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Zdravíme XI. sjezd Komunistické strany Ceskoslovenska
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V přístích dnech se v Praze koná XI. sjezd Komu-
nistické strany Československa. Nejvyšší orgán naší
strany - sjezd - bude hodnotit dosavadní vývoj
po X. sjezdu a po celostátní konferenci, plnění usne-
sení přijatých na obou těchto zasedáních a vytyčí
směrnice pro další úspěšný postup po leninské cestě
výstavby socialismu a komunismu. Proto strana při-
stupuje ke sjezdu s heslem "Dovršit socialistickou
výstavbu v naší vlasti". Posláním sjezdu je v hlav-
ních rysech určit, jak splnění tohoto nejbližšího cíle
dosáhnout v oblasti politiky, ekonomiky a ideologie.
Sjezd bude při tom vycházet z ,;ýsledků celonárodní

předsjezdové diskuse k dopisu VV, KSČ pracujícím,
která probíhala již od října minulého roku na všech
pracovištích a ve všech obcích v celé naší zemi a které .
se aktivně zúčastnili členové strany a miliony bez-
partijních, i z výsledků diskuse k tezím XL sjezdu.
Diskuse k dopisu ÚV KSČ o dovršení socialismu

v naší zemi a k tezím :XI. sjezdu znovu prokázaly,
že Komunistická strana ČeskQslovenska je skuteč-
nou avantgardou a revolučním štábem naší vyspělé
dělnické třídy i našeho pracujícího lidu.
Konání sjezdu je nejen důležitou vnitřní záleži-

tostí, ale má také velký mezinárgdní význam. Bojem
za socialismus a všestranný r.ozkvět naší země ~louží
Komunistická strana Československa nejlépe, jak
zájmům našeho lidu, tak také zájmům mezinárodního
dělnického hnutí. Prvním předpokladem naší socia-
listickévýstavby byla a je existence sílící socialistické
soustavy v čele se Sovětským svazem.
Dosáhnout vítězství socialismu ve všech oblastech

našeho života znamená dosáhnout rozhodujícího ví-
tězství socialistických výrobních vztahů na vesnici,
odstranit zbytky antagonismu v třídních vztazích
uvnitř naší společnosti, dalším rozvojem výrobních
sil zajistit ~epřetržitý vzestup životní úrovně pracu-
jících, všestranně prohlubovat a zdokonalovat .naši
socialistickou demokracii - především zvyšováním
aktivní účasti pracujících na správě státu a řízení
hospodářství, dovršit. kulturní revoluci a dále pro-
hloubit morálně politickou jednotu lidu v duchu
marxismu-leninismu.
Socialistický sektor na vesnici obhospodařuje dI1es

více než dvě třetiny zemědělsk;é půdy. Základním
předpokladem dovršení socialistické výstavby a do-
sažení rozhodujícího vítězství socialistických výrob-
ních vztahů na vesnici je převedení zemědělské malo-
výroby na aružstevní zemědělskou velkovýrobu.
Na dosažení tohoto základního cíle podílejí se

rovněž orgány Ústřední správy geodesie a karto-
grafie, a to zakládáním nové přesné evidence půdy
jako prvotní evidence půdy u národních výborů,
spoluprací na projektování nových a přepracováním
dosavadních hospodářsko-technických :úprav po-
zemků pro JZD a státní statky, spoluprací na rozši-
řování výměry orné půdy, ochraně půdního fondu a
sumarisaci sektorových přehledů o plochách kultur.
Zejména vyhotovení mapových a písemných ope-

rátů jednotné evidence půdy ve všech 14230 obcích
státu pro místní národní výbory s adresním umístě-
ním všech pozemků do konce roku 1958 je čestným
bojovým a mobilisačním úkolem pracovníků oblast-
ních ústavů geodesie a kartografie. Oblastní ústavy
geodesie a kartografie v českých krajích se zavázaly
skončit tuto práci do 15. říjpa 1958.
Dalším velkým úkolem Vstřední správy geodesie

a kartografie je vyhotovení topografické mapy
1 : 10 000 na celém státním území a v oblastech ná-
rodohospodářsky důležitých 1: 5000 a všech dalších
mapových podkladů pro potřeby celého národního
hospodářství, a to v nejlepší kvalitě a nejhospodár-
nějšími metodami. Péčí naší strany a vlády dostává
se postupně ústavům geodesie a kartografie vybavení
moderními přístroji pro plné využití nejpokroko-
vější fotogrammetrické metody.
_ Také na úseku kartografie je odpovědným úkolem
Vstřední správy geodesie a kartografie vydat školní
mapy a atlasy pro všechny stupně našich škol. Dále
pak mapy pro veřejnost, turistiku a sport.
Všechna tato činnost čs. geodetů a kartografů je

cenným přínosem našemu národnímu hospodářství.
Strana a vláda v posledních letech ocenily významné
pracovní výsledky kolektivů i jednotlivců našeho
resortu a v uznání jejich zásluh při budování socia-
lismu naší vlasti jim udělily vyšší státní vyzname-
nání. Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu bylo pro-
půjčeno Oblastnímu ústavu geodesie a kartografie
v Opavě, Geodetickému a topografickému ústavu
v Praze, Geodetickému ústavu v Bratislavě a před-
sedovi Ústřední správy geodesie a kartografie s. Ing.
J. ťrůšovi a vyznamenání Za vynikající práci řediteli
OVGK v Opavě s. Ing. Veselému. Propůjčením stát-
ních vyznamenání uvedenýIp pracovním kolektivům
a jednotlivcům se tak dostalo náležitého a důstojného
ocenění práce všech pracovníků resortu.
Na počest XI. sjezdu Komunistické strany Česko-

slovenska rozvinulo se v resortu Ústřední správy
geodesie a kartografie socialistické soutěžení mezi
jednotlivými pracovníky i celými kolektivy, jehož
výsledkem byly socialistické celoústavní závazky
k předčasnému splnění plánovaných úkolů. Všechny
ústavy vyhlásily své socialistické závazky, které
dosáhly ke dni 25. května 1958 celkové hodnoty
vyjádřené v.Kčs 7814696,-.
Již samotné přípravy k XI. sjezdu Komunistické

strany Československa mobilizovaly na ústavech
Ústřední správy geodesie a kartografie pracovníky
k vypětí všech schopností a sil a vytvářely t~k před-
poklady k tomu, aby úkol daný resortu Vstřední
správy geodesie a kartografie X. sjezdem - založit
jednotnou evidenci půdy do konce roku 1958 - byl
čestně splněn.
Nastávající etapa vývoje u nás, vyjádřená heslem

XI. sjezdu Komunistické strany Ceskoslovenska
"Dovršit výs!avbu socialismu v naší vlasti", bude
i pro resort Vstřední správy geodesie a kartografie
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a každého pracovníka oboru geodesie a kartogra~~
i mimo resort ÚSGK zkouškou dospělosti, v mz
půjde o to, osvědčit politickou připravenost a od-
bornou zdatnost řešit úkoly, které s sebou tato etapa'
. vývoje výstavby socialismu přinese. Perspektivní
I plán geodetických a kartografických prací do r. 1960
i dlouhodobý výhled, rozvoje národního hospodářství
v oboru působnosti USGK na léta 1961-1975 posky-
tují všem zainteresovaným pracovníkům potřebný
přehled i jasnou perspektivu do budoucna. Hlavní
úkoly geodesie a kartografie jsou spojeny především
s vybudováním socialismu na vesnici, při nichž půjde
o účinnou pomoc nově zakládaným jednotným země-
dělským družstvům při plánovitém př~chodu z drob-
ných roztříštěných hospodářství na zemědělskou vel-
kovýrobu, dále o účinnou pomoc při zajišťování tech-
nického a hospodářského rozvoje země a o pomoc

\

při zvyšování kulturní úrovně pracujícího lidu karto-
grafickou tvorbou a vydáváním map a atlasů všech
druhů a určení, zejména pro školy a veřejnost.
V boji za dovršení socialismu v naší vlasti budou

geodeti a kartografové pověřováni velmi význam-
nými pracemi. Komunistická strana Československa
má plnou důvěru k československým geode~ům a kar-
tografům aočekl1vá, že úkoly, které v této etapě vy-
plynou pro obor geodesie a kartogra~e, čestně splní.
Ceskoslovenští geodeti a kartografové tuto, důvěru
nezklamou a tak jako v minulosti budou i nyní po-
máhat v prvních řadách budovatelů socialismu plnit
heslo XL sjezdu Komunistické stranyČeskosloven-
ska "Dovršit výstavbu socialismu v naší vlasti".
Ať žije naše rodná strana ~ Komunistická strana

Československa - iniciátorka historických vítězství
pra.cujícího lidu! .

Příspěvek k vytyčování tunelové osy šachtou
Ing. Miroslav Herda, OÚGK v Praze 526.99: 624.191

Výsledky a zkušenosti, získané při vytyčování tunelových os šachtami na stavbách v ČSR.

Úvod

Důležitým doplňkem teorie přesnosti jednotlivých
geodetických úkonů, v odborné literatuře zřídka uvá-
děným, jsou skuteč~é výsledky dosažené určitými
pracovními postupy za různých, okolností. Skutečné
výsledky ověřují správnost teoretických předpokladů
a pracovních postupů, činnost přístrojů a pomůcek
a umožňují určit vlivy měřiče a prostředí. Dále jsou
vhodným měřítkem při posuzování podobných prací
v případech, kdy přípustné odchylky chybí. Jeto
nejčastěji v odpovědných pracech vytyčovacích, kde
terito nedostatek pociťujeme a kde" přípustné od-
chylkynebývají utvořeny ani pro určitý úkol. Sku-
tečně dosažitelná'přesnost je také důležitým čini-
telem při projektování staveb, neboť ani geodesie
nemá neomezené možnosti a nelze na ni klást neúnos-
né požadavky.,
Účelem tohoto článku je uvést autorovy zkuše-

noéti a výsledky z velkých tunelových staveb poslední
doby a přispět tím ku zlepšení významu zeměměřické
práce i na tomto úseku stavební geodesie.
Při té příležitosti je vhodné zmínit se o inženýr-

ských podzemních a tunelových stavbách z geode-
tického hlediska. K vYtyčení směru a staničení se
zde všeobecně používá podzemní polygonometrie,
neboť i u přímých tunelů považujeme osu za poly-
gonový pořad, připojený samozřejmě jednostranně.
Důležitý je způsob připojení. Větší část inženýrských
podzemních staveb tvoří tunely a štoly, ražené z tu-
nelového vstupu tzv. portálu v malých spádech.
Osa zde tvoří pořad, připojený polohově i směrově
jednostranně na základním bodu osy před portálem,
tedy na povrchu, stejnými postupy jako při měření
povrchovém. Výšky se vytyčují obvyklou' tech-
nickou nebo přesnou nivelací, připojenou rovněž
před portálem. O volbě postupů, používaných k mě-
ření a vytyčování úhlů, délek a 'výšek rozhodují:
1. druh stavby;
2. tvar, délka a spád osy;
3.. způsob ražení (např. po hornicku, tunelovým

štítel).l, směrovou štolou, plným profi1em;

4. druh obezdívky' (např. prostý beton, železobe-
ton, kamenné zdivo, ocelové skruže, bez obezdívky
apod.); \
5. vzdálenost zdění od ražené přídě (např. ihned

za přídí, 50 m od přídě, až po prorážce apod.);
6. dovolený nadvýlom. \

P,odle těchto okolností se tvoří přípustné odchylky
prorážek a hlavně je dána možnost jejich vyrovnání.
Obvyklými stavbami této první skupiny jsou tunely
železniční a silniční, kde spád a poloměry oblouků
jsou dány způsobem dopravy. Nejjednodušší je~vy-
tyčování přímých tunelů délky asi do 2 km. Pro
stavbu je důležité, aby byla dodržena potřebná přes-
nost ve směru a výšce. Délková odchylka, tj. ve sta-
ničení, je bezvýznamná, pokud by se nejednalo
o hrubou chybu. S délkou tunelu rostou obtíže vyty-
čení, neboť roste mimo jiné vliv vodorovné refrakce
a překážek tunelového měření, jako jsou znečistění
vzduchu prachem a dýmem z odstřelů a výfukovými
plyny, kapající voda li vodní pára. Větrání tunelu je
při větší vzdálenosti přídě od portálu obtížné a trvá
několik hodin. Vytyčování' osy obloukové a lomené
je také obtížnější. Přesnost délkového měření má
vliv i na odchylku směrovou d délková odchylka je
pro statbu stejně důležitá jako směrová. Chyby
v úhlech působí stočení osy, chyby v délkách osu
posunují. Zvýšením spádu rovněž rostou obtíže vyty-
čení. I když osa. tvoří stále pořad připojený na po-
vrchu, jsou měřické práce v šikmých tunelech a što-
lách nesnadné, namáhavé a nebezpečné. Zvýší se ze·'
jména obtížnost nivelace, a délkového měření. Šik·
mé tunely se vy~kytují zřídka, jsou to hlavně vstupy
do podzemní dráhy (tzv. eskalátory) a náhony pod-
zemních hydroelektráren. Jako příklad obtížného vy-
tyčení je možno uvést horní vtok kružbetské tlakové
štoly, ražený ve spádu asi 30 % se dvěma oblouky
o poloměrech 10 m. "

Druhou skupinu tvoří stavby, raž~né ze svislých
šachet. Osový polygonový pořad se připojuje' poloM
hově i směrově v nárazišti šachty tzy. promítáním.
Výšky se určují hloubkovým měřením, tj. nivelací na
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pásmu zavěšeném v šachtě. Náleží sem zejména tu-
nely podzemních drah a podzemní stavby průmyslové,
vojenské, kryty apod., kde tento způsob ražení je
obvyklý. Dále jsou to delší tunely a štoly komuni-
kační, vodovodní a kanalisační, u nichž místa
s nízkým nadložím v trase dovolí použít tohoto způ-
sobu .zrychlení a usnadnění stavby. Předpokladem
jsou nejen vhodné podmínky terénní, ale i geologické,
dopravní aj. Sa'chty tunelových staveb nebývají proto
příliš hluboké, hloubka více než 100 m se vyskytuje
jen výjimečně. Mohou být zařízením trvalým (šachty
výtahové, větrací" uzávěrové, vyrovnávací) nebo do-
časným, používaným k dopravě horniny, pracovníků
a k vedení technických zařízení jen po dobu stavby.
Tím je dán rozměr a způsob stavby šachet (obezdívka,
výdřeva a jiná výstroj) a ovlivněn i způsob promítání.
Promítání směru jednou šachtou je podrobně uve-

deno v důlně měřické literatuře [1] [2] [4]15], při čemž
je věnována pozornost zejména promítání do vel-
kých hloubek (až 1500 m). Ze zřetelem k hloubce
šachet a celkovémQ.charakteru důlní těžby jsou dány
i přípustné odchylky.,Např. podle sovětské instrukce
pro důlní měření činí přípustný rozdíl dvojího nezá-
vislého promítnutí ± 3'. V tunelových šachtách jsou
pracovní podmínky promítání ve srovnání s důlními
šachtami obvykle značně příznivější. Tvoří je již zmí-
něná menší hloubka a zejména nepatrné 'proudění
vzduchu v šachtě. Naproti tomu je požadována vy-
soká přesnost promítání, zvláště při velkých vzdá-
lenostech prorážek od šachet (např. na tlakové kruž-
berské štole činí vzdálenosti prorážek na třech úse-
cích po 1400 m). Při stavbě moskevského Metra činila
např. přípustná směrová odchylka prorážky v úsecích,
ražených ze šachet, ±20", (což je dobrý výsledek
prorá~y i při vytyčení z portálu). Kde jsou tunelové
šachty zařízením dočasným, ztěžuje promítání jejich
minimální rozměr a úsporná výstroj (např. dřevěné
pažení, dovolující prosakování vody). Je zde dále
kladen důraz na rychlost celého úkonu, neboť mimo-
řádné zastavení provozu znamená velké ztráty.
Po prorážce úseku mezi dvěma šachtami resp. por-

tálem a šachtou usměrňujeme osový pořad pro další
vytyčování jako vetknutý nebo v šachtě připojený
jen polohově.

Pracovní postupy

K promítání směru os~ šachtou je možné použít
postupu mechanického, optického a magnetického.
Pro tqnelové šachty je nejvhodnější postup mecha-
Jjlický, při němž provažovaný směr je určen svislou I

rovinou, proloženou závěsy dvou olovnic. Dává nej-
přesnější výsledky, nevyžaduje žádných zvláštních
nebo nedosažitelných přístrojů a pOJllucek a syste-
matické chyby je možné ve značné míře vyloučit.
Při mechanickém promítání čili provažování vytvo-
říme zavěšením dvou olovnic provaž ovací základnu,
určíme její vztah k tunelové ose na povrchu, stano-
víme průmět provažovací základny v nárazišti a z prů.
mětu vytyčíme tunelovou osu v podzemí. Váha
olovnic se řídí hloubkou šachty a rychlostí vzdušneho
proudu v šachtě. Pro hloubku do 50 m používáme
olovnic o váze 20 až 30 kg, zavěšených na ocelovém
drátu průměru 0,5' mm. Pro hlubší šachty až do
200 m ,volí se váha 50 kg a dNt průměru 0,8 až
1,0 mm.
Určení svislého pr6.mětu provažovací základny je

podstatou provážení, neboť na jeho přesnosti závisí
prakticky celková přesnost. Malá odchylka průmětu
závěsných bodů způsobí značné stočení provažovací
základny. Při odchylkách e opačp.ého směru, kolmých
na provaž ovací základnu délky.c, je stočení

b=~.e"
c
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je jednoduché vyrovnalll. Měřený úhel y je mož-
no považovat prakticky za bezvadný při použití
vteřinového theodolitu ve srovnání s měřenÝmi
stranami (průměrně my = ± 3 "), a vyrovnát lze'jen
měřené strany (průměrně ms = ±l mm). Při délce
stran v rozmezí délky pásma předpokládáme opráv-
něně, že strany jsou měřeny se stejnou přesností. Jeli-
kož délka provažované základny má být po opravě
z převýšení stejná na povrchu i v podzemí (oprava
z převýšení je u tunelových šachet vždy nepatrná),
používá autor vlastního postupu, současného vy-
rovnání trojúhelníků na povrchu i v podzemí podle
odchylkových rovnic

CI • COSiX1 + a1 • COSY1 - b1 = Ul
C2 • COSiX2 + a2 • COSY2 - b2 = U2

CI - C2 = Us
Koreláty jsou dány vztahy

Ks = Ul - U2 - 3 Us
4

U2 + Ks--_._-----
3

Opravy stran jsou dány jednoduchými rovnicemi

val = J(l vbl ,=~'--K1 Vel =--= K1 + Ks
Va = K2 Vb = - K2 Ve - K2 - KS

2 l 2

Stř. chybu délky měřené strany připojovacího troj-
úhelníku určíme ze vztahu

= ± V'[VV]
ms 3

Správnost vyrovnání přezkoušíme dosazením do rov-
nic oprava zkouškou

[vv] = - U1K1 - U2K9. - UsKs.

Hodnoty kosinů v odchylkových rovnicích j60U vět-
šinou rovné jedné.

Protáhlý připojovací trojúhelník se použh-:.ána po-
vrchu vždy, v podzemí ve většině případů. Uhly mě-
říme ve dvou nebo ve třech skupinách, délky měříme
dobrým porovnaným pásmem s použitím siloměru
dvakrát nebo třikrát. Na povrchu bývá úloha snad·
nější, polohu trojúhelníku přizpůsobíme vždy situaci,
dané tvarem šachty, polohou těžní věže a okolních
objektů i tvarem náraziště (obr. 2, 3). Provažovanou
základnu je možno libovolně posunovat i natáčet.
V podzemí záleží jen na tvaru náraziště. Moh~u se
tu proto uplatnit výjimečně i jiné připojovací obrazce.
V případě obdélníkové šachty, umístěné delším roz-
měrem kolmo k ose, může, být použit Hansenův čtyř-
úhelník (obr. 4). Umístěním provažované základny
v delším rozměru šachty kolmo k ose umožníme tak
její prodloužení. Bude ovšem zapotřebí uvážit, _ne-

pozbudeme-li vlivem jiných nevýhod a zdrojů chyb
tohoto obrazce výhody delší základny. Tu je třeba
použít současně dvou theodolitů a cílit na jejich cen-
trační hroty, aby nebyla snížena přesnost směru spoj-
nice stanovisek, a to je nevýhoda. Rovněž odchylují-];

Obr. 2. Připojovací merem na povrchu; závěsy olovnic jsou'
upevněny v těžní věži.

Obr. 3. Připojovací měření při provažování otevřené 8achty; závěsy
olovnic jsou upevněny na těžním jeřábu.

se obrazce od čtverce, a také při prodloužení doby ce-
lého provážení rychle klesá přesnost. Výhody Hanse-
nova čtyřúhelníku, při němž směr osy určíme pouze
z úhlů, je obvykle dostatečně vyvážena malou hod-
notou ostrého úhlu připojovacího protáhlého troj-
úhelníku. Přesnost provážení čtyřúhelníkem určíme

Obr. 4. Protáhlý připojovací trojúhelník na povrchu a Hansenův
oboustranný čtyřúhelník v 8achtě.
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pomocí isočar chyb [1]. Přesnější je oboustranný čtyř-
úhelník, při němž jsou stanoviska na různých stra-
nách provažovací základny, která je jeho uhlopříčnou.
Pro' tvar gbrazce velmi blízký čtverci se chyba úhlo-
vého měření připojením teoreticky vůbec. nezvýší.
V případě jednostranného čtyřúhelníku, kdy pro-
važ ovací základna je jeho stranou, se chyba úhlového
měření připojením zvýší nejméně 2,5krát. Proto má
být prodloužení provažované základny, docílené pou-
žitím Hansenova čtyřúhelníku, podstatné, alespoň
dvojnásobné. Foxův připojovací čtyřúhelník [3], při
kterém se připojovací směr určuje pouze z délek,
pozbyl dnes svého významu, jelikož máme rychlé
a přesné theodolity. Ta~é protáWý připojovací troj-
úhelník, v němž ostrý úhel se měří s menší přesností
pomocí posunů ,pentagonálního hranolu metodou Ne-
sterenkovou [1] (obr. 5), je vyřazován úhlovým mě-
řením. Může llI-ít výjimečně význam jen pti prosto-
rově velmi stísněném nárazišti, kdy není možné po-
stavit theodolit v dostatečné blízkosti.

~c -r.---- ..~.,.t·,..
---'--".E!... !f " '" 1 f-_Ob -.------_ ... ,.:., ..~:'

I \. •

''''1
f9cta

b
_f- ;
-o :,r-•.

i '~'-~._. _. _._. _._. -'-' -'-'-' - ._.- ._ • .:mJ_ •••• _. _._(-

Qbr. 5. Měření úhlu připojovacího trojúhelníka pomocí posuvného
pentagonálního hranolu.

Cqyby, způsobené nestálostí stapoviska theodolitu,
chybami při dostředění theodolitu a cílů, se v'připo-
jovacím měření uplatní při krátkých záměrách (obr. 6) .
ve zvýšené míře a musí jim být věnována pozornost.
Výhodné je umístit provažovanou základnu přibližně
do směru osy, aby se vyloučil vliv chyb v délkách
orientačních záměr, zejména v podzemí.

Obr. 6. Schema připojení šachtou, umístěnou mimo osu hlavn-ího
tunelu. '

Prame~y chyb,

P!esnost provážení je z větší části závislá na přes-
nosti průmětu'provažované základny, jak již bylo,
zdůrazněno. Chyby v průmětu mohou mít tyto pří-
činy:

1. Nestálost závěsných bodů, způsobená ~alou
pevností závěsné konstrukce a otřesy blízkých strojů.
Proto zavěšujeme oloVnice v těžní věži nebo jiné pevné

konstrukci a při promítání zastavíme blízké stroje.
Nebezpečným může být kroucení těžní věže vlivem
slunečního záření a vysýchání.

2. Trvalé deformace závěsů, způsobené navinutím
drátu nebo jeho nedostatečným napnutím. Proto
musí být průměr vrátků nejméně 50 cm a průřez
drátu musí odpovídat váze olovnic. Vhodnější je
slabší drát, samozřejmě dostatečně pevný.

/ '

3. Vzdušný'proudv šachtě je hlavním pramenem
odchylek závěsu olovnic. Jeho vliv se projeví přede-
vším v nárazišti, kde působí největší složkou, neboť
směr vzdušného proudu je zde z největší části kolmý
na závěsy. K posouzení velikosti vzniklé odchylky e
ve vztahu k vodorovné síle q, působící na závěs, přis-
pěje vztah [1]

q. I
-Q-

kde I je délka zavesu, .Q je váha olovnice. Např.
při 1=40 m, Q = 40 kg, q = 1 g je e = 1 mm.
Stačí tedy malá síla vzdušného proudu. k značnému
snížení přesnosti provážení. K vyloučení vlivu vzduš-
ného proudu se používá kývajících olovnic, v hlub-
ších šachtách ještě o různé váze podle metody Wil- '
skiho. Svislá poloha závěsů se zde určí podle pra-
vidla, že odchylky závěsů jsou nepřímo úměrné Váze
olovnic [4]. I zde je výhodnější slabší drát, čímž se
zmenší plocha pro působení tlaku větru.

4. Padající vodní kapky v šachtě půsohí podle zku-
šeností autora nepříznivě jen současně s proudícím
vzduchem, kdy zvýší jeho nepříznivý vliv. Je-li vzduch
v šachtě v klidu, padající vodní kl:ipky nepůsobí na
závěsy systematicky. Nad olovnicemi se zřídí kryt
s výřezy pro závěsy, neboť na olovnice nesmí voda
kapat. Při větším množství padající vody v nárazišti
je ve vzduchu hojně par, které neustále půsohíoro-
sení uvnitř nedostatečně utěsněných theodolitových
dalekohledů.

Poměry v šachtách inženýrských podzem-
ních staveh

Šachty Wuhší než 100 m se zde vyskytují jen vý-
jimečně. Před dosažením prorážkr a při zastaveném
větrání je v šachtách vzduch zpravidla v klidu. Vý-
jimka se může vyskytnout v obdohí, kdy teplota
vzduchu na povrchu je nižší než v podzemí (prů-
měrně 6°C), a teplejší vzduch stoupá z podzemí.
Používá se proto většinou postupu s olovnicemi ustá-
lenými. Olovnice se opatří křídly, ahy ustálení hylo
rycWejší. Nádoby s vodou musí hýt velké, ahy olov-
nice .byly úplně ponořeny. Voda musí hýt v klidu,
chráněna před otřesy a kapkami. Postup s ustálenými
olovnicemi je rychlejší, může hýt vícekrát opakován
a ražení není zdržováno. V tab. 1 jsou výsledky, kde
hylo použito vesměs ustálených olovnic. Při vytyčo-
vání moskevského Metra bylo také používáno ustá-
lenych olovnic do hlouhky až asi 80 m [8]. Po pro-
rážce úseku, kdy i při zřízení uzávěru proti průvanu
je vždy proudění vzduchu značné, nepodaří se často
olovriice ustálit a při usměrňování osy vetknutým
pořadem musí hýť používáno kývajících olovnic'
(stačí jen výkyvy v rovině kolmé k záměře).

1958/105
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Hloubka Délka Množství Vzdálenost Chyba prováženíprovaž. Výstroj Proudění Poměr ale
Případ" šachty zákl. šachty vzduchu kapajíCí prorážek

střední I skutečnávody povrch I podzemí ± 1/ 1/m m m
I

1 140 - 1,20 dřevo žádné velké 7 4 . 650 32 15600

2 40 4,60 beton malé žádné 3 1 250 11 13-
! beton 7003 20 2,00 a žádné malé 2,5 2 800 7 10

dřevo
I

4 14 4,10 dřevo žádné žádné 1,5 2 1000 12 8-
"' ..,

___ o

'\

5 10 6,20 dřevo žádné malé 0,3 I 800 11 7- "

6* 12 40,30 dřevo malé malé 0,2 0,5 1500 8 271300

Přesnost provážení

Při použití protáhlých připojovacích trojúhelníků
je dána celková chyba ve směru osy v podzemí ma
l';ouhrnem dílčích chyb podle vztahu

ma = ± Vm~, + (my, :: r+ (my, =:r+ mw, + fP
kde mw" mWI jBOUchyby měření orientačních úhlů
na povrchu a v pvdzemí. Polohu osy na povrchu po-
važujeme za be~vadnou. Chybu v provážení můžeme
vyjádřit názorně násobkem chyby úhlového měření

na povrchu. mw,' Poměr.: bývá obvykle rovný

dvěma, chyba úhlového měření v podzemí je podle
autorových výsledků (z 22 provážení) asi dvojná-
sobná. Předcházející vztah se potom zjednoduší na
tvar

ma =± V25 m~, + 152
Předpokládáme-li, že průmět provažované základny
byl určen be~ chyby (15 = 0), je chyba provážení při-
bližně pětinásobkém chyby úhlového měření. Vnitřní
přesnost úhlu, měřeného na povrchu ve třech skupi-
nách činí při provažování podle autorových zkuše-
ností přibliŽně ± 1". Stř. chyba jednoho provážení
by měla podle' toho být ± 5 ",a opakováním se dále
snižuje. Obvykle se provážení opakuje čtyřikrát až
osmkrát, čímž se tato chyba sníží nejméně na, polo-
vinu. i

Přesnost provážení ukáže průměr skutečných chyb,
který je u šesti v tabul~e 1 uvedených provážení 14 ".
Odchylky v průmětu provažované základny a další
chyby úhlového měření zvýší tedy dosti značně uve-
denou teoretickou hodnotu chyby. Celkem stejnou
hodnotu pro chybu provážení uvádí Baranov [8]
z moskevského Metra, kde bylo dosaženo průměrně
hodnoty 13". Touto přesností je také určena nejvyšší
vzdálenost šachet či délka, úseku, raženého ze šachty.
Na kružberské tlakové štole je největší vzdálenost
šachet 2800 m, což je možné považovat ještě za pří-
pustné, neboť vyrovnání předpokládané odchylky ve
směru není obtížné. Při stavbě podzemní dráhy,
kde často se zdí ihned za přídí, je vyrovnání odchylky
vzhledem ku kolejové dopravě ohtížnějš~ a vzdálenost
šachet nepřevyšuje obvykle 1500 m.

Výsledky
V připojené tabulce 1 jsou přehledně sestaveny vý-

sledky autorových provážení tunelových os. Mimo
hodnot středních a skutečných 'chyb jsou uvedeny
některé charakteristické hodnoty a údaje, zejména
hloubka šaohet, délka provažované základny a jiné.

Závěr

V poslední době bylo i u nás reseno zásobování
průmyslových středisek a sídlišť pitnou a užitkovou
vodou výstavbou přehrad a přivaděčů. Největší
,~ těchto staveb, kružberský vodovodní přivaděč 'pro
zásobování Ostravy pitnou vodou, je v plné výstavbě.
Praha řeší tento problém zatím rozšířením podolské
úpravny, ale k výstavbě mohutného přivadMe z pře-
hrady na Zelivce v budoucnu jistě dojde. Tato in·
vestice bude představovat také mimořádný geode-
tický úkol, vždyť podzemní část přivaděče dosáhne
délky asi 50 km. Je zřejmé, že bude třeba zkušeností
z vytyčování podzemních a tunelových staveb, které
,pqmohou zvládnout všechny otázky díla takového
rozsahu. K. tomu je zaměřen i tento článek. Podob-
ným mimořádným úkolem geodetů, doufejme že ne-
příliš vzdáleným, bude stavba pražské podzemní
dráhy ať už v plném či v omezeném rozsahu. Také
k tomuto úkolu budeme moci přistoupit s hojnými
zkušenostíni.
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Dvojnitková ,tacheometrie ve spojItosti s kruhovým nomogramem
pro přímý výpočet nadmořských výšek podrobných bodů

Ing. Pavel Vyskočil, OÚGK v'Praze . 526.921

Přesto, že dvojnitková tacheometrie skýtá řadu vyhod oproti
dosud běžně užívané tacheometrii trojnitkové, vžila se jen na
některých pracovištích, takže její klady nejsou v plné míře
využity. Tato nepříznivá situace je zaviněna hlavně tím, že
přes několik článků otištěI:\ýchy tomto časopise nejsou země-
měřiči seznámeni s výhodami této metody, ba v ~mnoha pří-
padech ani s jejím principem. Situace je ještě komplikována ne-
dostatkem výpočetních pomůcek,. hlavně nomogramů, které
by bylo možno užít pří hromadných výpočtech při mapování
v měřítkách 1: 10 000 a 1: 5000, kde je tacheometrických me-
tod nejvice užíváno. Úkolem tohoto článku tedy bude seznámit
čtenáře s teorií dvojnitkové tacheometrie, se způsoby měření
a výpočtu hledaných veličin pří této metodě a s teorií a užitím
kruhového nomogramu systému Mach-Vyskočil, kterého lze
též užít při dvojnitkové tacheometrii a/který bude v~rzké době
vyzkoušen v soutěži s jinými početními pomůckami.
Výhody dvojnitkové tacheometrie nejlépe vyplynou z jejího

srovnání s tacheometrií trojnitkovou. Zopakujme si ,proto nej-
prve postup práce při této dosud běžně užívané metodě li z těch-
to poznatků pak vyvoďme metodu dvojnitkovou. !
Pro určování vzdálenosti při trojnitkové tacheomet:rii na-

stavujeme zpravidla horní vláknp nitkového dálkoměrného kříže
na celé čtení latě, tj. na příklad 1 m, 2 m apod. Pak lze snadno
určit laťový úsek L, jehož stonásobek1) dává lp.ěřenouvzdále-
nost. Mirnlt/vzdálenost však' při tacheometrických měřeních
určujeme též nadmořskou výšku podrobného bodu, signaliso-
vaného dálkoměrnoů latí, podle 'rovn1ce (obr. 1)

VB = Vs + v - s ± H' , (1)
.kde Vs - nadmořská výška:stanoviska theodolitu,

.JV - výška stroje nad terénem,
H = D . 1/2 sín 2s (2)
s - čtení střední nitě (výška střední záměry)

Po odečtení vzdá!enosti určujeme tedy zpravidla hodnotu s,
danou průsečíkem záměrné přímky s dálkoměrnou latí. Jestliže
zůstane dalekohled v nezměněné poloze po odečtei:uvzdálenosti,
jest čten~s zpravidla obecné číslo dané metry, deCimetrya centi-
metry, které se velmi nesnadno zavádí do výpočtu. Tuto ne-
příjemnou okolnost lze řešit tak, že pohybem jemné vertikální
ustanovky 'posuneme střed dálkoměrného kříže na některé
celé čtení lati např. 1 m, 2 m apod., nebo na hodnotu s = v,
takže se obě hodnoty v rovnici (1) vyloučí. Oba tyto způsoby.
usnadňující výpočetní práce zdržují však polní měření a celý
měřicky výkon znesnadňují, neboť mnohdy ke změně polohy
·dalekohledu nepostačí rozsah jemné ustanovky a je nutno

1) U některých tacheometrických theodolitů též padesátiná-
sobek, podle velikosti násobné konstanty k toho kterého theo-
dolitu. .

uvolnit hrubou. Tyto zbytečné úkony lze odstranit měřením
metodou dvojnitkové tacheometrie.
Při dvojnitkové tacheometrii nepoužíváme vůbec střední

dálkoměrné nitě a její funkci přenášíme na nit horní. Z tohoto
poznatku vyplyne okamžitě veliká výhoda této ml1tody, spo-
čívající v tom, že po nastavení horní nitě na celou hodnotu latě
pro odečtení vzdálenosti není třeba měnit p_olohudalekohledu
a do rovnice (1) pak zavedeme místo hodnoty s hodno.tu h
danou čtením latě podle horní nitě, které má okrouhlou velikost.
Jestliže však zavedeme hodnotu h do výpočetní ,rovnice (1), ,
je nutno opravit též vertikální úhel s, užitý při výpočtu pře-
výšení H podle rovnice (2). U každého theodolitu totiž je rekti-
fikována indexová libela vertikálního kruhu tak, že úhel s ode-
čtený po jejím urovnání je vyťat vodorovnou rovinou pro-
loženou točnou osou dalekohledu a záměrnou přímkou, pro-
cházející středem dálkoměl'ného nitkového kříže. Pak pře-
výšení H určené z tohoto neopraveného vertikálního úhlu je
dáno svislou vzdáleností mezi vodorovnou rovinou proloženou.
točnou osou dalekohledu a průsečíkem záměrné přímky dané
středem dálkoměrného kříže s latí. Jestliže však středu nitko-
vého kříže nepoužíváme a jeho funkci přenášíme na nit horní,
je nutno převýšení H opravit o rozdíl čtení (obr. 1.)

. s - h
nebo do výpočtu zavést v rovnici (2) úhel 8, opravený o .kon-
stantní úhlovou hodnotu vymezenou paprsky procházejícími
středem dálkoměrného nitkového kříže a jeho horní nití. První
z prá'>ě uvedených způsobů je prakticky neuskutečnitelný,
neboť hodnotu s nechceme určovat. Dr. Šesták řeší tento pro-
blém tak, že místo hodnoty s - h zavádí hodnotu polovičního
laťového úseku vyťatého horní a dolní nití dálkoměrného kříže.
Tento předpoklad nevyhovuje přesÍlě teorii, neboť zvláště
u strmých záměr neplatí rovnice s - h = L/2, avšak v běžném
tacheometrickém měření nemá tato okolnost význam.
Mnohem jednodušeji však lze řešit tento problém opravením

úhlu s o konstantní hodnotu úhlovou, která je při dálkoměrné
konstantě k = 100 rovna hodnotě y = 17'H". Přitom platí
pravidlo: je-li úhel s kladný, hodnotu y odečítáme, je-li záporný, ,
hodnotu y přičítáme k základnímu výškovému úhlu. Převýšení"
H pří kladném úhlu s pak bude dáno rovnicí

H= D._1_ sin 2(s - y). 2
dalšími úpravami postupně dostaneme

H =D. _l~ sin (2s - 2y)
2

H = ~ (sin 2s cos 2y - cos 2s sin 2y)

H = ~ sin 2y(sin 2s cotg 2y - cos 28)

cotg 2y = cotge = 100 jest

H·= ~sin 2y (100. sin 2s - cos 2s)

položíme-li

jest po vynásobení

H = ~ sin 2s - ~ .0,01 COS.28

*Předchozí rovnice platí, je-li úhel skladný. Při záporném úhlu
má rovnice tvar

H =o: H' + .'JH

H=H'± .'JH

Nadmořskou výšku podrobného bodu pak odvodíme z rovnice
příkladném s: VB = Vs +v - h + (H' - .'JH)= Vs + v -
- h + H' - .'JH a pří záporném s: VB = Vs + v - h -
- (H' + .'JH)= Vs+ v - h - H' - .'JH(4). Z právě odvo-
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zených rovnic vyplývá, že opravu LlH při použití dvojnitkové
tacheometrie vždy při výpočtu nadmořské výšky podrobného
bodu odečitáme.
Postup právě naznačený ukazuje jednu z cest jak redukovat

výsledky při měřeni dvojnitkovou tacheometrií z úhlu e vztaže-
nému ke středni niti na hodnotu vztaženou k niti horni, podle
niž provádíme odečtení hodnoty latě. Jak je patrno z rovnice
(3), stačí sestrojit určitý nomogram pro výpočet hodnot LlH
a tyto pak odečítat podle rovnice (4). Pokud by však sestavený
nomogram automaticky neprováděl odečítáni hodnoty LlH
.sám, byl by tento způsob pouze ztiženim výpočetnich prací,
neboť pak přibývá v rovnici (1) další početni hodnota.
Opravu výškóvého úhlu lze také provést úpravou indexové

libely theodolitu tak, aby čteni výškového úhlu Jlři urovnané
libele odpovidalo úlllu vyťatému paprskem procházejícím horni
niti a vodorovnou rovinou proloženou točnou osou dalekohledu
[3]. Postup úpravy je tento:
Zaměřime horni nid na předmět značně převýšený nad stano-

viskem a odečteme vertikálni úhel při urovnané indexové
libele. V proložení pak opakujeme tento postup a obě získaná
čteni sečteme. Přebytek nebo doplněk do' 1800 (200g) pak dělime
dvěma. O takto úskanou hodnotu opravime čteni výškového
úhlu a to tak, že buď jej odečteme od čteni ziskaného v první
polo:l'e, nebo přičteme ke čteni ve druhé poloze. Toto čteni
pak nastavime pohybem šroubu indexové libely na výškovém
kruhu a rektifikačni jehlou urovnáme indexovou libelu. Celý
postup opakujeme několikrát, až součet obou čteni dává přesnou
hodnotu 2R. Takto provedenou úpravou současně opravíme
i indexovou chybu výškového kruhu. Po provedené úpravě jest
čteni výškového úWu vztaženo k horni niti dálkoměrného nitko-
vého kříže.
K tomuto způsobu však nhtno poznamenat, že jej lze užít

pouze u .záměrných pravitek (eklimetrů), kdy dalekohled ne-
prokládáme. V proloženi totiž přicházi horni nit na místo dolní
a opačně, což znesnadňuje celý další měřický výkon. Kromě toho
vzniká pfi delších záměrách a větších sklonech citelná chyba
v určeni výškového rozdi1ui vzdálenosti, způsobená zanedbáním
'nerovnosti obou polovic laťového úseku [4].

Jak je z právě uvedených skutečností patrno, vyžaduje
každý z dosud uvedených způsobů určitých úprav nebo pomoc-
ných výpočtů, což namísto ulehčeni komplikuje celou. další
práci. Nejvýhodnějším zdá se způsob přimého odečteni nebo
přičteni hodnoty y k výškovému úhlu. Tento úkon lze mecha-
nicky provádět na jakémkoli tacheometrickém, nomogramu,
posuneme-li úhlovou stupnici vdaném-smyslu o hodnotu
y = 17'lr. Stejným způsobem je tato úprava provedena na
novém kruhovém nomogramu, který slouží k přimému výpočtu
nadmořských výšek podrobných bodů. Protože tento nomogram
bude v nejbližší době dán pokusně do pro'l\"ozu,bude dále po-
drobně popsán a vysvětleno jeho užití se zvláštnim zřetelem ke
dvojnitkové tacheometrii. Hlavni výhodou tohoto nomogramu
je možnost jeho využití jak při tacheometrii trojnitkové, tak
i dvojnitkové, bez jakýchkoli úprav úhlů nebo theodolitu, a to
k přimému výpočtu nadmořské výšky podrobného bodu..
Nomogram je sestrojen tak, aby bez dalších pomocných

.výpočtů vyčísloval rovnici (1). V této rovnici totiž je pro jedI).o
stanovisko theodolitu .

Vs = konst. v = konst.
a měřeni lze, obzvláště při dvojnitkové tacheometrii, zařídit tak,
aby byl~ i .

h = konst.
po připadě při trojnitkové tacheometrii při změně polohy daleko·
hledu po odečteni vzdálenoJlti .

s = konst.
Pak lze pro každé stanovisko theodolitu utvořit součet

V = Vs + v - h (5)
Nomogram je pak sestaven tak, aby k tomuto součtu nastave-
nému na kruhové stupnici bylo 'přičteno nebo odečteno pře-
v.ýšeniH, podle znaménka výškového úhlu e. Při tvoření součtu
(5) nezáleží na velikosti hodnoty h, a lze ji proto volit zcela
libovolně podle povahy terénu a polohy stanoviska theodolitu
vzhledem k zaměřovaným podrobným bodům. Jest pouze nutno
splnit :požadavek, aby ve většině případů byla dodržena pod-
mínka I

h = konst.,
což při měřeni .nečini potiži. Jestliže pro terénni překážku neni
možno nastavit horni nit dalekohledu na čteni latě h při jednom
nebo více podrobI).ých bodech zaměřovaných z jednoho stano"'
viska, nastavime pomocné čteni h, odlišné od konstantDÍ)lo,
které pak lze rovněž zpracovat na nomogramu zcela mecha-

nicky, bez pomocných výpočtů nebo seřizováni na nomogramu,
jak bude ukázáno v dalším výkladu.
Výpočetni nomogram jest kruhového typu, stejné velikosti

jako dosud užívané nomogramy ••Cirta" a ••Cirpol". Funkce
jednotlivých částí nomo~amu a jeho princip nejlépe vysvitne
při popisu vývojových etap, kterými nomogram při svém vzniku
prošel.
Ve svém původJ:Úmtvaru byl nomogram průsečnicového typu

(obr. 2.), který lze odvodit p8četně z' rovnice (2), položíme-li
tg

H=.!L sin2e=~ (6)
ma ml

D . 2
'YJ =matT' sm e

Ke stejnému výsledku lze dospět dosazenim vztahů (6) do
rovnice (2). Z odvození vyplývá, že na osu g byla nanesena
stupnice úhlová, na osu 'YJ pak stupnice převýšení 11 a vzdále-
nosti D tvořily svazek přímek, vycházející z počátku O. Osa g
byla současně osou symetrie mezi horci a dolní částí nomo-
gramu. Dolni část, se svazkem přimek vzdáleností, byla zrcadlo-
vým obrazem horJ:Účásti nomogramu. Horni část sloužila při
výpočtu při kladném úhlu výškovém, dolni pak při záporném
úhlu. Výhodou tohoto typu byla rovnoměrnost stupnice na-
nesené na ose 'YJ. Tato vlastnost pak umožIiila odečtení hodnot
na této stupnici i v případě, že její nulová značka, ležící v nor-
málni poloze v průsečíku osy g a 1/, byla ve směru osy 'YJ posu-
nuta, což by u stupnice s přibývajícím nebo ubývajícím dělenim
nebylo možné. Na základě této vlastnosti byla stupnice pře-
výšeni H nanesena na pohyblivém šoupátku. Před výpočtem
pak byla hodnota součtu (5), nalezená na stupnici šoupátka, na-
~tavena do průsečíku os g a 'YJ, to znamená v prodlouženi osy g.
Při dalším výpočtu pak bylo převýšeni H mechanickypři{;teno
nebo odečteno od této hodnoty, podle znaménka úhlu e, což
umožnilo přímý výpočet nadmořské výšky podrobného bodu.
Princip tohoto typu byl správný, avšak provedeni mělo řadu

nevýhod. Hlavni nevýhodou byly značné rozměry nomogramu,
nehodící se pro polni výpočty při mapo:váni v měřitkách
1: 10 000, a značná hustota přimek vzdálenosti při jejich prů-
sečíku. Bylo proto nutno sestrojit nový typ 'nomogramu, který
by podržel dobré vlastnosti prvého při vyloučeni všech jeho
záporů.
Nejvýhodnějším tvarem pro stupnici je kružnice, neboť při

poměrně malém poloměru obsáhne velkou délku stupnice. Proto
byla stupnice nanesená na šoupátku převedena na kružnici.
Tím tedy soustava rovnoběžek proložených stupnicí nanesenou
na ose 'YJ rovnoběžně s osou g přešla v soustavu přímek vy-
cházejících ze středu kružnice všemi směry. Soustava rovno-
běžek proložených úhlovou stupnici rovnoběžně s osou 'YJ přešla
tak v soustavú soustředných kružnic. Počátek O stal se středem
této soústavy. Přimky vzdáleností přešly ve spirály, vycházející
ze středu soustavy kružnic. Soustava křivek vzdáleností byla
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sestrojena metodou kót a to opětně ve dvou polovinách, které
jsou vzájemně svým zrcadlovým obrazem (obr. 2.).Matematicky
lze tuto úp!,"avu'odvodit 'takto: '
Soustava soustředných kružnic, ve kterou přešla úWová stup-
nice původního nomogramu, je dána vztahem

(}= Ml . IX (7)
kde Ml -uri~itý ~o.dul,

IX - vyskov): uhel,
Soustava přímek vyc\lázejících ze středu kružnice všemi směry,
ve kterou přešla soustava rovnoběžek s osou ~původního nomo-
gramu, je dána rovnicí '

cp = M2• H
kdeM2 - určitý modul,!

H ~převýšení,
Křivky vzdáleností D jsou pak dány vztahem

Ml '. ,2cp
(}= -2- arc SlU M

2
• D

Tuto rOVlpClodvodíme z tacheometrického vztahu (2), vy-
loučíme-li H a IX dosazením hodnot z rovnic (7) a (8).
Vhodnou volbou modulů Ml a/M2 l~e pak pro určit,é cp2)

a vzdálenost D určit délku (}'měřenolJ od~tředu svazku paprsků
na paprsku daném úhlem cp. ÚWovou hodnotu cp při tom od-
vodínie ze vztahu (8) pro dané převýšení H. Jednotlivé body
'křivek vzdáleností budou tedy dány polárnými souřadnicemi cp
a (},podlé kterých můžeme pak celou soustavu křivek vzdále-
ností zobrazit. "
Protože ani těIJlito úpravami nebyla odstraněna značná

hustota křivek vzdáleností v blízkosti středu celého systému,
bylo put,no zvětšit okolí středu nomogramu, a to v rozsahu od
Og do 3ga zobrazit tuto část ná druhou stranu původního nomo-
gramu. Jak vyplynulo z předchozího výkladu, ztlstala osa ~
přímkou a současně též osou symetrie křivek vzdáleností.. Její
funkce jak-o nulové značky pro nastavení součtu (5) zůstává,
a je proto označena na novém,m~mogramu'šipkou.
Aby mohIo být uskutečněno nastavení, součtové hodnoty (5)

na stupnici pro odečtení převýšení, je vypracována celá střední
část s křivkami vzdáleností a jejich osou symetrie označenou
šipkou na zvláštním kotouči, který je centricky otáčivě, spojen
s kruhovou stupnicí převýšení. Tato úprava je provedena po
obou stranádh základního nosného kotouče, neboť v technickém
provedení se obě strany nomogramu od sebe neodlišují. Po
těchto úpravách je nomogram složen z těchto částí:
1. Nosný kotouč, po jehož ohou stranách je zobrazena kru-

hová stupnice převýšení. Tato stl\Pnice je dělena na délky
odpovídající decimetrům.' Celé metry jsou oZJlačeny čísly od
O do 9. Rozsah stupnice na straně určené pro úWy od Og do 315
činí 30 m, pro úWy'od 3g do 12,5g činí 60 m. Takto provedené
ČÍslováníumožňuje nastavení metru, decimetru a odhadem též
centimetrů ze součtu (5) v kterémkoli desetimetrovém inter-
valu. Pak je jen, nutno poznamenat měkkou tužkou, nebo si
zapamatovat, ženejbl~ší celý desetimetr označený nulou, ležící
ve směru pohybu ručiček hodinových, má hodnotu desítek
a stovek metru součtu (5), následující desetimetr ležícíve stejném
směru hodnotu o 10 m menší. Nejbližší desetimetr ležící proti
směru pohybu ručiček hodinových má pak hodnotu o 10 m
větší. ' ,
2. Dva kotouče nesoucí křivky vzdáleností, do 400 m, cen-

tricky a otáčivě upevněné po obou stranách nosného kotouče.
Šipkou oznaČenáosa symetrie křivek vzdáleností pak pohybem
celého kotouče přejde na místo ležící proti předemvyWedané
hodnotě součtu (5) na kruhové stupnici převýšení, jak bylo
popsáno v předchozím odstavci.
3. Dva centrálně upevněné jezdce se stupnicemi, úWovými.

Každé z těchto zařízení je připevněno na odpovídající straně
nomogramu, a to na straně jedné jezdec pro úWy velikosti
od Og do 3g a na straně druhé pro výškové úWy v rozsahu od
3g do 12,5g. Jezdéc je, vyhotoven z pruWedné hmoty a nese na
sobě mimo stupnic·. úWových též stupnici metroyou v místě
největšího poloměru tak, že tato stupnice přiléhá ke stupnici na
části 1. Jezdce mohou být dvojramenné (diametrální) a na
druhém rameni nést· stupnici pro úWy v šedesátinném dělení
v odpovídajíCím rozsahu.
ÚWové stupnice jsou ~ sebe odlišeny barvou, a to střední

stupnice, sloužící k výpočtům při trojnitkové tacheometrii, je
barvy černé a platí jak pro úhel kladný, tl\.ki záporný. Po obou
stranách pak jsou červeně vyryty stupnice pro výpočty při po-
užití iacheometrie dvojnitkové, které vznikly ze stupnice černé

2) 'Úhel sevřený. určitým paprskem svazku, vycházejícího ze
stř~du kružnice, a nulo.výmpaprskem. tohoto sVazku;

posunutím o hodnotu y. Protože posunem přemístí se i nulová
·značka stupnice, je nutno vyhotovit stupnice dvě, pro výpočty
při kladném a záporném úhlu výškovém. Proto je červená
'stupnice vlevo černé označena znaménkem plus (+) a červllná
stupnille vpravo ěerné opatřena znaménkem minus (-). Nulová
značka obou stupnic pak ovšem neleží ve středu otáčení, Ide je,
posunuta na zápornou část stupnice (obr. 3.). Číselný rozsah
stupnice úhlu, končících podnotou 12,5g, zpravidla postačí pro
měření ve středně svažitém terénu, kde strmější záměra je
celkem vzácná. Pro mapování v horách, kde je převážně uží-
váno fotogrammetrické ~etody, není náš nomogram určen.

I
' II
I

''ll
'~

~ ~
I-.~.~

Metrová stupnice, odpovídající svým dělenílU/stupnici na
části 1, slouží k opravení celého výs!.lldkuv ,případě, že nebylo
možno zaměřit horní nebo střední nit na hodnotu h, zavedenou
do přípravného výpočtu podle rovnice (5). Její užiti bude po-
psáno současně s popisem funkce celého nomogramu.
Výpočet na nomogramu provedeme tak, že na stupnici jezdce

vyWedámeodpovídající výškový úhel, a touto hodnotou pro-
tneme křivku dané vzdálenosti na části 2 nomogramu. Nadmoř-
skou VÝškupodrobného bodu pak vyčteme na kruhové stupnici
části 1 nomogramu, ve směru centrálního paprsku jezdce na
,kterém je nanesena stupnice výškových úWů. Při tom postu-
pujeme tak, že při měření trojnitkovou tacheometrií pracujeme
vždy s černou úWovou g.tupnicí jezdce v té polovině části 2
nomogramu, která jest ozpačena shodným znaménkem jak?
užitý výškový úhel. Při měření dvojnitkovou tacheometrií
užijeme pro kladný výškový úhel červené stupnice označené
znaménkem plus a pracujeme v kladné polovině části 2 nomo·
gramu. Při záporné1U úhlu v dvojnitkové tacheometrii pak
pracujeme S6 zápornou červenou stupnicí ÚWUv záporné polo-
vině křivek vzdáleností. .
Celá funkce nomogramu nejlépe vyplyne z praktického pří.

kladu. Méjme-tedy:
Vs = 394,72 m
v = + 1,48m
h i,oo m

pak jest V 395,20m
,Tuto hodnot~ nasta~e na kruhové stupnici části 1. podle dříve
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naznačeného způsobu takto: V libovolném desetimetrovém in-
tervalu nalezneme celýmetr označený číslem5 a jemu odpovída-
jící zlomky metru na decimetrové stupnici ve směru přibývání,
v našem případě tedy 0,20 m. Proti takto nalezené hodnotě
nastavíme šipk1:\.'kotouče nesoucího křivky vzdáleností. Pak
přisoudíme celým desetimetrům hodnoty stovek a desítek metrů
nadmořské výšky, jak bylo popsáno dříve.V našem případě bude
celý desetimetr ležícíve směru pohybu ručiček hOQinovýchod
šipky označen číslem 390 atd., až do polohy diametrální šipce.
Nejbližší desetimetr ležící proti směru pohybu ručiček hodi-
nových bude mít pak hodnotu 400 m atd. ve směru přibývání
stupnice, až do polohy protilehlé šipce. Tuto úpravu provedeme
na obou stranách nomogramu. Jak již bylo řečeno, lze hodnoty
stovek a desítek metrů připsat k odpovídajícím ryskám stup-
nice měkkou tužkou, nebo též je možno tyto hodnoty si pama-
tovat, což není obtížné. Tím je nomogram připraven k výpočtu
nadmohkých výšek podrobných bodů zaměřených ze stanoviska
o nadmořské výšce Vs.
Měřením pak získali jsme např. hodnoty:

šikmá vzdálenost D = 100 m
výškový úhel c = + 2,50g

Protože do počátečního výpočtu hyla zavedena hodnota h, tj.
hodnota horní nitě, znamená to, že jsme užili při měření metody
dvojnitkové tacheometrie a pracujeme proto s červenou stupnicí
jezdce označenou znaménkem plus. Hodnotou 2,50g protneme
křivku vzdálenosti 100 m v kladné polovině kotouče nesoucího
křivky vzdáleností a podle kladného červeného paprsku vyčteme
hodnotu nadmořské v)'šky podrohného hodu na kruhové stup-
nici části 1. Dostáváme tak odhadem centimetrů nadmořskou
výšku 399,12 m. (ohr. 3.)
Jestliže nemůžeme dodržet veli,kost hodnoty h zavedené do

součtu (5), zavedeme pro tento výjimeěný případ hodnotu h
jinou, takovou jaká nám nejlépe vyhovuje. Mějme tedy při ne-
změněných předchozích prvcích h' = 2,00 m. Pak nastavení
úhlu c a vzdálenosti Dprovedeme stejným způsohemjako v před-
chozím případě. Odečtení vzdálenostI na stupnici 1neprovádíme
však podle červeného paprsku úhlové stupnice, nýhrž podle
metrové stupnice naneseué na jezdci. Odečteme tedy podle té
rysky metrové stupnice jezdce, která odpovídá rozdílu h - h',
tj. v našem případě 1,00 m, počítáno od toho paprsku stupnice
úhlové, podle kterého bychom provedli odečtení v normálním
případě. Jestliže uvažujeme metrovou stupnici vpravo základ-
ního paprsku stupnice úhlové, hodnotu h - h' odečítáme,
v opačném případě přičítáme, podle znaménka rozdílu. Platí
tedy pravidl,o: je-li čtení h' větší než hodnota h zavedená do
počátečního výpočtu podle rovnice (5), rozdíl h - h' odečítáme,
v opačném případě pak přičítáme. V našem případě tedy pro-
vedeme odečtení nadmořské výšky podle metrové rysky stup-
nice vpravo kladného červeného paprsku. Dostáváme tak nad-
mořskou výšku podrohného hodu 398,12 m.
Pro redukování šikmé vzdálenosti, na, vodorovnou je kotouč

nesoucí křivky vzdáleností doplněn též křivkami jejich redukcí.
J sou to křivky redukčních oprav

LID = D - Do
v interválu 0,5m. Při zjišťování redukční opravy LID uvažujeme
tu křivku, která leží nejhlíže průsečíku daného úhlu a vzdále-
nosti při nastavení měřených hodnot na nomogramu. Pak
redukovaná vzdálenost je dána rovnicí

Do= D - LID
Tímto zařízením je vyhavena pouze část nomogramu pro rozsah
výškových úhlů od 3g do 12,5g. Při úhlech menších nedosahují
redukční opravy takové hodnoty, ahy je hylo třeha uvažovat
při zobrazování podrohných hodů polárnými souřadhicemi při
mapování v měřítkách 1: 5000 a 1: 10 000.
Jak je patrno z popisu činnosti jednotlivých částí nomogramu,

je práce a výpočet velmi jedno'duchý a dokonale mechanický.
Jak již hylo řečeno, je nomogramu nejlépe a nejekonomičtěji

využito, je-li při měření cílenona stále stejnou hodnotu na lati,
a to jak při tacheometrii trojnitkové, tak i dvojnitkové. Protože
postup při tacheometrii trojnitkové je dokonale znám, zahývejme
se pouze postupem při měření metodou dvojnitkovou.
Po centrování. a horizontování stroje nebo měřického stolu na

stanovisku je nutno nejprve rozhodnout o velikosti konstant-
niho čtení latě podle horní nitě dálkoměrného nitkového kříže.
Proto při měření v lese volíme konstantní hodnotu menší, nehoť
záměrám na vyšší části latě hrání větve. Naproti tomu v 'ote-
vřeném teténu s množstvím křovisek a terénních stupňů je
výhodné volit hodnotu h poněkud větší, nehoť dolní část latě
hývá mnohdy těmito předměty zakryta. Zvolenou hodnotu
pak zazriamenáme jednou provždy pro celé stanovisko do zá-
pisníku pod údaj relativní výšky theodolitu nad terénem. Při
vlastním měření pak zacílíme horní. dálkoměrnou nití na zvo-

lenou hodnotu h na lati a odečteme vzdálenost, kterou hlásíme
zapisovateli. Hodnotu h není třeha hlásit pro jednotlivé podrohné
hody, pokud její velikost nevyhočuje z předem zvolené kon-
stanty. V případě kdy není možno hodnotu h = konst. dodržet,
hlásíme náhradní čtení h' zapisovateli, který zaznamená tuto
hodnotu do odpovídající ruhriky. Po odečtení horizontálního
úhlu urovnáme indexovou lihelu a odečteme též úhel vertikální,
který sice odpovídá úhlu vyťatému záměrnou přímkou pro-
cházející středem nitkového kříže a vodorovnou rovinou pro-
loženou točnou osou dalekohledu, jehož velikost však auto-
maticky redukujeme na vertikální úhel pro horní dálkoměrnou
nit při použití červené úhlové stupnice dříve popsaného nomo-
gramu. Při propočítávání zápisníku pak zapíšeme hodnotu
součtu (5) do ruhriky "horizont stroje" a výpočty provádíme
na červených stupnicích nomogramu, jak hylo popsáno dříve.
Jak je zřejmo z celého pojednání, hylo hy výhodné užívat

metody dvojnitkové tacheometrie ve spojení s nomogramem
zcela všeohecně při mapovacích pracích v měřítkách 1: 5000
a 1: 10000. Usnadnilo hy to jednak polní a výpočetní práce,
jednak sjednotilo vedení zápisníků, které se dosud podle růz-
ných měřičů různí. Popsaná metoda ekonomicky využívá všech
možností přístrojů, latí a nomogramu a vylučuje jakýkoli
zhytečný úkon při měření a výpočtu. Při užití nomogramu je
mimo to vylouč~n nebezpečný zdroj počtářských chyb, sečítání
a odčítání, při vyčíslování rovnice (1), nehoť práce s různými
znaménky prakticky odpadá.
Dvojnitkové tacheometrie lze užít i ve spojení s jinými vý-

početními pomůckami, které jednoduše upravíme tak, že ode-
čtením konstantní hodnoty y přečíslujeme stupnici nomo-
gramu nebo tahulky.
Nomogram v popsané úpravě byl podán jako zlepšovací

návrh a lze Se domnívat, že jeho zavedení ve spojení s dvoj-
nitkovou tacheometrií pomůže zvládnout úkoly kladené na
topografické mapování.

Použitá literatura:
[1] Akademik prof. Dr. Ing. Ryšavý: Nižší geodesie.
[2] Dr. Ing. Šesták: Tahulky pro dvojnitkovou tacheometrii.
[3] Ing. Hnatiuk: Příspěvek k zlepšení nitkové tacheometrie.

"Zeměměříctví" 1954, str. 69.
[4] Prof. Ing. Werkmeisur: Ůher die Beniitzung von Niihe-

rungsformeln hei· Berechnung tachymetrischer Messungen,
Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1906, str. 513.

Z geodetické praxe
Měření pohybů nábřežní zdi Smetanova nábřeží vPraze

Ing. Dr František Cach, zeměměřickáfakulta ČVUT v Praze

526.99: 627.41 (437.1)

Metoda měření posuvů deviačním úhlem není v geodetické
praxi novinkou, leč není jí u nás obecně používáno; ve většině
případů, kde bylo doposud nutno měřit výchylky napříč nějakého
pevného směru, jako např. při měření pohybů koruny údolní
přehrady, bylo měřeno původní metodou, zvanou měření po přím-
ce (tzv. alignement), při níž je pevně vytyčena svislá záměrná
rovina, a výchylky se měří posuvnými měřítky osazovanými
v této rovině do pozorovaného tělesa. Jak se znova ukazuje, má
metoda deviačního úhJu proti metodě pevné záměrné roviny mnoho
výhod a právem zasluhuje v naší praxi větší pozornosti.

Úvodem třeba pfedeslat několik technických údajů o vlast-
o ním předmětu měření. Dnešní Smetanovo náhřeží hylo vyhudo-
váno ve třicátých letech minulého století, náhřežní zeď je
postavena z kvádrového zdiva, je zděna svisle a spočívá na
roštech, položených na pilotech. Výška zdi obnáší u mostu
Legií zhruha 8 m, odtud se pozvolna snižuje k bodu 6 (ohr. 1),
kde dosahuje výšky 6 m, načež se rovnoměrně snižuje k hodu
7 na pouhé 3 m a tuto výšku zachovává až k Novotného lávce.
Během několika minulých desítiletí hyly již znatelny def;;-

mace této zdi, jež se J?rojevily pohyhem její koruny směrem
k řece; jde nepochyhně o následky silného provozu těžkými
vozidly po náhřeží, okolnost, s níž nemohlo hýt před sto lety
ani počítáno. Za nejzávažnější byl nyní považován vliv odstře-
divé síly, tj. radiální složky při projíždění vozidel v obloukových
drahách, tedy tam, kde se směr náhřeží lomí, neho kde vozidla
projížděla kolem nástupišť elektrické dráhy. Tato domněnka
vedla před několika lety k rekonstrukci provozu tím způso-
hem, že bylo na příklad zrušeno nástupiště ve stanici elektrické
dráhy před Lažanským pálácema celá stanice posunuta o ně-
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kolik desítek metrů směrem na sever. Tím měl být odstraněn
i vliv brzdného momentu elektrických vlaků, který působil
nepříznivě právě v místě zalomení nábřežní zdi.

Řadu let byly pohyby nábřežní zdi kontrolovány, a to jedno-
duchým způsobem - olovnicí zavěšovanou na zvláštní skoby
zazděné při kormÍě zdiva. Již tato měření ukazovala postupující
výchylky, leč byl to poměrně hrubý způsob, nehledíc k tomu,
že šlo o měření vzhledem k základu zdi, jehož nehybnost nelze
předpokládat. V souvislosti se zamýšlenou přestavbou celého
nábřeží bylo nyní rozhodnuto zavést přesná měření, a to geo-
detickou meto'dou deviačního úhlu, o jejímž uspořádání i
výsledcích je dále pojednáno.

Jak již bylo řečeno a jak je patrno z polohového náčrtu
(obr. 1), nábřeží se v půdoryse lomí; bylo proto nutno zřídit
dvě stanoviska úhloměrného stroje, jedno na mostě Legií pro
pozorování úseku směrem na sever až k lomu nábřeží a druhé
na Novotného lávce pro 7aměřování zbývajícího úseku. Ústřed-

ním národním výborem v Praze byla přesně vyznačena místa,
v nichž se doposud projevily nejnápadnější deformace zdi,
a v těchto místech byly nyní osazeny pro naše měření kontrolní
značky, vhodné pro úhlové měření. Měření samo spočívá v ob-
časném zaměřování směrů na tyto značky zelstanovisek I a II,
načež z malých úhlových rozdílů týchž směrú a ze vzdálenosti
od stanoviska lze snadno odvodit příčnou složku posuvu. Vzdá·
lenosti kontrolních bodů od stanoviska byly změřeny přímo
pásmem s deeimetrovou přesností, jež je. zcela postačující.
K orientaci směrových osnov slouží orientační značky osazené
jednak na Karlově mostě (pro stanovisko I) a na mostě Legií
(pro stanovisko II).

K zaměřování směrů je použito nového sovětského theodoli-
tu OT-02 se šedesátinným dělením, vyráběného moskevským
závodem Aerogeoinstrument. Tento přístroj je konstruován
stejně jako švýcarský theodolit Wild T3, jehož konstrukce je
obecně známa a není proto zapotřebí ji zde popisovat. Předběž'
né zkoušky vykonané s optickým mikrometrem tohoto přístro·
je ukázaly, že lze směry oděítat se střední chybou ± 0,27",
a ze zkušeností při vlastním měření možno soudit, že theodolit
bude k těmto účelům plně vyhovovat.

Dostředění - lépe řečeno, vždy 'totožné postavení stroje
na stanovisku - je zajištěno mechanicky; theodolit je upnut
středním šroubem na dostřeďovací podložku, jejíž tři nožky
zapadnou svými hroty do bronzových čepú zabetonovaných
do pevného základu (obr. 2.). Do jednoho ,čepu je vyvrtána
malá válcová dutina, do druhého je vyfrézován diagonální
zářez a třetí čep je opatřen D;liskovitoudosedací ploškou. Spod-
ní části čepů jsou přizpůsobeny k pevnému osazení s použitím
cementové zálivky (obr. 3). Rozestavení čepú odpovídá při-
bližně rozchodu nožek dostřeďovací podložky, přičemž diago-
nální zářez čepu b směřuje k čepu a. Je třeba jen dbát, aby
dostřeďovací podložka byla orientována na stanovisku vždy
stejně a právě tak i upnutí stroje na této podložce, aby bylo
provedeno vždy v téže orientaci stavěcích šroubú; vyloučí
se tím chyba z případné excentricity osy theodolitu a osy pod-
ložky. Obr. 2 a 3 představuje úpravu stanoviska I na žulovém
zábradlí mostu Legií. Stejně je zajištěno i stanovisko II v oken-
ním parapetu budovy na Novotného lávce. Zařízení se velmi
dobře osvědčuje, neboť je jednoduché a jeho velkou výhodou
je, že theodolit je dokonale zajištěn proti strhávání.

I
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Kontrolní body v pozorovaných profilech zdiva jsou osaze-
ny terčovými značkami na železných konsolách, zabetonova-
ných pod samým obrubníkem při koruně zdi (obr. 4). Terčík

je vyfrézován do kruhové destičky z hliníkové směsi a je ke
konsole přinýtován. Základní plocha terče je chemicky zbar-
vena černě a bílé kruhy jsou vybarveny ell}ailovýmlakem. Po
ukončeném měření přikryjí se značky plechovými pouzdry,
aby .~~l~ chráněny před povětrnostními vlivy i jakýmkoliv
znečlstemm.

Orientační body jsou opatřeny poněkud většími kruhovými
značkami terčovými, jež se na dobu 'měření osazují válcovým
~epem ~o přesně zabroušené zděře v bronzovém čepu, který.
Je do zdlva zabetonován (obr. 5.).

Základní měření byl\l vykonáno 8. dubna 1956 a první kon-
trolní měření dne 16. prosince téhož roku. Bylo měřeno vždy
běžným způsobem ve třech skupinách, s použitím největšího,
tj. 40·násobného zvětšení dalekohledu. Měřilo se pouze v do-
poledních hodinách, kdy zeď není zahřívána sluncem, což by
mohlo být na závadu záměrám, jež vedou vesměs v její blízkosti.
Bylo nutno omezovat se pouze na "neděli, kdy nejsou v chodu
stroje v Karlových lázních, jež způsobují chvění stanoviska II '
a kdy je i nejmenší provoz po mostě Legií, který otřásá sta· ,
noviskem I. Výsledky měření jsou uvedeny v připojené tabulce
1. V'ní jsou uvedeny vyrovnané a orientované směry ze základ·
ního měření v dubnu a směry z kontrolního měření v prosinci.

1

Vzdá-
lenost Dle"

Měření II
(kontrolní)

Měření I
(základní)

8. dubna 1956 16. prosince 1956

smě'júhlové I posu.' m
ry rozdíly vy q q

"I " I mm Imm

o~
.~
§ 'tl•• 0 _

rJl i=Q m mm o I ' I "
II 19,51 0,094 16 23 \ 50,0 18,8 -31,2 +2,93 0,10
------ - - -- ,- -- -----

2 I 43,0 0,208 12 29 26,5 19,6 6,9 1,43 0,23

~~-I----i- -1-----"--
:: 3 49,2 0,238 12 09 19,1 15,2 3,9 0,93 0,26
~ I=s ---1----------- -,.-

4 59,8 0,290 I) 13 38,1 31,6 6,5 1,88 0,32

ml = ± 0,88"
mIl = ± 0,65"
md",= ± 1,09"

..: 6 126,7 0,614 358 31 32,3137,2 + 4,9 +3,01 0,58i-;46,8 0,227 i 352 ~'~ I<5,4 8,1 1,84 0,21

~ -; 26,6 10,1291346 58 23,1 \29,8\ 6,7
1

0,86 0,12

ml = ± 0,87"
mIl = ± 0,35"
md",= ± 0,94"

Tabulka obsahuje i vzdál\Jnosti kontrolních bodů od stanovisek
a z nich odvozený součinitel Dle", potřebný k výpočtu příčného
posuvu. Z jednotlivých směrů prvního a druhého měření jsou
vypočteny jejich úhlové rozdíly a z těch dále hodnoty příčných
posuvů.
K p.IÍsouzení spolehlivosti výsledků je ze středních chyb

prvního a druhého měření odvozena střední chyba úhlových
rozdílů, a z této chyby pak střední chyby jednotlivých posuvů:

V ' D
md", = ± m2 + m2 mq = md", • -;;I II ,e

Z tabulek je zřejmé, že zjištěné posuvy převyšují několika·
násobně hodnoty středních chyb, lze proto považovat posuvy
bodů za skutečné.
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Obr. 6.: Deformačni. čára.
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Legu. Dále klesá deformace rychle přes' :bod 2 až k bodu 3,
jehož posuv je nápadně malý; třeba hned poznamenat, ,že právě
v tomto profilu je pod nábřežimklenutý protor. Odtud stoupá
opět čára poměrně rychle k bodu 4 a pak probíhá celkem
rovnoměrně až k bodu 6. Od tohoto ptofilu klesá až k poslední-
mu bodu 8. '

Po rozboru výsledků prvního kontrolního měření možno
říci, že nelze podceňovat vliv radiální složky dynamických
účinků provozu v obloukových tratích; nasvědčují tomu vě!f.í
posuvy v profilech 1, 6 i v profilu7, kde vozidla objíždejí
nástupiště elektrické dráhy, nicm~ně se zdá, že v celém úseku
nábřežní. zdi od mostu Legu až' k Novotného lávce dochází
k přetváření nábřežního násypu vlivem gravitační složky
těchto účinků; ukazuje na to značný posuv v"profilu 5, ač dráha
je zde přímá - a nepřímo tOmu nasvědčuje i onen malý posuv
v profilu 3, kde právě místo násypu je klenutý prostor. Ubytek
deformace .od bodu 6 k bodu 8 lze snadno vysvětlit, neboť
nábřežní zeď se zde tímto směrem značně snižuje.
Je pochopitelné, že jedno kontrolní měření nepostači, nelibť

jde o poměrně značné pohyby, a bude proto nutno provést
ještě několik dalších měření, nejdéle v ročních intervalech.

Názorný obraz deformace podél celé délky zdi poskytuje
grafické vyjádření (obr. 6). V půdoryse, který představuje po-
10hu náhřežní zdi při základním měření v dubnu 1956, jsou
v jednotlivých pozorovaných profilech odměřeny posuvy v ná-
ležitém zvětšení. Spojnice posunutých poloh dává deformační
čáru, a pokud jde o nejistotu v jejím určení, vyjádřenou střed-
ní chybou posuvů, je vyznačena chybovým pásem. po obou
stranách deformační čáry.
Z grafikonu je na první pohled zřejmo; že od dubna do pro-

since téhož roku, tj. za pouhých 8 měsíců, posunula se koruna
'zdiva v celé své délce směrem k řece. Sledujeme-li průběh de-
formační čáry, je především nejzávažnějším značný posuv
bodu 1, ač je v blízkosti - necelých 20 m - od opěrníku mostu
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4,_.....-r-- , -.-.- '-0_. -·_--._._;.8 ---_----~i---------------- ~ ~
_-----. I ----O'.J.!! ""'-..-......

-"'-.. ,:\~6
-..-..

...•....'1.... \
' ,' \
1.~ ,

,: \ \,.6, :
\'0.9

",2~.

:\
%.9\\ "' __ --

1\,' . __ .-- .•..__ -

,\ 2,2r _----
\ 1Jr,,--
1,~l,·/:'
~~'.I I, -.",0,'
,o,O? '

, I
, !

5

. 5metéJflOVO n~'b/fŽ/

CD ® ® ®
u - - - - , . 0,6 2,2

'\..
It-)
o,•..

',- - - - 0.9

\(l
It-)

Q) I•...
,I,

® ® CD ®
3,8 1,6

1958/113



Geodetický \)bzor
sv. 4/46 (1958) č.6

Pak se ukáže, zda se pohyb zdi uklidňuje či urychluje, neboť
v druhéD;lpřípadě by šlo o zIr\ěnyskutečně destruktivního rázu.

Dodatek
Před předáníD;l článku do tisku bylo dne 19. ledna 1958

provedeno druhé kontrolní měřéní posuvů nábřežní zdi, jehož
výsledky dodatečně připojujeme.
Bylo měřeno týmž theodolitem, za dodržení téhož pracovní-

ho postupu a přibližně za stejných povětrnostních podmínek
jako při základním měření v dubnu 1956 a jako při prvn,ím
kontrolním měření v prosinci 1956. Pro porovnání s dřívějším
měřením jsou číselné výsledky uvedeny v připojené tabulce 2

Tab. 2. Posuvy a střední chyby

Vzdál. 8. 4. 1956 16. 12. 1956 19. 1. 1958
od

posuv I' ~~:Bod stanov. posuv 'I stř.
p~suv I stř.

ch. ch.
m mm 1 mm mm I mm mm I mm

± ± ±
1 19,5 0,0 0,1 ~,9 0,1 4,2 0,2

--- --- - --- ---
2 43,0 0,0 0,2 1,4 0,2 1,4 0,3

--- I-- --- --- ---

3 49,2 0,0 0,2 0,9 0,3 0,6 0,4

--"- --- --- --- --- ---
4 59,8 0,0 0,3 1,9 0,3 2,2 0,5

--- ----- --- --- -I- --- ---

5 202,4 0,0 0,9 3,21 1,1 4,6 1,6

--- _l- --- ---I i
6 126,7 0,0 0,5 3,0 0,6 3,8 0,7

--- .--- --- --- --- ---
7 46,8 0,0 i 0,2 1,8 0,2 3,6 / 0,2

--- I-- --- ---
8 26,6

1
0,0 0,1 '0,9 0,1 I 1,6 0,1

a graficky znázorněny v půdorysném náčrtu, kde jsou posuvy
zobrazeny v měřítku 10: 1. (obr. 7).
Je zřejmé, že-v době od prosince 1956 do led4a 1958 se po-

sunula koruna' zdi dále směrem k řece ve všech pozorovaných
profilech, s výjimkllu bodů 2 a 3. Nápadný je opět - jako
minule - posuv bodu 1, který tentokrát dosahuje hodnoty
4,2 mm. ač je v samé blízkosti opěrného pilíře mostu Legií.
Zdá se, že se zde skutečně uplatňuje vliv brzdného momentu
vozidel zastavujících před křižovatkou, kombinovaný s radiál-
ní složlou v mírně óbloukové dráze. Bod 2 nevykazuje oproti
minulému měření žádnou změnu a bod 3 jeví dokonce malý
P9hyb zpět (0,3 mm); ježto 'však tato hodnota leží v mezích
střední chyby, jde o zdánlivý pohyb a polohu bodu možno po-
važovat rovněž za nezměněnou. Body 4, 5 a 6 vykazují sice
posuvy, jež se pohybují na samé hranici středních chyb, nicmé-
ně je zde jasně patrná tendence posuvu směrem k řece. Velmi
výrazně se však projevil bod 7, který se posunul od minulého
měření o dalších 1,8 mm a podobně i bod 8, jehož posuv do-
sahuje hodnoty 1,6 mm, ačkoliv je v těchto místech nábřežní
zeď nízká. Příčinu těcht<>~poměrně značných posuvů bodů 7
a 8 možno snad spatřovat v najíždění těžkých.vozidel do oblou-
ků kolem nástupiště elektrické dráhy.
K znázornění rychlosti posuvů, která je důležitá pro posou-

zení nebezpečnosti těchto změn, je připojen rychlostní diagram
posuvů pro každý jednotlivý bod (obr. 8), kde je vyznačen
pravděpodobný průběh pohybů v závislos~i na čase. Nutno
ovšem poznamenat, že průběh je zde předpokládán jako ply-
nulý, není však vyloučeno, že k posuvu může dojít i naráz
- vlivem náhlého. zatížení vozovky nějakým mimořádně
těžkým transportem; který po nábřeží přejede.

Rozbor rychlostního diagramu ukazuje na postupný pohyb
bodu 1, zatím co body 2 a 3 zůstaly prakticky v poloze, kterou
zaujímaly v prosinci 1956. Bod 4 jeví tendenci k uklidnění,
méně však body 5 a 6. Bo{1y7 a 8, jichž rychlostní křivka
je velmi plochá, vykazují téměř rov{loměrný posuv, který
je závažný.

Měření velkých strojních zařízení
526.99: 261

(Použití geodetických metod a přístrojů)
Téměř ve všech oborech průmyslu setkáváme se u (výrob-

ních) strojních zařízení s požadavkem, aby jednotlivé jejich
díly byly trvale'v přesné vzájemné poloze.
Jen při dodržení této podmínky lze předpokládat, že toto

zařízení bude pracovat spolehlivě a lehce, tj. s nejmenší spotře-
bou pohonné energie. Každé vybočení strojních částí z této
polohy má za následek vznik nežádoucích tlaků a v důsledku
toho zvýšené jejich opotřebování, zmetkovitost výrobků, po-
ruchy a případně i trvalé vyřazení stroje z provozu., Pocho-
pitelně stoupá i spotřeba pohonné síly.
Do<:J.rženípřesných vzájemných poloh strojových částí -'-

ať už při původní montáži stroje, či při opravách - je možno
dosáhnout velice přesně, pokud lze k tomu použít mechanických
pomůcek přesného strojnického měřellf, jako jsou broušená
kovová prav~tka, přesné vodováhy, mikrometrická měřítka,
dotykové indikátory atd. Tyto pomucky vystačí však pouze
na krátké vzdálenosti max. do 4 metrq, Při větších vzdálenostech
používalo se doposud hadicových vodovah a napínání ocelo-
vých drátů. Tento způsob, prováděný po celá desetiletí, jest
již zastaralý, těžkopádný, neodpovídá modernímu vývoji
techniky a při dnešním tempu výrobním nedává již dostatečně
spolehlivé.výsledky.
Vlastní provoz strojních zařízení způsobuje jejich opotře-

bování a poruchy. Tyto bývají odstraňovány často pouhým
nahražením opotřebované či prasklé součásti, aniž bývá pátrá-
no po příčinách vzniku poruch. U velkých strojních zařízení,
jako jsou rotační pece, válcovací tratě, jeřábové dráhy apod.,
bývá spolehlivé zjištění příčin poruch obzvláště velmi obtížné.
Pro kontrolu správnosti polohy jejich os nelze obyčejně použít
způsobu, jímž toto zařízení bylo ustaveno při původní montáži.
Je pak třeba provést kontrolu stavu os nějakým nepřímým
způsobem.
Během více než desetiletého působení v oboru průmyslových

měření měl jsem příležitost seznámit se s potížemi, vznikající-
mi při provozu strojních zařízení větších rozměrů, spolupůsobit
při jejich odstraňovánf a spolupracovat při montážích nových
zařízení. Příčina poruch byla většinou v tom, že jednotlivé
str9jové části (poháněné společným hnacím ústrojím) nebyly
ve správných vzájemných polohách. Buď se to nepodařilo pro-
vést již při původní montáži, nebo došlo k vybočení v důsled-
ku dlouholetého provozu, špatnou obsluhou, provozním pře-
těžováním nebo sedáním základové půdy. Všechna zjišťovací
měření jsou v principu základními ge8IRetrickými úlohami.
Má se zjistit, zda myšlená spojnice dvou bodů (osy hřídelů,
kladek, válců, kolejnic atd.) mají předepsaný prostorový směr
a v případě že ho nemají, zjistit hodnoty jejich vybočení. Při
'stavbě nových zařízení je třeba řídit ustavení strojových částí
tak, aby osy měly požadované směry a zajistit je tak, aby
během pozdější doby bylo lze spolehlivě provést jejich kontrol-
ni měření.
Vhodnou aplikací geodetických metod (s použitím geodetic-

kých přístrojů) jsem dosáhl při svěřených mně úlohách pozo-
ruhodných výsledků.
Během posledních let provedl jsem s kolektivem berounské-

ho měř. oddílu OÚGK v Praze rozmanitá měření strojních
zařízení, z nichž uvádím:
I. zajišťovací měření pro rektifikaci vál'coVllCíchtratí na
výrobu tenkých plechů (na 3 pracovištích);

2. kontrolní měření stroje na výrobu eternitových rour vel-
kých průměrů za účelem zjištění příčiny zmetkových vý-
robků;

3. kontrolní měření osovosti chapadlového ložiska stroje
na odstředivé lití trub, za účelem zjištění nadměrného jeho
opotřebení a nebezpečné vibrace licí skříně (s použitím
k tomu účelu zvlášť zhotoveného odrazového hranolu);

4. optické řízení montáže dvou nových rotačních hrudko-
vacích pecí se zajištěním jejich os pro potřebu pozdější
měřické kontroly (délka pece 60 m, průměr 3,40 m, sklon
pece 2 %);

5. kontrolní měření stávajících rotačních pecí (pracoviště
Králův Dvůr, Ejpovice, Mníšek);

6. osovéustavení velikélitinové převodové skříně "SVNDWIG"
pohonného stroje do osy .dvou stávajících "DVO" válco·
vacích stolic pro válcování plechů za studena;

7. osové osazení nového hřídele setrvačníku o průměru 11 m
a váze 110 tun plynového motoru (1 200 KS), pohánějí.
cího válcovací tratě osmi stávajících stolic;

8. osové osazení nové "TRIO" stolice do osy stávajícího
motoru a kontrola osovosti dvou stávajících stolic;
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9. vytyčeni 36 m dlouhé osy, osové ósazení 12 ložisek hřide,
lového vedení a vytyčení kolesového hřídele na zadokole-
sovém říčním remorkeJ;u; pozorování průhybu dna této
lodi během výrobního procesu na souši a na vodě za účelem
případné změny projektu na dalších lodích;

10. kontrola vertikálního průběhu osy stroje na odstředivé
lití trub za účelem' zjištění příčiny velké zmetkovitosti
trub (14 % zmetků);

II. zjišťovací měření ocelových základů lodních motorů na
třívrtulovém dunajském remorkeru, za účelem zjištění
příčiny častých poruch na motorech;

12. měření jeřábových drah a jeřábových mostů (průhyby a
křížení mostů).
Práce 1 až 11 byly provedeny jako naléhavé požadavky na-

šich průmyslových závodů při vyskytnuvších se poruchách
strojních zařízení nebo výrobních problémech, často urgované
přímo hlavními správami jejich příslušných ministerstev
buď na OÚGK v Praze, nebo přímo na ÚSGK.
Měření jeřábových drah provádí již OÚGK v Praze jako

běžný výkon. Výsledky zkušeností v tomto oboru měření byly
shrnuty do návrhu "Směrnic na proměřování jeřábových drah
geodetickými metodami", které již prošly připomínkovým
řízením.
Prápe ad 5 na pracovišti v Ejp,.ovicíchbyly prováděny ve

spolupráci s Výzkumným ústavem dopravní a úpravárenské
techniky, práce ad 7 a 11 s Výzkumným ústavem lodí, a to na
jejich přímé vyžádání.
Z uvedených několika příkladů speciálních měření ve strojí-

renství vyplývá, jak důležitým pomocníkem může být speciál-
ní geodesie. Její rozšiřování do všech oborů technického života'
je stále větší a větší.

Geodetické počtářství v praXI

Při jisté měřické práci použil jsem Hanse~ovy
současné určení polohy dvou bodů.
Školní příBadúlohy vyhlíží dle obrazu 1.

526.935
úlohy pro

~·,,---------------ii.. " ....: B
"

Při zmíněné práci byl tvar obrazce dle obrazu 2 a úloha byla
rozšířena na současné určeni ještě dalších dvou bodů Pa a P4•

Všechny čtyři určované body obklopily pracovní území
takže nebylo nutno vést polygonové pořady z větší dálky.
Ušetřilo se kamenů a nad to bylo observováno pouze na dvou
bodech P1 a P2•

Jako kontrolu provedl jsem porovnání přímo měřené délky,
PaP4 cca 1000 m dlouhé s délkou vypočtenou ze souřadnic.
Shoda byla hluboko v dovolených mezích.
Jiný tvar určujícího obrazce může nastat dle obr. 3.

~B.
&A,'," ..~

Závěr: Měřením směrů na dvou bodech a přímým měřením
jedné delší přímky získám současně 4 další body ve větších
vzdálenostech jako kostru pro vnitřní .polygonovou síť.
O tak zvaných nebezpečných polohách bodů P1 a P2 (ana.

logicky jako u protínání zpět nebezpečná kružnice) možno se
poučit v Zeměměřickém sborníku z roku 1954 v článku Ing.
Dr. Kučery: Hansenovo protínání s měřickou kontrolou a s o-
becným kriteriem přesnosti. .
K měření mož.uopoužít vteřinových nebo dvouvteřinových

strojů se skleněným limbem (Wild, Kern aj.). Měřeno budiž
ve třech skupinách tak, aby maximální rozdíl mezi skupinami
nebyl větší než 20 setinných vteřin.
Tento způsob se hodí ke zhušťování trig. sítě u zakázek, ome·

zených na uzavřené prostory, pakliže ovšem terénní podmínky
to dovolí. \

Ing. Jaroslav Steiger
OÚGK v Opavě

526.934
V článku O. E. Kádnera, uveřejněném v II. čísle 1957toho-

to časopisu,je podán způsob výpočtu Hamlenovyúlohy na dvo-
jitém spřaženémpočítacím stroji, při čemž vedlejším produktem
jsou směrníky na hledané body. Pokud tyto směrníky nepotře-
bujeme, anebo chcemé-li se vyhnout častému vyhledávání
trigonometrických funkcí. v tabulkách, je možné výpočet pro-
vést jen použitím kotangent měřených úhlů. Tento způsob
uvedl na příklad v Zeměměřickém sborníku 1954 Ing. Dr. Kp.-
čera a v časopise Zeměměřictví roč. 1954str. 135 Ing. Nevosáll.
Podle určitých vzorců vypočítávají se zde přímo souřadnice
hledaných bodů, předem je však třeba vypocíst a zapsat někte-
ré pomocné hodnoty.
Níže, uvedený způsob určuje oba hledané hody P, L (viz

obr. 1) protínáním vpřed z daných bodů 1, 2, což je úkon velmi
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dobře známý. Pro počtáře bude novým jen výpočet kotangent
:6hlů cc, p, ", d. Plati pro ně poměrně jednoduché vztahy (2)
a jejich vyčísleni zejména na algebraickém spřaženém počíta-
cim stroji je pohodlné. Odvodit je můžeme např. tak, že zvo-
lime pomocnou soustavu y', x' definovanou: P(y' = O, x"= Q),
L(y' = O, x' = 1), v niž kotangenta směrniku 1-2 má tvar

Z R cotg w1 • cotg W4,- cotg Ws • cotg Ws
cotg CI= =S = cotg w1 +cotg W4 -cotg Ws -cotg Ws (1)
'jehož analogii i jiný způsoh odvozeni najdeme např. v ře1íení
Dr. Kučery a Ing. Nevosáda.

Podle ohl'. 1hunou potřehné úhly IX, p, r, d:
cc = 1800 + Wl - 111.s {3= 1800 + Ws - ClS'1 r = Ws - 111.s

• d = W4 - I1S'1

a poněvadž cotg 111'S= cotg O'S'1 = cotg a, můžeme psát:
cotg IX = cotg (w1 - 0')

cotg tJ = cotg (ws - 0')
cotg r = cotg (ws - (1)
cotg d = cotg (W4 --,. 0')

Aplikaci vzorce pro rozdíly kotangent

( b) 1+ cotg a • cotg b
cotg a - = cotg b :- cotg a

Normativni hlidka
Upozorňujeme na vládni nařízeni č. 10/1958, ze dne 21. hřezna

1958 o zrušeni ministerstva a pověřenectva 1Wstního hospodář.
ství, podle něhož hylo minis.terstvo 1Wstniho hospodářství
zrušeno a jeho půsohnost hyla: přenesena jednak' na výkonné
Ol'gány krajských národnich výhorů, jednl:!-kna jiné ústředni
orgány. Stejně hylo zrušeno i pověřenectvo 1Wstniho hospodář-
ství a obdohně přenesena jeho půsohnost.
Citovaným vládnim nařízenim hyla Ústřeďni správa geode.

sie a kartografle podřízena ministru vnitra a Správa geodesie
a k,artografie' na Slovensku pověřenci vnitra.
Toto nařízeni nabylo účinnosti dnem 1. duhna 1958.
Vládnim nařízenim č. 11/1958 ze dne 21. hřezna 1958 o orga·

nisaci státni geologické. služhy Jiyl zřízen Ústředni geologický
úřad! jako ústředni orgán státní správy pro ohol' prováděni
geologického výzkumu a průzkumu na celém státnim úze1W.
Vládni nařízeni vymezuje půsohnost úřadu a stanoví, že dosa·
vádni Ústředni ústav geologický je výzkumným ústavem
Ústředního geologického úřadu.
Ohě vládni nařízeni vyšla v částce 3 Sh. (cena 50 haléřů). Št.

, .

~
;3-->" •...•
i=l< --
->,
1:1
<l.o

I I
~ ~

I
~ ~ o ~ IC
..... ""' o o o- o IC

""
~ ~. IC co o

o ""'
~ o- cf .,;

t- IC ~ IC IC .....~ ..... t- .,.; ..... ~

I
coo

Ó
-.é

Óo- t- ~ ~t- ~
"" IC IC

"" I I I
+

,
.....
""IC o- IC

• ~ ..... ""' ..... o ~
..... o- o "" o ~ ~ ..... IC

~ ""' ~. ~ o ""
~ co' ""'co ~ ..... •.... o I
o .,; oQ..... o t- ..... ~ o- "" ""' ~

""' ~ ""
cf 't-=' 0-. co •.... ~o ...<

""' "" +
~ t- .....

""
.....

""' I
~ "'" I +

~ ~
""' III I + I

N !
1

I I

o

I
~

"" ~
t- ~

"" ~ ""' t-• IC I ~ ~ ~ o- t- t- IC..... o o ""' ..... "" o o- ""'
"" o o co ~ ~ IC Ó .,;
~ IC Ó I t- t- IC

"" ""' co
~ I IC cf .,; IC. co o '"
IC Ó + co t- o ...< ~ ~~ +

.....
"" + +

-c IC

II + I +
Cf) !

o- It- ""' ~~ "" ""' IC ~• ~ co ""
o- co ~ ""'o- ""' "" o- o t- ""' ""::" o- ""l. ""' t- o t-=' ...<

t- IC ..... ~ ~ IC co o-
"" ""i. v5 ""i. ""' coo

+
.....

o- .....
""

t- .....
""' .....

""' I ""' "" I "" I
~..... " /I I + kIíIJ

lX:l I. I
dostaneme výsledné rovnice:

Z . ~otg W1 + 1
cotg cc = Z - cotg WI

• {3 Z , cotg Ws + 1cotg = Z - cotg Ws

Z. cotg Ws + 1 (2)
cotg" =, Z - cotg Ws

51 Z . cotg W4 + 1
cotg u = Z - cotg W4

- Výpočet je veden ve č~yřech sloupcich. Řádky 4 a 5 a hodno-
ty R a S třetího řádku může zkušený počtář .vypustit.
Měřené úhly w jsou vztaženy ke spojnici hodu P, L. Máme-li

tedy orientovánu osnovu s nulou do tohoto směru, vyjmeme
hodnoty w potřehné pro výpočet přímo ze zápisníku.
Zkouškou celého''výpočtu je !lrotnutl hodů 1. 2 z výsledných

p. L a 'z použití cotg w z druhého řádku.'
. Ing. J. Němec

Hodonín

Odhornou literaturu
učehnice, tahulky,knihy a mapy, na které upozorňujeme v Lite·
rární hlídce a v Rozmanitostecli našeho časopisu žádejte ve
specialisované prodejně geodetické a kartografické literatury
KNIHA 2084, Dejvická 23, Praha.;.6-Dejvice, tel. 794~27.

Rozšiřujte odhiír n8Šeh«t ěasopisu.

Časopis Geodetický a kart081'afický ohzor je určen zejména
odhorníkůJll v praxi na všech pracovištích, kterým jsou ukládány
geodetické a kartografické úkoly. Upozorněte své přátele a známé
jakož i příslušná. služehní 1Wsta, že Geodetický a kartografický
ohzor rozšiřuje Poštovm noYinová služba, u níž je třeha časopis
ohjednat~ Ohjednávky přijímá každý poštovni doručovatel.
Předplaťte Geodetický a kartografický ohzor svým přátelům

v cizině. Ohjednávky tohoto předplatného přijímá Poštovm no-
Yinový úřad, odd.ciziua, Jindřišská 14, Praha 3-Nové Město.1958/116
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Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu

I

Československým geodetům a kartografům se teprve v přízni.
vých podmínkách, vytvořených naší pracující třídou včele
s KSČ, dostalo možnosti všestranného uplatnění při výstavbě
uového státu. O tom, že této možnosti plně využili a že se účinně
'~apojilido budovatelské práce, svědčí jejich pracovní výsledky,
za něž se jim nejednou dostalo veřejného uznání. V č. 8 loňského
a v č. 4 letošního ročníku Geodetického a kartografického obzoru
jsme zaznamenali významné události v resortu Ústřední správy
geodesie a kartografie, jakými bezesporu bylo udělení státních
vyinamenánípracovnímu kolektÍvu v Opavě, jeho řediteli
a předsedovi Ústřední správy geodesie a kartografie. K těmto
vyznamenaným jednotlivcům a kolektivu přistupují nyní další
pracovní 1Folektivy a sice Geodetický a topografický ústav
v Praze a Geodetický ústav v Bratislavě.
Za významné pracovní výsledky na poli hospodářském a za

zásluhy o zvýšení bezpečnosti státu propůjčil president re·
publiky soudruh Ant~nín Novotný na návrh vlády republiky
Československé u příležitosti 13. výročí osvobození naší vlasti
sovětskou armádou pracovníkům těchto ústavů vyznamenání
Za zásluhy o výstavbu. Strana a vláda tímto aktem ocenily
i zásluhy celé generace československých geodetů, kteří se podí-
leli na vybudování trigonometrických a nivelačních sítí, jejichž
uřesnost a technická úroveň staví československou geodesii
~e světě do popředí.
i;eodetický a topografický ústav v Praze, který vznikl dne

1. ledna 1954 po rozdělení bývalého Státního zeměměřického
a kartografického ústavu, se zaměřil na plnění nejdůležitějších
celostátních úkolů v oblasti geodetických základů a topogra-
fického mapování. Stal se tím prakticky hlavním nositelem
úkolu vybudování jednotné trigonometrické sítě, která vytvořila
~polehlivý ,~ přesný podklad pro mapovací, technické a pro-
jekční práce při socialistické výstavbě báňský«h, hutních
~ energetických ~ávodů, dále při geologickém průzkumu,
výstavbě nových, vodohospodářských a dopravních zařízení,
"Qvých sídlišť apod. Jednotná trigonometrická síť je i základem
<{ řešení a plnění strategických a taktických úkolů z hlediska
obrany státu. Ústav dokon~il další velký úkol, jakým bylo vy.
budování nové astronomicko-geode'ické sítě a na území českých
krajů a zčásti i na Slovensku nivelační sítě 1. a II. řádu. Pracov·
níci ústavu též spolupracovali při spojení trigonometrických
a nivelačních sítí se sousedními spřátelenÝmi státy. Gravi-
metrická síť I. a II. řádu vybudovaná Geodetickým a topogra.
fickým ústavem v Praze slouží jako základ pro splnění vládního
úkolu vyhotovení gravimetrické mapy ČSRv měřítku 1 :200 000.
Pracovníci ústavu mají rovněž nemalý podíl na dokončeném

velkém mapovém díle, topografické mapě V měřítku, 1 : 25 000,
která vznikla společnou prací československých geodetů, topo-
~rafů a kartografů jak civilních složek, tak i složekministerstva
národní obrany. K dokončení tohoto mapového díla podstatně
přispělo použití fotogrammetrických metod, zejména jedno-

526.913.1 Suchánek, A.
Polygonometria sozákladnicovou latou. Vydalo Slovenské

nakladateJstvo tec)mickej literatúry, Bratislava, 1957, 192
strán, 73 obrázkov, 33 tabuliek. Cena 12,90 Kčs.
F' Docent Suchánek spracoval velmi aktuálnu geodetickú
metódu, polygonometriu so základnicovou latou, ktorá nachádza
u nás stále širšie použitie pri zhusťovaní trigonometrickej siete
pre mapovacie účely, v situačných prácach pre stavebnú
prax a pod. V kníhe je systematicky spracovaná doteraz známa
domáca a zahraničná literatúra, rozšÍrená o vlastné teoretické,
najma však praktické poznatky a skúsenosti autarove. Výklady
teoretických základov polygonometrie sú tu doplnené popisom
prístrojov vhodných pre paralaktickú polygonometriu a ná-
vodom na ich preskúšanie, popisom ~racovného postupu
., teréne, návodom na spracovanie výsledkov merania a napokon
použitím paralaktickej polygonometrie pre menej presné si-
tuačné práce. Výber látky a jej spracovanie doplnené tabulka-
mi, obrázkami a príkladmi dáva publikácii charakter cennej
príručky pre prax založenej na dobrých teoretických základoch.
..••.MÓžemepreto oprávnene predpokladať, že publikácia pri-
nesie užitok našej geodetickej' praxi a prispeje k ďalšiemu roz-
šíreniuJóznych modifikácii paralaktiCkej polygonometrie'A_",

smínkové i dvousnímkové letecké fotogrammetrie. Velmi
úspěšně se vyrovnali pracovníci ústavu s tímto úkolem zejména
v obtížném horském terénu Nízkých Tater a Slovenského Rudo-
hoří. Význam topografické mapy v měřítku 1: 25 000 tkví přede-
vším ve zvýšení připravenosti československé lidové armády
a v zajištění bezpečnosti státu, dále pak v tom, že se stává pod-
kladem pw generální projektování socialistické výstavby ve
všech hóspodářských oborech našeho státu.
Těchto významných pracovních výsledků dosáhli pracovníci

Geodetického a topografického ústavu v Praze především cíle-
vědomou dlouholetou prací a zvyšováním své odborné úrovně.
Dalším důležitým 'činitelem, který přispěl k dosažení pracovních
úspěchů, je dobrá pracovní morálka v tomto ústavu, ovlivněná
socialistickým soutěžením pracovníc4 kolektivů i jednotlivců.
Potvrzuje to i ta skutečnost; že předseda Ústřední správy geo-
desie a kartografie vyslovil pracovníkům ústavu zvláštní uznání
za odevzdání topografických originálů map vměřítku 1: 25 000
v kratší lhůtě, než byla stanovena plánem.
Geodetický ústav v Bratislavě vznikl dne 1. ledna 1957 roz-

dělením Geodetického, topografického a kartografického ústavu
v Bratislavě na dva samostatné ústavy. Po tomto rozdělení byl
pověřen plněním nejdůležitějších úkolů v oblasti geodetických
základů a topografického mapování. Jeho úkolem bylo rychlé
dobudování' jednotné trigonometrické sítě na Slovensku. Vy-
budováním trigonometrických bodů zejména nižších řádů ve
spolupráci s topografickou složkou ministerstva národní obrany
a Geodetickým a topografickým ústavem v Praze vytvořil
spolehlivý a přesný podklad pro mapovací" technické 'a pro-
jekční práce, pro výstavbu báňských, hutních a energetických
závodů, pro geologický průzkum, pro výstavbu nových vodo-
hospodářských a dopravních zařízení apod. '
Ve spolupráci se složkami ministerstva ná~odní obrany při-

spěli pracovníci ústavu zmapováním rozsáhlých prostorů k do-
končení topografické mapy 1: 25 000 v kratší lhůtě, než bylo
původně plánováno, za což jim byl vysloven předsedou Ústřední
správy geodesie a kartografie dík jakožto uznání za zajištění
výsta~by státu a jeho obranyschopnosti.
Těchto úspěchů dosáhl Geodetický ústav v Bratislavě sou-

stavným a cílevědomým úsilím, dobrou organisací práce,
zvyšováním kvalifikace pracovníků, používáním nových pra-
covních metod a rozvíjením 'socialistického soutěžení. Byl
dvakrát držitelem putovní Rudé standarty Ústřední správy
geodesie a kartografie a Ústředního výboru svazu zaměstnanců
v místním hospodářství a třikrát obdržel čestné uznání II. stupně.
Ocenění zvláštních pracovních zásluh pracovníků Geo,detic-

kého a topografického ústavu v Praze a Geodetického ústavu
v Bratislavě stranou a vládou je pro ně závazkem a pracovníkům
ostatních ústavů geodesie a kartografie též pobídkou ke zvýše-
nému úsilí na plnění usnesení strany a vlády v boji za dovršení
výstavby socialismu v naší vlasti. Ing. Ulm.

V kapitole prvej sú stručne vymenované rózne druhy moder~
ných optických diaYkomerov,vysvetlený je pojem paralaktickej
polygonometrie.a napokon uvedený je návrh na roztridenie
polygonometrie na polygonometriu 1., II. a III. rádu.
V kapitole druhej sú odvodené základné vzťahy pre trigo-

nometrické určenie d1žky pomocou základnióovej laty, keď
lata je postav~ná na jednom konci, alebo upro'stred meranej
dížky a keď dlžka je rozdelená na viac úsekov. Po skúmaní
vplyvu chýb v postavení základnicovej laty na meranú dížku
prechádza autor k rozboru jednoduchých paralaktických člán-
kov, zisťuje ich hospodárnosť a uvádza kritériá, podla ktorých
treba pre danú úlohu voliť hajvýhodnejší typ článku. Rozoberá
tiež vplyv chýb vo vytýčení pomocnej základnice na meranú
dÍžku. Potom uvádza nepravidelné a zložitejšie typy paralak-
tických článkov a kapitolu uzaviera porovnaním jednotlivých
typov článkov z hYadiskavplyvu stredných chýb v pozorovaní
na merané dížky a z hYadiska hospodárnosti. Látka tejto ka-
pitoly je doplnená mnohými ohrázkami a tabuYkami.
Kapitola tretia zoznamuje nás shromadením chýh pri me-

raní vrcholových uWov v polygonových poradoch a 5 príčina-
mi týchto chýb. Úvahy o vplyvu vonkajších podmienok na
meranie uhlov s,aopierajú z velkej časti o praktické skúsenosti
autora.
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Kapitola štvrtá je venovaná skúškam teodolitov a lát, použí- .
vaných pri paralaktickej polygqnometrii. Popísané sú tu mo-
derné teodolity a trojpodstavcové súpravy, ktoré prichádzajú
pre našu prax do úvahy a ukázaný je postup preskúšania de-
leného' kruhu a optického mikrometra dop1nený praktickými
príkladmi. VeIkú pozornosť venuje autor velmi doležitej kon-
štante - dÍžke základnicovej laty - a uvádza niekolko spo-

, sobov na jej určenie.
V kapitole piatej je popísaný pracovný postup pí-i meraní

v poli a uvedené sú pokyny pre meranie paralaktických a vrcho-
lových uhlov doplnené praktickým príkladom.
Obsah kapitoly šiestej je venovaný spracov,aniu výsledkov

merania. Jetu ukázané ako treba merané dlžky redukovať
na nulový horizont a opraviť o skreslenie z projekcie a ako
sa vyrovnáva porad podla metódy najmenších .štvorcov (s prí-
kladom). Popísaný je tu tiež ..postup pri meraní zenitových
vzdialeností na polygonových bodoch a výpočet výšok týchto
bodov. .
V poslednej kapitole sú popísané praktické skúšky polygo-

nometrie nižších rá'dov, ktoré autor vykonal s teodolitmi stred-
nej presnosti.
Obsah knihy možno zhruba rozdeliť do dvoch častí. V prvej

časti tvorenej prvou, druhou a čiastočne aj treťou kapitolou
sú ucelené a systematidky podané teoretické základy polygo-
nometrie so základnicovou latou. Táto časť má dobrú vedeckú
úroveň.
Druhá časť tvorená zbytkom knihy má odlišný charakter.

Okrem presných geodetických údajov nachádzajú sa tu aj
popisy prísttojov, popisy pracovných postupov, popisy skúse-
ností a zhodnotenie výsledkov roznych skÚšok. Je dokladom
toho, že autor svedomite študoval otázky paralaktickej poly-
gonometrie a usiloval sa svoje praktické skúsenosti čo v naj-
úplnejšej miere odovzdať praxi. Na druhej strane však toto
správné zameranie zapríčinilo, že vety v niektorých odsekoch
sú pomerne preplnené podrobnosťami a formulácia inak správ-
nych myšlienok je nejasná: Tieto formálne nedostatky však
/neznižujú celkovú hodnotu predloženej práce. Zemcmeračský
inžinier nájde v nej cenné a podrobné poučenie a návod ako vo
svojej praxi použiť paralaktickúpolygonometriu so základni-
covou latou. J. Krajčí

526.913.1 Suchánek A.
Polygonometria so základnicovon latou. Slovenské vyda-

.vatelstvo technickej literatúry, Bratislava 1957, str. 192,
obr. 73, tab. 33, váz., formát A S, cena Kčs 12,90.
Požadavek zhušťování trigonometrické sítě bez nákladné

signalisace dává v poslední době přednost polygonisaci před
dosud obvyklými trigonometrickými metodami. Tyto otázky
se snaží řešit publikace doc. Suchánka, která se zabývá zejména
paralaktickou polygonometrií se základnovou latí.
Autor zde ve zhuštěném přehledu podává stručné matema·

tické důkazy, kriteria přesnosti a návod k praktickému použití.
Zvláštní kapitolu věnuje měření délek, měření úhlů, výběru
přístrojů a zpracování výsledků. U každého postupu je zhodno·
.cena také hospodárnost výkonu, která ještě. přispěje k většímu
rozšíření uvedené metody. Četné grafy, tabulky a příklady
přispívají k. větší srozumitelnosti textu.
V oddíle zabývajícím se měřením délek je uvedeno několik

druhů. paralaktických článků. V souhlase s praxí je označen
způsob jednoduchého rozvinutí pomocné základny v obecné
poloze na konci. strany za nejvýhodnější pro našl\ poměry.
Základna jé společná dvěma sousedním polygonovým stranám
a tím se zmenšuje počet měřených paralaktických úhlů. Tento
způsob je póužíván s dobrými výsledky měřickým oddělením
Kovoprojekty v Praze běžně již od r. 1949 (zavedl jej zde teh-
dejší vedoucí Ing. Jan Karda) při geodetické přípravě inženýr-
ských i průmyslových staveb a při pořizování podkladb pro
základní plány i výstavbu strojírenských závodů v ČSR. Pra-
'covní postup i denní výkon 3 km odpovídají údajům v knize
uvedeným. Upozornění na zdroje chyb systematických i naho-
dilých a návod k jejich eliminaci přispěje k zlepšení výsledků.
Pokud jde o prakticky dosaženou přesnost v měření paralak-
tických úhlů, považuji za nutné upozornit čtenáře, že údaje
středních chyb (str. 157, 158) jsou mimořádně malé. V rámci
výzkumných i běžných prací, jichž jsem se ve větší mířezúčast-
nil, nebylo dosaženo ani při šestnáctinásobném opakování
měření každého paralaktického úhlu v průměru lepšího výsled"
ku než ± l,4cc (výzkumná měření provádělo více praéovníků
a shodou okolností tímtéž theodolitem jako autor publikace,
tj. Wild T2, výr. č. 8643,majetek zeměměřické fakulty ČVUT
v Praze). Odborníci zabývající se těmito pracemi potvrdí jistě
můj názor, že dosažení tak vysoké přes~osti ~ v průměru
± O,7cca dokonce již při desetinásobněm opakování měření

paralaktického úhlu, jak uvádí doc. Suchánek - lze považovat
za abnormálně příznivé a nikoli směrodatné pro pod:rnhIku
úspěšného měření.
Shrnutí poznatků o měření úhlů do této publikace je velmi

prospěšné, právě tak jako uvedení několika nových typů theo-
dolitů sovětské i německé výroby. Vhodně jsou vybrány také
způsoby Zjišťování konstrukčních nedokonalostí theodolitů
(dělení vodorovného kruhu, zkouška optického mikrometru
.a určení runové chyby), aby sije mohl v praktických podmínkách
přezkoušet každý měřič i když výklad v této části ztrácí místy
~ zejména tam, kde se autor odvolává na jinou literaturu -
na jasnosti. Zvláštní oddíl je věnován základnovým latím,
zkoušce jejich přesnosti a tvaru používaných terčů.
V kapitole o"zpracování výsledků se zabývá autor pouze

vyrovnáním metodou nejmenších čtverců podle Eggerta.
Bylo by účelné zhodnotit, není-li způsob Forstnerův (uvedený
např. v knize: Herda M.-Staněk V.-Herda J., Polygonisace
s optickým měřením délek, SNTL, Praha 1957) výhodnější.
Knize lze vytknout několik nedostatků. V předmluvě by

měly být uvedeny publikace, z nichž bylo především čerpáno
nebo aspoň poznámka, že bylo použito literatury uvedené v sez-
namu na str. 183. Také nedůsledné uvádění jiných autorů
poukazem v textu nechává.čtenáře v pochybách, zda jde o myš-
lenku původní nebo převzatou. Doc. Suchánek na str. 59 píše,
že A. Walf ve svém pojednání uvádí - pro paralaktický článek
s pomocnou základnou určenou ze dvou úseků a volenou upro-
střed měřené strany- střední chybu dvojnásobnou než by měla
být. Tato chyba by byla dvojnásobná teprve po odstranění
tiskové chyby, jak již upozornil J. Karda (Paralaktická poly.
gonometrie se 'základnovou latí. Zeměměřický sborník 1954,
str. 9). Ve vzorci (133)na str. 62má být ve jmenovateli 3V~jak
je správně uvedeno v citovaném pojednání J. Kardy na str.
10 vzorec (51). V třetím koeficientu normální rovnice (239)
na str. 165je opačné znaménko (správně je uvedeno v publika-
ci: Prof. Ing. Ján Kraj čí, Geodézia, ŠNTL, Bratislava 1954,
str. 281, vzorec Sl). Váhy uvedené ve vzorci (244) na str. 166
nejsou určeny ve správném poměru a autor by měl jejich odvoze-
ní přezkoumat.
Závěrem chtěl bych zdůraznit, že kniha využívá všech dosa-

vadních poznatků z oboru paralaktické polygonometrie se
základnovou latí a je proto vhodným doplňkem méně dostup·
né, zejména novější, zahraniční i domácí literatury, která se
zabývá podobnými problémy. Kniha je vytištěna na dobrém
papíře, tisk i grafická úprava jsou velmi pěkné. Jejím kladem
je, že svou náplní i přehlednou formou se může stát vyhledá-
vanou příručkou v praxi. .

Ing. Zdeněk Brychta, Kovoprojekta Praha

526.913.1:562.22
Příspěvek k recen5i publikace doc. inž. A. Suchánka: Polygo.
nometria 50 základnicovou latou.
Autor uvádí (str. 124-126), že k určení délky latě je nejvhod-

nější laboratorní porovnání, zatím co geodetická základna není
k tomuto účelu vhodná. .
Pokud jde o určení správné délky latě, má jistě pravdu, .ale

my hledáme takovou délku latě, která pro měřený paralaktický
úhel nejlépe odpovídá hledané vzdálenosti.
Vzhledemk různým nedostatkům latě i různosti okolností při

měření v terénu a v laboratoři jsou tyto délky latě různé a k zjiš-
tění správné délky z měřeného paralaktic~ého úhlu je proto
vhodnější srovnání na geodetické základně. Ze je tomu skutečně
tak, ukazují nejen dobré výsledky z praxe, ale i zkušenosti
z nivelace vysoké přesnosti, kde komparování latí v"laboratoři
dává často odlišné výsledky od komparování latí v terénu
normálním metrem.""Porovnání v laboratoři zůstává ovšem
stále cennou kontrolou, která se ještě zlepší, až budeme mít -
přístroj pro komparování latě v měřické poloze.

H+ S+ H

P-oznámka redakce:
Recense prof. Krajčího, Ing. Brychty jakož i příspěvek k re-

censi od Ing. Herdy M., Ing. Dr. Staňka a Ing. Herdy J.
posuzující publikaci doc. Ing. Ant.Suchánka jsou dokladem,
že thematika, kterou se autor zabývá, je živě diskutována na
pracovištích geodetické praxe i na školách. Obě recense uve-
řejňujeme proto, aby si pracovníci, pro něž je určena, učinili
objektivnější představu o vydané publikaci, která je v první řa-
dě určena pro praxi. Z obou recensí je patrno, že p11.blikaceje
přijímána kladně. Kritika nedostatků může pomoci auto~ při
jejím druhém vydání k jejímu zlepšení i pokud jde o přesnější
označování přejímaných partií z použité a na konci publikace
citované literatury v textu číslyv hranatých závorkách~jimiž je
použitá literatura označcna na koncipublikaee.
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526 Jordan - Eggert - Kneissl
Handbuch der VermessungskuniJe

Bd. V.: Astronomische und physikalische Geodasie,(zpracoval
K. Ledersteger)
1. a 2. sešit (str. 1-288), nakt J. B. Metzler, Stuttgart, 1957
Pátý hlavní svazek desátého vydání základní geodetické pří.

ručky přináší zcela nové a podstatně rozšířené zpracování disci.
pliny astronomické a fysikální geodesie, která v dřívějším vy-
dání z r. 1941 byla ve svazku 111/2 stlačena na pouhých 257
stran. zatím co tento samostatný svazek je plánován asi na
800 stran. Nové zpracování je tím záslnžnější, že systematicky
sleduje vývoj a pokrok tohoto oboru až do'poslední doby a pod.
statně tak ulehčuje studium četné rozptýlené literatury.
Obsahem astronomické geodesie je v podstatě spíše geo·

metrická teorie tížnicových odchylek. Tuto teorii nelze však
ostře oddělit od fysikální geodesie, vždyť směr tížnice tvoří
jeden ze dvou určovacích prvků tihového vektoru.

Proto je v první kapitole knihy projednána nejprve geo·
metrická teorie tížnicových odchylek, která .tvoří vlastní obor
astronomické geodesie. Při tom autor, svého času v Praze
působící K. Ledersteger, rozlišuje důsledně mezi translativní
a projektivní metodou a vyzdvihuje projekci geoidických bodů
na jednoznačný střední elipsoid jako přirozenou síť z nekoneč·
ného možného počtu projekcÍ. Je-li zemský elipsoid definován
jakorepresentant normálního tvaru Země, pak jSQUnejlépe se
přimykající elipsoidy geometrickými aproximacemi geoidických
výsečí. Jejich určení podle tří translativních metod, stupňového
měření, rovnic tížnicových odchylek a parciálních systémů je
popsáno v druhé kapitole. Znázornění různých metod, astro-
nomo-geodetického vyrovnání sítě sleduje v podstatě historický
vývoj, při čemž se však autor nezabývá čistě formálními úpra.
vami výpočtu. Naproti tomu je poměrně dosti obšírně pojed.
náno o Wo1fově iterační metodě. Čtvrtá kapitola obsahuje
teorii astronomické a trigonometrické nivelace, při čemž
v § 29 je výjimečně již respektováno zakřivení tížnice. Poslední
kapitola prvního oddílu je věnována moderním pokusům
o překlenutí oceánů s pomocí Měsíce, tj. geodetické vyhodno.
cení zákrytů hvězd Měsícem, totálního slunečního zatmění
a konečně metodě Markowitzově.
Druhý oddíl se zabývá, jak jsme již uvedli, fysikální geodesií.

Pojednává o isostatické redukci tížnicových odchylek, o Hay-
fordově elipsoidu, o definici a odvození středního zemského
elipsoidu astronomo-gravimetrickou cestou, o. gravimetrickém
určení absolutních tížnicových odchylek a o problému redukce
zakřivení tížnice.

Dílo vychází postupně v jednotlivých sešitech, z nichž máme
nyní k disPQsiciprvní dva, tj. str. 1-288. V nich je obsažen
celý první oddíl a z druhého oddílu celá kapitola VI. o mate-
maticl.j:éteorii neturbulentních vektorových polí (potenciální
teorie). Třetí oddíl tohQto dílu se má zabývat měřením tíže.
Již z části· svazku, který je k disposici, je patrné, že zpraco-

vatel přistoupil k svému obtížnému úkolu po neobyčejně dů-
kladné přípravě, takže máme přeJi sebou dílo, jaké od doby
vydání slavné Helmertovy "Mathematische und physikalische
Theorie der Hiiheren Geodiisie" (1880-1884) bylo citelně po-
strádáno. '
. Jeto základní moderní dílo, které nejen konstatuje a shrnuje

dosavadní PQznatky, ale uvádí i otevřené problémy čekající
ještě na řešení. Pátý svazek moderního desátého vyd~ní Jordan-
Eggertovy příručky, řízeného M. Kneisslem a plánovaného na
deset svazků (geodetickou astronomií se bude zabývat samo-
statný svazek II.a, zpracovávaný K. Ramsayerem), je ne·
sporným přínosem a lze jej plně doporučit. Je jako t!statní
pečlivě a bezchybně tištěn na křídovém papíře. ,

Otakar E. Kádner

91:526.8
Zeměpisná cvičení pro 6. postup. ročník, ÚSGK Praha 1956,

32 str., cena 7.- Kčs.
Po čtvrtém nezměně~ém vydání 13základních obrysových

map pro školy, v červnu 1956 přikročila ÚSGK k vydání další,
metodicky propracovanější pomůcky k zeměpisnému vyučo-
vání na školách. Jeto sešitový soubor tří zeměpisných cvičení
pro 6.-8. post. roč. všeobecně vzdělávacích škol, z něhož v pro-
sinci 1956 vyšla cvičení pro 6. post. roč., dal~í dva jsou v pří·

" pravě.
Základní pomůckou, zeměpisného vyučování je mapa, avšak

běžná školní příruční nebo nástěnná mapa nemůže vyčerpat
všechny možnosti prác~ s,mapou v souvislosti 's osnovami pří-
slušného ročníku, a nemáme dosud mapy pro střední postupné
ročníky. Proto byla na námět, který podal odborný redaktor
SPN Jindřich Kozera, v Kartografickém a reprodukčním ústavu
v Praze zpracována a vytištěna tato Zeměpisná cvičem. Jejich

obsah je zpracován v souhlase s platnými učebními osnovami
tak, ,aby se ponechalo co nejvíc iniciativy žákovy, který na
základě probrané látky řeší naznačené úkoly, doplňuje podle
pokynů mapovou kresbu určitými prvky, provádí kresbu, popis
nebo vybarvení mapových podkladů a formuluje slovní odpovědí
k stanoveným otázkám. K této aktivní práci žáků se najde
příležitost v školních vyučovacích hodinách, zvláště při opako-
vání a shrnutí probrané látky, nebo ještě častěji jí lze použít při
domácí přípravě a v zeměpisných zájmových kroužcích.
Obsah sešitu, jemuž předchází metodický úvod s pokyny

k samostatné práci, je rozvržen do tří částí. První stránky vedou
žáka k hlubšímu pochopení symboliky mapových značek, k po-
chopení podstaty měřítka mapy, kreslení mapových náčrtků na
dané náměty. Velmi zdařilé, i když poměrně náročné, jsou úkoly
k procvičování znázorňování terénu, topografická cvičení na
mapě velkého měřítka a cvičení z matematického zeměpisu. Je
zde obsažena látka všeobecného zeměpisu; jíž se vyučuje v prv-
ních čtyřech měsících 6.'Postup. ročníku. Pa!>-následují obryso",é
mapy světa, zemědílů (mimo Evropu), nejdůležitějších zámoř-
ských států, a to vždy dvojmo. První mapa je' doplněna názna-
kem terénu a je určena pro úkoly fysicko-zeměpisného rázu,
druhá pro látku povahy politické a hospodářské. Natištěný stí-
novaný terén však nevystihuje skutečné výškové rozvrstvení
zemského povrchu a je nejslabší stránkou publikace. Slovní ná·
měty k cvičení na mapách jsou zajímavé a podnětné. Tak se
'může skutečně mnoho docílit pro trvalé ripevnění rozsáhlé látky
světového oblastního zeměpisu ve spojení smapovou'představou,
jež bývá u žáků obvykle nepostačující.

Poslední oddíl publikace tvoří diagramy a zeměpisné hádanky,
v nichž je úkolem žáka zpaměti nebo s použitím školního atlasu
určit podle nákresu největší řeky, ostrovy, jezera, průplavy a
průlivy, města na světě. Vnitřní zadní strany obálky je využito
k přehledu běžných mapových značek,hlavně propojmy zhospo·
dářského zeměpisu. .
Náměty Zeměpisných cvičení, i když mnohdy z nich mají vzor

v obvyklých cizíchpublikaeích, jsou cenné po metodické i didak-
tické stránce a vhodně se zaměřují na probíranou látku, kterou
pro zájemce o zeměpis poutavě prohlubují a rozšiřují. Přejeme
publikaci, jejíž cena snad bude v dalším vydání snížena, co
největšího rozšíření mezi mládeží a učitelstvem na prospěch
zvýšení úrovně zeměpisného vzdělání, jakož i povzbuzení zájmu
o geodesii a kartografii.

526.89:33(437)
Hos{lodářskámapa Československa
Nástěnná školní mapa v měřítku 1 : 400 000. Vydala Ústřední

správa geodesie a kartografie, Praha 1956. Cena nepodlepené
mapy ve třech listech 23,90 Kčs.
Již dlouhou dobu,'pociťovalo naše školstvi nedostatek hospo-

dářsko-geografických map. Prvním krokem k vyplnění této me-
zery v naší karto~rafické produkci je vydání hospodářské mapy
ČSR.Autorem odborného obsahu této mapy je doc. Dr Miroslav
Blažek, vedoucí katedry hospodářské geografiena Vysoké škole
ekonomické v Praze.
Tato nástěnná školnímapa je prvním souborným hospodářsko-

geografickým zobrazenín\.státu po r. 1945. Rozmístění průmyslu
je zakresleno pomocí různobarevných terčů, rozdělených do pěti
velikostních skupin. Požadavek názornosti a upotřebitelnosti
především pro střední školy nedovolil autorovi podat naprosto
přesný a vyčerpáv;ljící obraz rozmístění našeho průmyslu. Bylo
nutno provést geografickou Ireneralisaci, zachytit především ty-
pické rozmistění našeho průmyslu, jeho specifičnost, dodržet
přitom co nejlépe proporcionalitu mezi jednotlivými hospodář-
skými úseky a odvětvimi atd., ' .. ,'.
Pro zakre~lení zemědělské výroby bylo ;t?oužitoplošného zná-

zornění při rozlišení čtyř hlavních výrobních oblastí (např.
obilnářsko-řepařské oblasti s intensivním chovem skQtu a
bl'avu atd.). .
Na mapě je dále zachycena síť železniční dopravy jako vedóu-

cího dopravního odvětvi v ČSR. Jsou rozlišeny železniční trati
nejdůležitější, významné a v posleďnich letech nově 'Zřízené.
Z říční sítě jsou zakresleny splavné toky, průplavy, hlltVní pří-
stavy, ale také všechny ostatní důležité toJiy, které mají význam
při rozmisťování průmyslových závodů a jeho zásobování vodou
resp. dopravu zbóží. ."
Obsah mapy je vhodně doplněn dvěma vedlejšími mapami

v měřítku 1:1,500000. Na mapě přírodních podmínek jsou za-
kreslena hlavní naleziště našich llerostných surovin a rozdělení
ČSR podle půdních typů a klimatických podmínek z hlediska
potřeb zemědělské výroby. Na druhé příložné mapě je Ipodán
obraz rozmístění obyvatelstva, ,a to lidnatost PQdle okresů a
města s více než 20 tisici obyvateli.
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Nová hospodářská mapa ČSR se stane jistě nepostradatelnou
pomůckou při výuce hospodářské geografie na všech našich ško-
lách a pomůže dosáhnout v této disciplině lepších výsledků.

Ing. Jelínek Ed.

Vyhodnoceni socialistick~ho sontěženi o pntovni
Rudou standartu USGK a ÚV SMH

za 1. čtvrtleti 1958
526: 331.876(437)

Ve smyslu usnesení X. plenárního zasedání Ústřední rady
odhorů z prosince minulého roku hyly počátkem letošního roku
vytvářeny v ústavech geodesie a kartografie podmínky pro další
rozvoj socialistického soutěžení na počet XI. sjezdu KSČ.
Po provedení přípravných prací a po prozkoumání možností

uzavírání socialistických závazků v souvislosti se sestavováním
technicko-hospodářského plánu na rok 1958 se rozvíjelo v prvých
měsících letošního roku v ústavech geodesie a kartografie vnitro-
ústavní socialistické soutěžení, jehož se účastnilo v průměru
více než 90 % pracovníků ústavu. Byly uzavírány nové socia-
listické závazky jak jednotlivci, tak i kolektivy. .
Na společném smomáždělú pracovníků Ústřední správy geo-

desie a kartografie, Výzkumného ústavu geodetického, topogra-
fického a kartografického, Geodetického a topografického ústavu,
Kartografického a ,reprodukčního ústavu a Ohlastního ústavu
geodesie a kartografie v Praze, konaném na počest 10. výročí
Vítězného února 1958 v Praze vyWásJ1isvé závazky zaměstnanci
Ústřední správy geodesie a kartografie a pražských ústavů.
Na aktivu vedoucích okresních měřických středisek, konaném

ve dnech 28. února a 1. hřezna 1958 v Praze, vyWásily ohlastní
ústavy z českých krajů své závazky na založení jednotné evi-
dence půdy nejméně 14 dní před zkráceným terDÚnem.
Všechny tyto socialistické závazky· jednotlivců a kolektivů

se staly podkladem pro závazky celoústavní.
Prvními ústavy, které vyhlásily v prvém čtvrtletí 1958 celo-

ú.stavní socialistické závazky u příležitosti 10. výročí Vítěz-
ného února na počest XI. sjezdu KSČ, hyly Ohlastní ústavy
geodesie a kartografie v Českých Budějovicích, v Praze a v Li·
herci a Geodetický a topografický ústav v Praze. Po nich ná-
sledovaly i ostatní ústavy geodesie a kartografie v českých
krajích i na Slovensku.
Celková hodnota všech celoústavních socialistických závazků

k 31. hřeznu 1958 hyla Kčs 6,436 990,-. Na této částce se podí-
lejí ústavy v českých krajích Kčs 2,461 906,-, slovenské ústavy
Kčs 3,975084,- .• Tyto celoústavní socialistické závazky jsou
ještě postupem dohy zpřesňovány a zvyšovány.
Z vyWášených závazků hylo v 1. čtvrtletí 1958 splněno

v českých krajích Kčs 776 891,-, tj. 31,6 %, na Slovensku
Kčs 1,197344,-, tj. 30,1 %. Celoresortně hyly celoústavní
socialistické závazky uspořením částky Kčs 1,974235 splněny
na 30,7 %.
Pracovníci ohlastních ústavů geodesie a kattografie vyjádřili

svou vůli splnit nejdůležitější úkol, uložený resortu X. sjezdem
KSČ, založení jednotné evídence půdy na celém úzeDÚ ČSR
do 31. října 1958, zaměřením celoústavních socialistických zá-
vazků v prvé řadě na dodržení a zkrácení tohoto termínu. Je
jistě velkou zásluhou socialistických závazků, že harmono-
gramy předávání dohofovených operátů JEP, hyly v českých
krajích v I. čtvrtletí 1958 splněny v průměru na 101,1 %.
Stejně významné jsou i závazky zaměřené na plnění a pře-

kračování ostatních plánovaných úkolů ústavů, na zlepšování
kvality práce, na patronáty nad mladými a nezapracovanými
zaměstnanci, na zlepšení organisace práce, na snížení čerpání
vlastních nákladu a na zvyšování osohní kvalifikace, které při-
nesou našemu národnímu hospodářství další cennéAJ.Odnoty.
Významných úspěchů docílili pracovnici ústavů geodesie

a kartografie, zejména na Slovensku, i při socialisaci vesnice.
Celkově možno říci, že usnesení X. plenární schuze Ústřední

rady odhorů o zaměření socialistického' soutěžení v letošním
roce, nachází i v ústavech geodesie a kartografie živou odezvu
v masovém soutěžním hnutí na počest XI. sjezdu KSČ. Toto
\plutí ve všech našich ústavech přinese jistě ~emalé uspěchy
právě ve vyšší efektivnosti výrohy v resortu Ustřední správy
geodesie a kartografie.
Na základě rozhoru plnění ukazatelu; stanovených pro socia-

listillké soutěžení mezi ústavy geodesie a kartografie o putovní
Rudou standa~tu, vyhodnotila Ustřední správa geodesie a karto-
grafie spolu s Ustředním výhorem odhorového svazuzaměstnan-
.ouv DÚstním hospodářství nejlepší tři ústavy v socialistickém
soutěžení za 1. čtvrtletí 1958 takto:

~estné uznání I. stupně s propůjčením putovní Rudé standarty
Ustřední správy geodesie a kartografie a Ústředního výhoru
svazu zaměstnancu v DÚstním hospodářství ohdržel Karto-
~rafický a reprodukční ústav v Modre-Harmónii,
Cestné uznání II. stupně ohdržely Ohlastní ústavy geodesie
a kartografie v Liherci a v Českých Budějovicích.
Mimo to vyslovil předseda Ústřední správy geodesie a karto-

grafie 8. Ing. Jaroslav Průša zvláštní uznání těmto ústavum:
Geodetickému a topografickému ústavu v Praze
za výpomoc na pracích na HTÚP a konstrukčních pracích

v ohlasti Hradce Králové a Plzně,
Ohlastnímu ústavu geodesie a kartografie v Prešově
za úsilí vyvinuté k splnění zimního programu na JEP,
Ohlastnímu ústavu geodesie a kartografie v Plzni
za úspěšné dokončování a předávání operátů při zakládání

JEP.
Putovní Rndá standarta a čestná uznání hyly vyznamenaným

ústavům předány na slavnostních schůzích a konferencích ROH
u příležitosti oslav památných květnových dnů.

Ing. Josef Bfna

Z Ústředni správy geodesie a kartografie
Pověření zeměměřickými úkony podle § 3 zákona č. 61(1951 Sb.,
jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory.

1.

Ústřední správa geodesie a kartografie pověřila podle § 3
zákona č. 61(1951 Sh.:
1. Generálního investora komplexní bytové výstavby ÚNV

Wavního města Prahy
a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro

účely pozemkového katastru a veřejných knih,
h) ohnovováním a vytyčováním hranic podle katastrální mapy

a vytyčováním podle plánů všeho drullU,
.o) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření· neho

doplnění měřických podkladů pro technické projekty a plány.
Pověření platí jen pro vlastní ohor p1\sohnosti GenerálnílIo

investora komplexní hytové výstavhy UNV Wavního města
Prahy a pro úzeDÚWavního města Prahy a kraje Pražského.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřený podnik je inž. Jaroslav Matoulek.
2. Východočeské dřevařské závody, národní podnik v české

Třebové stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až .o).
Pověření platí jen pro vlastní ohor půsohnosti národního

podniku •V~ch?~očeské dřevařské závody v České Třehové
a pro cele statm uzemí. .
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřený podnik je inž. Čeněk Kruml.
3. Vodohospodářské rozvojové a investiční středisko v Ostravě

stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až .o).
Pověření platí jen pro vlastní ohor půsohnosti Vodohospo-

dářského rozvojového a investičního střediska v Ostravě a pro
území krajů Olomouckého a Ostravského.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřené středisko je inž. Leopold ŠDÚd.
4. Železniční stavební správu v Praze stejnými úkony, jak je

uvedeno pod 1. a) až c). •..• . .•
Pověření platí jen pro vlastm ohor pusohnostl Železmčm

stavehní správy v Praze a pro území kraje Pražského.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřenou správu je inž. Karel TejraI.

II.
Ústřední správa geodesie a kartografie přiznala oprávnění

ověřovat výsledky zeměměřických prací
inž. Zdeňku Boudovi za Státní ústav pro projektování hutních

závodů "Hutní projekt" pohočku v Bruě a pro celé státní úzeDÚ.

III.
Zrušuje se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací

přiznané ~
inž. Čeňku Krumlovi za Dřevařský vývoj, národní podnik

v Praze; .
ini. Stanislavu HoÍírkovi za Státní ústav pro projektování

hutních závodů "Hutní projekt" pohočku v Bruě;
inž. Vojtěchu Návratu za VodohQspodářské rozvojové a in- .

vest~ční středisko v Brně pro úzeDÚkraje Ostravského.

Předseda:
inž. Jaroslav Průša
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Docent RNDr Zdeněk Vančura:Analytická metoda v geo-
.JIletrO. Schváleno ministerstvem školství jako celostátní vy-
sokoškolskáučebnice. SNTL Praha 1957, 300 stran, 91 obrázků,
cena Kčs 29,-.
Úkolem této knihy je podat elementární, systematický, lo-

gicky přesný výklád základnich pozpatků a metod analytické
geometrie v rovině, který se neopírá o studium synthetické geo-
metrie.
Kniha je psána jako učební pomůcka pro posluchače vyso-

kých škol a účastniky dálkového studia na těchto ~kolách.
Může ji však s plným porozuměním a užitkem číst každý, kdo
má zájem o matematické myšlení a aplikace matematiky.
Ing. Dr. techn. Václav, Elznic; Sexa - 6/10". Šestimístné

tabulky goniometrických funkcí s 3600 dělením kruhu. SNTL'
Praha 1957, 184 stran, cena Kčs 29,50.
Šestimístné desetivteřinové tabulky Sexa~ 6/10" obsahují

přirozené hodnoty goniometrických funkcí (sinus, kosinus,
tangens a kotangens) a jsou doplněny tabulkámi paralakticky
měřených vzdáleností jakož i tabulkami různých opravných
součinitelů pro geodetické výpočty. Tabulky jsou pomůckou
pro geodetické výpočty počítacím strojem.
J sou určeny pracovníkům geodetických, topografických

a kartografických ústavů a zeměměřickým inženýrům v geode-
tických složkách,projektových ústavů a inženýrských staveb.
Tabulek Sexa - 6/10" bude s výhodou využíváno na všech

geodetických pracovištích vybavených mechanisačnimi pro-
středky pro řešení geodetických úloh v polygonometrii i trigono-
metrii. Dosud jsme v řadě tabulek goniometrických funkcí
takové tabulky neměli, a jsou proto v tomto druhu literatury,
která každodenně pomáhá odborníkům v praxi, VÍtaným do-
plněním řady. Tím, že jsou doplněny dálkoměrnými tabulkami
pro paralaktická měření vzdáleností, jen získaly na své použitel-
nosti v geodetické praxi. Další tabulky různých opravných
součinitelů pro geodetické výpočty čini z tabulek Sexa - 6/10"
komplexní pomůcku, která bude pomáhat geddetům i jiným
odbornikům plnit jejich úkoly, pro které je stanovena přesnost,
s. niž počítal autor při sestavováni goniometrických funkcí na
6 desetinných míst. Jsou to zejména inženýrsko-geodeticképráce
při trasování a vytyčování železničnichoblouků, tunelových os,
zhušťování bodového pole při mapováni a jiných pracích, kde
je .předepsána, zpravidla z ekonomických důvodů, vyšší přes-
nost, než jakou poskytují tabulky s menším počtem desetin-
ných míst (kupř. Elznic ,- Valouch: Geoma 400g).
Doc. inž. Anton Suchánek,kand. tech. věd: Polygonometria

so '2ákladnicovou latou. SVTL Bratislava 1957; 192 stran,
73 obrázků, 33 tabulek, cena Kčs 12,90.
Publikace se zabývá možnostmi použití paralaktické polygo-

'nometrie se 'základnovou latí pro zhušťování trigonometrické
sítě a pro vybudování podkladu velmi přesně určených bodů.
Je určena studentům zeměměřického inženýrství i pro geo-

dety v praxi.
ÚSGK: Instrukce pro mapováni v měřítkách 1:10000 a

l:SQOO, prvni dil, všeobecná část a tacheometrické měření (topo-
grafická instrukce). Praha 1957, 92 stran, cena Kčs 4,-. K do-
stání jen v prodejnách oblastních ústavů geodesie a karto-
grafie.
Instrukce pro mapování v měřítkách 1: 10 000 a 1: 5000,

která bude vydávána postupně v několika dílech, obsahuje po-
kyny pro polni i kancelářské měřické práce na topografických
maRách zmíněných měřítek, vyhotovovaných v Gaussověpříč-
ném válcovém konformním zobrazení. První díl této instrukce
zahrnuje všeobecná ustanovení 'a pokyny pro práce konané
tacheometrickými metodami.
Na předpisech pro práce fot-ogrammetrické a kartografické,

jakož i pto udržováni topografických map ,v souladu se skuteč-
ností se pracuje.
Ing. Dr. Oldřich Válka: Metodika počítáni strojem v prak-

tické geometrii. Vyšlo jako II. svazek v řadě monografií edice
VDGTK v Praze. SNTL Praha 1957, /192 stran, 65 obrázků,
92' tabulek, cena Kčs 15,30.
Kniha obsahuje stručný popis typických počítacích strojů

a metodiky počítání s nimi v praktické geometrň. Metodický
rozbor příslušných výpočtů je provázen značným množstvím
formulářově uspořádaných '.příkladů.
Určena je pracovnikům, organisujícím masově prováděné

geodetické výpočty. )
Publikace Dr. Války je výsledkem jeho neustálého sledování

potřeb geodetického počtářství v praxi, zejména studia počíta-
cích strojů nejrůznějšího typu a nejrůznějších geodeticko-poč-
tářských úloh, které jsou pro geodetickou praxi nezbytně nutné.
Dr. Válka uváděl ve známost výsledky své práce řadu let svými
články v našem časopise, z nichž geodetická praxe již také
využfvala nashromážděné zkušenosti. Ve své samostatnépubli-

kacislůnulDr. Válka všechny' své poznatky na tomto' úseku
a vytvořil ,jednotnou metodiku počítáni strojem v geodetické
praxi.
Osvojeni si pravidel metodiky :Qr.Války povede bezesporu ke

zhospodárněni. počtářských prací.' Měla by proto být před-
mětem studia a.podrobného rozboru zejména na našich školách
i v ústavnich školách práce.
Inž. Jakub Pach: Geodézia. Schváleno pověřenectvem

školství a kultury jako učebni text pro průmyslové školy země-
měřické, stavebni, hornické a geologické. SVTL Bratislava
1957, 427 stran, 317 obrázků, 25 tabulek, 1 příloha, cena Kčs
20,90.
Kniha je učebnicí geodesiepro všechny průmyslové školy, ve

kterých se tomuto předmětu vyučuje, zejména pro průmyslové
školy zeměměřické, stavební (všechny specialisace: pozemní
stavby, dopravní stavby 'li vodohospodářské stavby), pro prů-
myslové školy hornické, geologické,jakož i pro lesnické a země-
dělské technické školy.
Poslouží též středním i vyššíÍn technickým. pracovníkům

,v praxi, po případě jako pomocná učebnice i posluchačům
vysokých škol technických.
A. F. Bogomolov: Základy radiolokace. Z ruského originálu

Osnovy radiolokacň, vydaného v r. 1954 nakladatelstvím
Sovětskoje radio, přeloŽildoc. Ing. VI. Bubeník a Ing. VI. Rů-
žička. SNTL Praha 1957, 288 stran, 198 obrázků, 5 tabulek,
cena Kčs 19,-.
Kniha pojednává o základních metodáchradiolokace, o do-

sahu radiolokátorů, o šíření elektromagnetických vln v oboru
centimetrových vln, o různých metodách snimání prostoru, vý-
robě ,elektromagnetických centimetrových vln. Popisuje elek-
tronky používané v radiolokaci, způsoby měřeni vzdálenosti
cílů a určování směrů, jakož i některé základní metody a pří-
stroje letecké navigace a automatické sledování cíle.
Kniha je určena pracovníkům zabývajícím se vývojem a vý-

rol;llmradiolokačních přístrojů ijejich používánim a posluchačům
odborných škol.
Inž. dr. tech. Václav Elznic ~ RNDr. Miloslav Valouch;

Geoma 400g. Piiťmiestne trigonometrické tabulky na počítanie
strojom a logaritmicky v 400g delení kruhu a tabulky meračské.
SVTL Bratislava 1957.
Kniha obsahuje tabulky goniometrických funkcí v setinném

děleni kvadrantu, tabulky trigonometrické, logaritmicko-trigo-
nometrické, zeměměřické a kartografické, katastrálni, fysikálni
a astronomické, tabulky vytyčovaci, nivelačni a příbuzné,
jakož i vzorce, nomogramy a grafická schemata.
Je určena inženýrům a technikům v zeměměřické praxi i ji-

ný_chpříbuzných technických odvětví, jakož i pro posluchače
vysokých škol.
Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry upozorňuje

čtenáře, kteří si již opatřili publikaci Elznic ~ Valouch: Géoma
400g a nemají v ni vložený seznam tiskových chyb, aby si ho
vyžádali od SVTL, Bratislava, Hurbanovo nám.' 6.
Ing. Halina Muszkatowa ~ Dr RudolfValoušek: Polsko-

český a č~sko-polský technický slovnik. SNTL Praha 1958,
834 stran, cena váz. Kčs 43,-.
Slovník obsahuje v každé části asi 25'000 termínů ze všech

oborů techniky a .ze všech průmyslových odvěiví. Zahrnuty
jsou i nejdůležitější termíny z průmyslové ekonomiky, ze země-
dělství a dalších oborů, s nimižse v technické literatuře setká·
váme.
Slovnik je určen překladatelům a všem pracovnikům, kteří

\ studují polskou odbornou technickou literaturu a časopisy.
Ing. Stanislav Kolář a Ing. Ladislav Soušek: Základní

měřické práce na stavbách. Příručka pro mistry a předni děl-
, níky. SNTL Praha 1958. 132 stran, 66 obrázků, 3 tabulky, cena
Kčs 4,35.
Příručka obsahuje, popis měřických pomůcek užívaných na

stavbách, provázený výkladem o jejich použiti. V dalším vý-
kladu se autoři zabývají označováním a zajišťovánim pevných
'bodů staveb a základními měřickými pracemi na stavbách
komunikaci, zdravotnětechnických zařízení.a budov.
Příručka je určena pro stavebni mistry, a předni dělniky.
Inž. dr. Václav Elznic: Počítacie stroje v praxi. SVTL

Bratislava 1958. 408 stran, 146 obrázků, cena váz. Kčs 26,60.
Autor knihy se podrobně zabývá vývojem, využitím i per-

spektivou počítacích strojů do budoucnosti. V pryní části jsou
popsány téměř všechny druhy počí.tacích strojů používaných
, v CSR. Druhá část obsahuje počiářskou techniku na různých
počítacích strojích s příklady výpočtů, zejména, geodetických.
Třetí část podává přeWedo organisaci strojně početnich

stanic a o všech typech počítacích strojů.
Kniha je určena pro prácovniky v administrativě a v tech·

nické praxi.
Josef Kukla a ing. Otomar 8pěváček: Průvodce mow-

risty. SNTL Praha 1957, 144 stran,' 11 obrázků, 3 plánky a "Auto-
mapa ČSR", kterou vydala Ústředni správa geodesie a karto-



grafie ve Státnim nakladatelstvi technické literatury jako pH·
lohu Průvodce motoristy. Cena váz.výtisku Kčs 15;-. .
Příručka je určena pro motoristy, zejména pro ty, kteří se

teprve zaučují a často přicházejí na silnici nebo ve městech do
situací, kdy si nevědí rady. Příručka obsahuje "Automapu
ČSR" v měřítku 1: 750 000 a řadu údajů důležitých pro moto-
risty, jako např. vzdálenosti větších měst v ČSR a Evropě,
přeWed čerpacích stanic podle jednátlivých krajů, seznam skladů
pohonného .plynu, adresy speciálních opraven pneumatik, vulka-
nisačních dílen, opraven motorových vozidel, prodejen náhrad-
ních součástí a seznam adres v krajských městech důležitých
pro motoristy.
Pro motoristy, kteří cestují do ciziny, jsou v příručce pokyny

o dokladech a informace pro jízdy do zahraničí, adresy evrop-
ských autoklubů, dopravní předpisy v evropských státech
a seznam celních přechodů z ČSR do zahraničí.
Prom. geol. inž. dr. Karol Svoboda: Geofyzikálne metódy

inžinierskeho a surovinového prieskumu. SVTL Bratislava
1958. 432 stran, 283 obrázků, 75 tabulek, cena váz. výtisku
Kčs 44,-. .
Autor se v knize zabývá teoretickými základy geofysiky,

základními otázkami průzkumu základových půd, prospekč-
nimi metodami a Wavními geofysikálními metodami průzkumu:
gravimetrickou, geomagnetickou, geoelektrickou;· seizmickou,
radioaktivní a geotermickou. .
Publikace je určena pro pracovníky rudného i nerudného

průzkumu a pro učitele i studující na odborných a vysokých
školách.

681.142-83(082)
Stroje na zpraeováni informací V.
Další svazek sborníku vydaného Ústavem matematických stro-

jů obsahuje čtrnáct studií; z toho tři první jsou psány anglicky,
ostatní jsou otištěny v českém znění, s ruským a anglickým ré-
sumé. Kromě příspěvků pracovníků Ústavu matem. strojů jsou
tu i příspěvky z jiných pracovišť, kde se pracuje se samočinnými
počítači nebo kde se řeší problematika obdobná. Sborník uzaví·
rají dva krátké referáty. Str. 294, obr., brož. 27,-Kčs.

Ing. Jelfnek Ed.

Mapové pHrůstky
odd~lení mapové dokumentace VúGTK .•. Praze (ě. 4/1957)

Školní mapy:
Obrysové mapy. Československá republika. Měřítko

1 : 3 000 000. Kuželové zobrazení. Francie. Měřítko
1 : 6 000 000 Kuželové zobrazeni. - Itálie. Měřítko 1:6 000 000
Kuželové zobrazení. - Velká Británie a Irsko. Měřítko
1 : 6 000 000. Kuželové zobrazeni. - Severní Evropa. Měřítko
1 : 8 000 000. Kuželové zobrazení. Evropa. Měřítko
1 : 25 000 000. Azimutální zobrazení. SSSR. Měřítko
1:35000000. Kuželovézobrázení. - Asie. Měřítko 1:65 000 000.
Azimutální zobrazení.·- Afrika. Měřítko 1 : 45 000 000. Azimu-
tální zobrazení. - Se:veroí Amerika. Měřítko 1: 45 000 000.
Azimutální zobrazeni. .-:.Jižní Amerika. 'Měřítko 1 : 45 000 000.
Azimutální zobrazení. Austrálie a Oceánie. Měřítko
1 : 45 000 000. Azimutální zobrazení.
Vydala 'Ústře~ správa geodesie a kartografie. Zpracoval

Kartografický a reprodukcní ústav v Praze. Odpovědný re-
daktor Vladimír Vokálek. Technický redaktor Bohumil Stehlík.
1. vydáni - 1951. Náklad po 100000 výtisků. Provedení: ofset.
Formát A4. ,Cenaza kus Kčs -,10.
VÚGTK - čís. přír. 371/57 (souborně)
Obrysové mapy jsou schválené výnosem ministerstva školství

a kultury jako učební pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací.
Séparáty Školního zeměpisného atlasu (Dr B. Šalamon a Dr K.

Kuchař): Velká Britannie a Irsko. Měřítko 1 : 4 500 000. Kuže-
lové vyrovnávací zobrazení. Rozměr kresby 174 X 270 mm,
papíru 216 X 342 mm. Cena Kčs -,23, - Francie. Měřítko
1 : 4 500 000. Kuželové vyrovnávací zobrazení. Rozměr kresby
227 X 268 mm, papíru 290 X 340 mm. Cena Kčs -,28.-
Skandinávský polostrov. Měřítko 1 : 7 000000. Ptolemaiovo ku-
želové zobrazeni. Rozměr kresby 261 X 270 mm, papíru 323 X
X 340 mm. Cena -,32. - Spanělsko a Portugalsko. Měřítko
1 :_5000000. Ptolemaiovo kuželové zobrazeni. Rozměr kresby
244 X 271 mm, papíru 310 X 340 mm. Cena Kčs -,31. -

Rumunsko. Měřítko 1 : 2 250 000. Ptolemaiovo kuželové zobra-
zení••ROZD,1ěrkresby 351 X 273 mm, papíru 416 X 335 ~.
Cena Kčs -,41. - Střední Evropa. Měřítko 1 : 3 700 000. Ptole-
maiovo kuželové zobrazeni. Rozměr kresby 363 X 265 mm, pa-
píru 427 X 324 mm. Cena Kčs -,41.· - Evropská ČlÍIItSSSR.
Měřítko 1 : 12 000 000. Bonneovo stejnoploché zobrazeni. Roz·
měr kresby 255 X 326 mm, papíru 310 X 406 mm; Cena Kčs
-,36. - Svaz sovětských socialistických republik, mapa fysická.
Měřítko 1 : 21 000 000. Ptolemaiovo kuželové zobrazení. Roz·
měr kresby 400X 263 mm, papíru 434 X 325 mm. Cena Kčs
-,44. - Cínská Udová repubHka. Měřítko 1:17500000. Bonne-
ovo plochojevné zobrazeni. Rozměr kresby 354 X 268 mm, pa-
píru 423 X 335 mm. Cena Kčs -,43.'- Afrika. Měřítko
1:30000000. Sansonovo stejnoploché zobrazení. Cena Kčs -,40.
Školní příruční mapy vydané Ústředni správou geodesie a

kartografie. Reprodukce a tisk: Kartografický a reprodukční
ústav v Praze. Odpovědný redaktor M. Vodrážka. Technický
redaktor B. Stehlík. Provedení: ofset. 6. vydání - 1957. Ná·
klad po 5 000 výtisků.

VúGTK - čís. přír. 324/57 (souborně)
Uvedené separáty byly schváleny výnosem ministerstva škol-

- stvi a kultury jako učební pomůcky pro školy všeobecně vzdě·
lávací, pedagogické a odborné. Zobrazují fysické poměry, s městy
v pěti velikostnich třídách podle počtu obyvatel a hlavními že-
leznicemi.

PoUtická-a dopravní mala světa. Měřítko 1 : 75 000 000. Grin-
tenovo zobrazeni. Vydala Ustřední správa geodesie a kartografie.
Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze.
Odpovědný redaktor Jan Musílek. Technický redaktor Frant.
Trlifaj, zeměměřický inženýr. 1. vydáni - 1957. Náklad 50000
výtisků. Rozměr kresby 535 X 319 mm, papíru 600 X 378 mm.
Cena Kčs -,75.

Školní příruční mapa schválená výnosem ministerstva školství
~ kultury jako učebni pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací,
pedagogické a odborné. Mapa s politickým koloritem má též ba-
revně odlišena území pod správou. Města jsou ve čtyřech veli-
kostech podle počtu obyvatel. Z dopravních spojů jsou zakres-
leny železnice, silnice v území s řídkou železniční sítí, karavanní
cesty, letecké lIpoje, námořní spoje (v km), průplavy a splavné
úseky řek. Rovněž jsou vyznačeny podmořské kabely.
Tato příruční mapa je dobře upotřebitelná i mimo učebni

rámec. •

Nástěnné mapy:
Svaz sovětských socialistických repubUk:Měřítko 1 : 5 000 000.

Breusingovo vyrovnávací azimutální zobrazení. Vydala Ústřední
správa geodesie a kartografie. Zpracoval a: vytiskl Kartogra-
fický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědná redaktorka Marta
Kopecká, promovaná geografka. Technický redaktor Frant. Trli·
faj, zeměměřický inženýr. Provedení: ofset. 4. vydání - 1957.
Náklad 4000 souborů. 4 díly o rozměrech papíru 1180X790mm.
Cena v listech Kčs 29,30.
.VÚGTK - ěís. přír. 320/57

Školní nástěnná mapa fysických poměrů schválená minister-
stvem školství, věd a uměni jako učební pomůcka pro školy
I.-III. s:upně. Tvary zemského povrchu jsou znázorněny v 10
barevně odlišených výškových stupních a Woubky moří v šesti
barevných odstínech. Sídliště jsou v pěti velikostech podle počtu
obyvatel. Hranice států, držav, sov. svaz. republik a podrob.
adm. rozděleni jsou v karmínové barvě a nejdůležitější železnični
síťje v barvě červené.
Evropa. Měřítko 1 : 3 500 000. Bonneovo zobrazení. Vydala

Ústřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval a vytiskl
Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědná redak-
torka Marta Kopecká, promovaná geografka. Technický re-
daktor Frant. Trlifaj, zeměměřický inženýr. Provedeni: ofset.
3. vydání - 1957. Náklad 4000 souborů. 4 díly o rozměrech
papíru 990 X 840 mm. Cena v listech Kčs 25,60.
VÚGTK :..-čís. přír. 321/57
Školní nástěnná mapa fysických' poměrů schválená minister-

stvem školství pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické
a odborné. Výšky pevnin jsou vyjádřeny v osmi a hloubky moří
čtyřmi barevnými odstíny. Města jsou ve čtyřech velikostech
podle počtu obyvatel. Z dopravních spojů jsou vyznačeny nej-
důležitějši železnice, v hydrografické síti počátek splavnosti řek
a v mořích paroplavebni tratě v námoř. míIích. Hranice států
a vnitřní rozděleni jsou v karmínové barvě.
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