii v Moskvě '1950.
Území je rozděleno na obla,sti, kresba obsahuje, že-leznic,e,
vody, sídliště a stínovaný terén. Rozměr kresby 100 X 78
cm a jo ve vícebarevém provedení. Cena Kos 20,-.
Map a n e r o s t. b o h a t ,s'tví
s vět a 1: 22,000 000,
vydaná Hlavním ús'tavem pro geodesii a karto'grafii
v Moskvě 1949. V mapě jsou vyznačena místa, kde se
nerosty vyskytují a jsou označena chemickoU' značkou.
Terén je stíno,vaný, mapa se skládá ze 4 listů. Rozměr
krei'by 182 X 120 cm. Ccna Kčs 50,-.
Již n í A m e r i k a 1: 6,000 000, vyd. Hlavním ústavem geode-sie a kartografie při radě min. v Mo,skvě.Nástěnná mapa hypsometrická, obi'lahuje hranice, silnice,
dráhy a vody. Mapa se skládá ze 4 listů, ro,změr kresby
168 X 137 cm. Cena Kčs 37,50.
Jan Chvátal

Národní technické mUlSleumje celostátním musejním
ústavem vědecko-badatelským a lidovýchovným a jeho
účelem je podporovat a podněcovat technické, hospodářské a průmyslové studium a technicko-hospodářský
rozvoj.
Dosavadní spolek Národního technického musea bude
se státním ústavem ",polupracovat; má za úkol podporovat a kriticky hodnotit činnost musea a propagovat
jeho cíle. Výbor spolku bud·e tvořit poradni sbor skupin
musea.
Mi.
Sbírka

oběžníktl
pro KNV
Ochrana rušené držby.

Občanský zákoník ze dne 25. října 1950, č. 141/1950 Sb.,
svěřuje úřední říze-ni na ochranu držby mistním národním výborům. V zájmu jednotného postupu při úředním jednání vydalo minister:8tvo vnitra pokyny, které
byly uveřejněny ve Sbírce oběžníků pod po,ř. Č. 226/51,
s,ešit č. 16.
Zjistí-li držitel, že je rušen v držbě nebo byl-li dokonce zbaven držby, může do 30 dnů po tom, kdy to
zjistí, požádat MNV, aby rušení držby zakázal, po případě aby donutil rušitele uvést vše do původního stavu.
Místni národní výbor posuzuje žádost především
s hlediska třídního; bude tedy vždy chránit pracujícího
člověka.
Při úředním řízení, ke kterému pozve jak držitele,
tak rušitele, pokusí se o smír. Dohodnou-li se, strany
a neodporuje--li dohoda obecnému z.ájmu, sepíše se o tom
protokol, který MNV doplní doložkou, že se smírem
Elouhla,sí.Obě strany mohou obdržet opisy zápisu, požádají-li o ně. Nedohodnou-li se, zjisti MNV okolnosti,
za jakých došlo k rušení držby; přitom se zabývá jen
otázkou poslední pokojné držby a zda skutečně došlo
k rušení držby, nikoliv tedy zjišťováním oprávněnosti
držby ne-bo'vlastnickými otázkami.
Při úředním řízení proti socialistické právnické osobě
jako rušiteli držby, zjišťuje MNV zvlášť bedlivě všechny okolnosti a důvody k rušení držby a přihlédne k tomu, že jí přísluší veškerá ochrana zákona. V opačném
případě proti rušiteli sociali",tické držby rozhodne MNV
rychle a účinně.
Je-li žádost oprávněna, zakáže MNV výměrem rušení
držby a určí, jak se má ve shodě s obecným zájmem
rušení-držby odstranit. Jinak žádost zamítne. O vlastnických úpravách mezi stranami a otáz·kou náhrad a
škod se zabývá soud.
ZM.
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Ustavnjúca

schOdzka slovenského redakěného krúžku
časopisn .Zeměměřictví«.

nění výcviku zemědělců setkalo se tudíž s obtížemi a
nezájmem.
Zeměměřické oddělení ONY.v P I a s í c h, t. Č. v Kralovicích, provedlo taktéž školení zemědělců-členů JZD
pro zeměměřické práce. Připravilo všechny nutné pomůcky k výcviku (kat. mapy, pí",'emnýoperát program)
a vlastním dopravním prostředkem je dopravilo do obce
Úíhané, kam k tamnějšímu JZD byli pozváni zemědělci sousedních JZD.
Pozvání zemědělců bylo provedeno pí6lemně í osobně
zaměstnanci zeměměřického oddělení. Na školení se
dostavilo 5 zemědělců, jelikož jarní práce na polích
bránily větší účasti. Ve dvou dnech byly probrány vedoucím oddělení s. Ing. Trešlem všechny potřebné
prvky, počátky kata,stru, druhy map, pozemkové kuihy,
styk se zeměměřickým oddělením, měření, měřítka, konstrukce obrazců, vytýčení přímek a konečně i výpočty.
Školení probíhalo za stále se zvyšující pozornosti a
zájmu všech zúčastněných členů JZD. Oddělení připravuje pro nezúčastnivší se zemědělce-členy JZD a dalši
zemědělce ze zbývajících JZD nové školeni.
Bude třeba věnovati náboru zvýšenou pozornost
v době polních měřických prací a při každé přítomnosti
v obci zdůrazňovati význam výcviku pro zemědělce.
zh.

Slov,enskí členovia redakčného sboru náš ho časopisu
ve snahe čo najviac rozšírit okruh odberateI'ov a autorov-prispievatel'ov
na Slovensku vytvorili slovenský
redakčný krúžok časopisu »Zeměměřictvi«. Dňa 6. mája
t. r. konala sa v miestno<~tiach TR-KNV v Košiciach
ustavujúca
schodzka tohoto slovenského redakčného
krúžku. Za preds.edu krúžku bol zvolený s. Ing. Botto
zo SZKÚ v Bratislave a za tajomníka s. Ing. C. Brnčal
z TR-KNV v Bratislave.
V redakčnom krúžku sú zastúpené vysoké školy
v Bratislava a v Košiciach, Stavoprojekt v Bratislave,
zemameračská služba v krajoch, SZKÚ v Bratislave a
Povereníctvo stavebného priemyslu. Za každý kraj bol
určený dopisovatel'.
Nábor nových predplatítel'ov nie jeešte
skončený.
Viičšiemu rozšíreniu
časopisu je na závadu vysoké
predplatllé. Podra doterajších výsledkov maž,e sa počítat na celé Slovensko asi 200 nových predplatitel'ov.
Pokial' ",'a týká obsahu časopisu, bolo zdoraznené, aby
sa Č'asopiazaoberal aj problematikou organizácie služby.
Z toho vyplynul závíizok, že každý kraj dodá behom
roku aspoň dva obsíahlejšie príspevky.
Záverom prehovoril' technický refer'ent KNV v Košiciach s. Ing. Lazarov, ktorý zhodnotil prácu zememeračskaj služby v kraji a sI'úbil podporu l'udovej
správy pri jej ďalšej organizácii.·
A. B.

a

Výcvik zcmědělcfi v pomocných měřických pracích.
V plzeň",kém kraji byl všemi zeměměřickými odděleními navázán styk a druž,stevními a z,emědělskými odděleními za tím účelem, aby bylo uskutečněno vyškolení zemědělců v pomocných měřických pracích a aby
byli tito zemědělci seznámeni s obsahem katastrálního
operátu a to jak měřického tak i písemného. Očekávalo
se, že vyškolení zemědělců najde zejména v řadach
členů JZD, dostatečné pochopení a zájem a že' budou
tak účastnící školení seznámeni €I nejnutnějšími znalostmi z oboru zeměměřictvi. Myšlenka škO'lení byla
uznána za dobrou a správnou, avšak byly vyslovovány
námitky na uspořádání školení a to tyto: zemědělci
mají nyní málo času, finanční zajištění školení není
uskutečnitelné, výběr účastníků narazí na po,tíže. ONV
va Stříbře, referát pro věci vnitřní a referát zemědělský organisoval školení zemědělců, členů JZD a to tak,
Žll vyzval všechna JZD v okresu, aby vyslala do kursů
jednoho nebo dva členy. V březnu 1951 bylo v okre",e
Stříbro 76 JZD a to 12 prvního typu a 64 vyššího typu.
Projektovány byly dva výcvíkové kursy. Do prvního
kursu dostavilo se 9 členů z 8 JZD, do druhého 3 členové z 3 JZD, takže jenom 11 JZD vyslalo na školení
své členy. Ti, kteří se kursů účastnili, byli s výsledkem školení spokojeni. Školení jim ukázalo správnou
cestu pro revi",í osevních ploch, pro rozpís dO'dávek, pro
vytyčování přímek a osvětlilo jim mnohé věci, kte,ré
jsou jasné jen odborníkům. Ukáza'lo se, že, značný
úspěch mělo školení ve formě otázek, na, které vedoucí
školení odpovídal.
Nápádná byla neúčast pozvaných JZD. Omlouvala se
nedostakem pracovních sil, adaptacemi kravínů, přípravou jarních prací, nedostatkem mladých členů a nezájmem starších. Nutno zjistiti, že před,stavenstva JZD
z valné části na pozvání vůbec neodpověděla. UskutečZEM'ffiM11J:ŘICTVl
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Uznání práce novoměřických skupin Ostravska
Budováuí o.stravska je jedním z hlavním úkolů Gottwaldovy pětiletky. Z tohoto úkolu vyplývají zaměstnancům zeměměřické služby O",travska veliké úkoly
s urychleným pořízením nových mapových podkladů pro
územní plánování, projekty a výstavbu tohoto kraje.
Zaměstnanci zeměměřické služby kraje Ostravského
plní svoje úkoly vzorně.
Ministerstvo stavebního prtlmyslu uznávajíc toto pr~
covní úsilí vyslovilo dík a uznání zamČ\."<tnancům
zeměměřického oddělení technického referátu KNV v Ostravě
za vzorné a rychlé provedení polních měfických praci
pro obnovení pozemkového katastru v katastrálních
územích obcí Č1eskýTěšín a Frýdek-Místek v r. 1950.
Včasným vyhodnocením polního měření, vypracováním a urychleným dodáním mapových podkladů zaslouží
se zeměměřická služba o získání předstihu v technické
projekční připravenosti o."travska a pomůže tak přímo
k urychlení vybudování socialismu svého kraje.
št.
TechniCké školení administrativních
zaměstnancfi.
Krajský národní výbor v Gottwaldově provádí desetidenní školení administrativních
zaměstnanců zeměměřické služby svého nbvodu pro získání nových pracovníků pomocně-technických. Pro dny učební ustanovil jen pátek a sobotu, aby zaměstnanci nebyli na celou
dobu školy vzdáleni ze svých pracovišt a aby měli také
více času na procvičeni předneS'Cné látky. Zakončení
školy prospěchovými zkouškami bude zárukou hospodárného využití dosavadních pracovníků na nových pracovištích.
Mi.
Uzavření kolektivní socialístické smlouvy.
Zarně>stnanci zeměměřického oddělení technického referátu okresního národního výboru v B lov i c í c h
v kraji Plzeňském uzavřeU kolektivní sociali!ltickou
smlouvu, kterou se zavazují, že v době od 1. dubna 1951
do 30. června 1951 budnu pracovat podle prozatímních
výkonových norem veřejného vyměřování a mapování
na 120'%.
R. M.
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