
ZEMĚMĚŘICTVÍ

Československo-sovětské přátelství
V prvnlch říjnových dnech letošnlho roku vzpomlnala

naše armáda v čele s představiteli strany a vlády a spolu
s nimi všechen náš pracujlcl lid slavných bojů o Duklu.
Před deseti lety překročily hrdinsky bojujícl jednotky
slavné Sovětské armády a I. československého armádnlho
sboru v Dukelském průsmyku československé státnl hranice,
aby zahájily další boje za osvobození naší vlasti od fašistic-
kých okupantů ijejich domáclch pomahačů.

Ve společných bojlch na frontách druhé světové války
a zejména na Dukle utužila se nerozborná družba národů·
Sovětského svazu a národů Československa. U Dukly
hylo společným bojem proti nepřlteli posvěceno přátelstvl
(}bou našich národů Čechů a Slováků. .

Listopad stal se tradičnlm měsícem československo-so-
. větského přátelstvl. Při té přlležitbsti je třeba si připome-
nout uplynulých deset let od hrdinných bojů sovětských
a československých voják~ na Dukle. Poslednlch deset let
nenechalo nikoho na pochybách, že národy Československa
nastoupily správnou cestu, a to cestu usilovného budováni
nového 'společenskéhořádu - socialismu. Na každém kroku
této naši cesty k socialismu pociťujeme vydatnou a nezištnou
pomoc, a ' podporu národů Sovětského svazu, jež mají
podstatný vliv na tempo budovatelského rozmachu našeho
národnlho hospodářstvl.

Veliké pomoci sovětského lidu při budováni socialismu
v naši vlasti se dostává všt1m pracovnlkům nejrůznějších
oborů lidské práce, československé geodety a kartografy
nevyjlmaje. Velmi živé a stále se prohlubujicl přátelské
styky našich přednlch vedouclch pracovniků oboru g'eodesie
a kartografie jsou dokladem ópravdového přátelstvl a me-
. zinárodnl solidarity geodetů a kartografů Sovětského
svazu a Československa.

Láska k bratrským národům Sovětského svazu a ve1i,ká
touha po poznáni úspěchů sovětské geodesie a kartografie
se projevuji v řadách našich odborných pracovnlků velmi
živelně a spontánně. Dpkladem toho byla ku př. přednáška
'Oedouclch'pracovníků československé geodesie, topografie
a kartografie ,,0 dojmech z cesty do SSSR a o zkuše-
nostech zlskaných od sovětských geodetů a kartografů",
která byla pořádána dne 21. záři 1954 péči Československo-
sovětského institutu, pracovnl skupinou geodesie spolu
s odbočkami Svazu československo-sovětského přátelství
Ustřednl správy geodesie a kartografie, vojenské správy
a zeměměřické fakulty na ČVUT v Praze v Domě vědy
a techniky.

V'čast na této přednášce svědčila o živém a prohlubujl-
dm se zájmu o sovětskou geodesii a kartografii i o ostatni
otázky společenského rázu. Zajisté všichni účastnlci byli
s přednesenými referáty spokojeni a diskuse nadto ukázala,
~ovšechno zajímá naše odborníky k ještě dokonalejšimu
poznáni sovětské socialistické skutečnosti. Bylo by zajisté,
velmi prospěšné a užitečné, kdyby s tak významnými re-
feráty, které byTy na této besedě s delegáty vyslanými
do SSSR předneseny, mohli být seznámeni prostředuictvím
našeho tisku všichni pracovníci oboru geodesie a karto-
grafie· . .

Dalšlm ,dokladem touhy po poznáni sovětské geodes,e

a kartografie je neustále rostoucl zájem o sávětskou ruskou
odbornou literaturu původní i.překladovou. Velikou pomocl
k přiblíženi sovětské odborné vědecko-technické literatury
našim pracovnikům jsou lidové kursy ruštiny, které s~ těšl
veliké oblibě, jak o tom Svědčí stále stoupajícl počet poslu-
chačů těchto kursů.
Československo-sovětské přátelství a styky našich od-

bornlků s odbornlky sovětskými ujasňujl nám mnohé
politicko-ekonomické otázky našeho oboru, které by rovněž
neměly zůstat v zásuvkách psaclch stolů delegátů vysíla-
ných na studijnl a pracovnl cesty do Sovětského svazu.
Jsme přesvědčeni, že máme právo požadovat na vedouclch
pracovníclch vysílaných v rámci vědecko-technické spolu-
práce do ciziny, zejména pak do Sovětského svazu, aby
nám své zkušenosti předávali formou literárního zpraco-
vání a tiskem. Na druhé straně tito pracovnici musl cltit
povinnost k širokému kolektivu odbornlků, z jejichž středu
jako delegáti byli vysláni, sdělit a přenést zkušenosti na
nejširšl masu spolupracovníků, která na tyto zprávy a zku-
, šenosti čeká.

Na cestě za vybudovánlm socialismu čekají naše geo-
dety, topografy'a kartografy nové veliké úkoly postupně
vybudovat na celém územl naši vlasti podle potřeb hospo-
dářské výstavby topografická mapová dl/a v serii ustále-
ných měřítek map pro výstavbu, počlnaje měřltkem 1:1O 000
a konče měřltkem 1:500. Na této cestě nejsme a nebudeme
osamoceni. Dlky bratrské pomoci sovětských geodetů,
topografů a kartografů, kteřl stoji" v prvnlch řadách bu-
dovatelů komunismu v SSSR a kteří majl bohaté zkuše-
nosti z budování topografických mapových děl všech mě-
řUek budeme mU zajisté možnost seznámit se podrobně
a ddkladně s technickými předpisy pro triangulaci i ni-
velaci, pro topografické mapovaní i fotogrametrické pr~ce.
Doufáme, že nám bude umožněno postupně se seznám,t se
smluvenými značkami, plsmem i zkratkami používanými
v topografick4m mapováni SSSR, s tabulkami k usnadnění
výpočtů zeměpisných souřadnic, tabulkami pro pře.vo~
zeměpisných souřadnic na Gauss - Krugerovy rovmne
pravoúhlé souřadnice i dalšlmi potřebnými tabulkami. Naše
školy budou mU, možnost čerpat poučeni z učebních plánů
zeměměřických škol pro středně technické kádry (t. zv.
topografických iechnikumů) i z učebních plánů vysokéh~
zeměměřického školstvl SSSR. Kartografové budou moCI
čerpat ze sovětských zkušenastl při sestavo'f'áni, redakci
i vydáváni map. Administrativně organisační orgány
našeho oboru pak zajisté budou zajímat všechny ekonomické
problémy a jejich řešeni v SSSR. Všem bude poskytnuta
pomoc, aby ještě lépe a ještě více byly využivány bohaté
zkušenosti budovatelů socialismu - sovětských geodetů,
topografů a kartografů.
Důkladná znalost sovětských předpisů a jejich vhodná

aplikace na naše poměry odstrani mnoho překážek, které
, stojí v cestě budovatelskému úsilí našeho pracujiclho lidu.
Na základě sovětských zkušeností půjdeme rychleji a bez-
pečněji k cíli - k socialismu.

Československo-sovětské přátelství je proto věcí nás
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všech. Vime, ze Jen v ne/těsnějšim spojeni se Sovětským
svazem spolu se všemi zeměmi lidové demokracie je bu-
doucnost našich národů, a jsme přesvědčeni s hlediska
našeho oboru, že pokrokové methody a pracovní postupy
geodetických, topografických a kartografických praci jakož
i nové moderni geodetické sovětské stroje, přístroje a po-
můcky budou u nás čím dál tím více uplatňovány a roz-
šiřov~ny, než tomu bylo dosud. Přibližit se sovětské

geodesii a kartografii ještě těsněji, viCfi studovat původní
odbornou geodetickou a kartografickou jakož i politicko-
ekonomickou literaturu SSSR, to musí být" konkretním
výrazem přátelství a družby československých a sovětských
geodetů, topografů a kartografů, jako nedílná součást
družby národů Československa a SSSR, která vyrostla
v nejtěžších chvílích našich národů v boji proti společnému
nepříteli - fašismu.

Tabulky pro převod souřadnic třístupňového Gaussova pásu
na souřadnice pásu sousedního v zobrazení el,ipsoidu

Krasovského
Ing. Ivo Jakubka, VT A Brno 526.83 GK (437)

Pro řešeni geodetických úloh (triangulace, polygonisace) v ČSR v Gauss-Kri1gerově zobrazovací soustavě.j,e nutno znát
souřadnice bodů ležicích blízko hraničního poledníku dvou pásů v soustavách obou těchto pásů.
Článek informuje čtenáře povšechně o různých způsobech převodu souřadnic z jedné souřadnicové soustavy do druhé

a uvádi tabulky pro transformaci souřadnic z třístupňového Gaussova pásu na souřadnice pásu sousedního pro zobrazení
elipsoidu Krasovského. Tabulky sestavil autor tak, že všechny údaje potřebné pro transformaci mohou býti obsaženy na
jediné stránce.

V příčném konformním válcovém zobrazení ~obrazí
se celá Československá republika na dva šestistupňové
nebo na pět třístupňových Gaussových pásů. Mezi sou-
stavami jednotlivých pásů musí být vytvořen určitý pře-
kryt, aby nebyla porušenll souvislost v souřadnicích
geodetických základů v pruzích po obou stranách hra-
ničního poledniku. Dosáhneme toho překrytem aspoň
30'. U nás volíme, podle sovětského vzoru, ohraničení
tohoto prostoru 7 1/2' na západ a 30' na východ od hra-
ničního .meridiánu. Zde počítáme u všech bodů kromě
rovinných souřadnic příslušného pásu (xl, yI) také sou-
řadnice vztažené k základnímu poledníku pásu soused-
ního (XII, yII) - viz obr. 1.
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Obr. 1.

Je-li na př. bod P v západním pásu dán pravoúhlými
rovinnými souřadnicemi xl, yI, (soustava I), lze vypočí-
tat jeho souřadnice v soustavě II (xII, yII) různým způ-
sobem.

Můžeme 'použít:
a) výpočtu pomocí elipsoidických zeměpisných sou-

řadnic,
b) různých dl'\Jhů transformace,
c) dvojí interpolace,
d) přímého analytického vztahu mezi souřadnicemi

dvou Gaussových pásů.
Obecně platí, že úsečka první soustavy souřadnic se

převácli do druhé soustavy jako mírně zakřivená křivka.
s' odlišným dělicím poměrem svých bodů.
Uvedeme podrobněji jednotlivé způsoby výpočtu.
K bodu a) Z daných rovinných souřadnic 1. soustavy

xl, yI vypočítáme zeměpisné souřadnice ({!, A a z nich
rovinné souřadnice II. soustavy XII, yII. K oběma
převodům (xl, yI -»- ({!, A -»- xII, yII) použijeme zobrazo-
vacích tabulek. Nevýhodou tohoto způsobu je zdlou-
havost. Zjednodušení výpočtů nastane, známe-li pře-
dem mimo xl, yI i ({!, A. \
K bodu b) Mezi souřadnicemi obou pásů platí obecně

vztah:
XII =f (XI, yI)
yII = g (XI,yI),

při čemž území je rozděleno na poměrně malé obrazce
(čtverce nebo trojúhelníky) a pro každý platí samostatné
transformační rovnice. ProtoŽe jak při lineární, tak při
afinní transformaci nenastává potřebné porušení.,dě-
licího poměru na úsečkách a zakřivení převáděných
úseček, lze těmito způsoby transformovat s centimetro-
vou přesností jen trojúhelníky nebo čtverce, jejichž stra-
ny nejsou delší než 4 km u afinní transformace, resp.
3 km u lineární transformace (viz. prof. B6hm: Trans-
formace stejnorodých soux:adnic, Z. O. 1947, .str. 100).
K bodu c) K rohům čtverců 10 X 10 km soustavy

1. vypočteme způsobem ad a) souřadnice soustavy II.
a tyto tabu1kujeme. Dvojí interpolací můžeme určit
k Xl, yI odpovídající xII, yII. Není při tom zapotřebí
znát analytické vztahy mezi oběma soustavami souřad .•
nic. Nevýhodou je, že se uplatňují diference až 3. řádu.
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Volbou čtverců 1 X 1 km vyloučíme sice vliv 3. di-
ference, ale tabulky se rozrostou do objemné knihy.

K bodu d) Pro vytvoření přímých analytických vztahů
je třeba zvolit vztažný bod a určit závislost mezi
souřadnicovými soustavami I a II v jeho blízkém okolí.
Kriige\r, který první odvodil takový přímý vztah, po-
ložil jediný vztažný bod do základního poledníku 1. sou-
stavy. Daleko výhodnější je však řešení Hirvonena
a Christova, kteří současně, nezávisle na sobě, umístili
vztažný bod na hraniční poledník mezi oběma pásy,
který tvoří osu symetrie obou soustav (viz obr. 2).

/
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Prof. Fiala uvádí ve své "Vyšší geodesii II" Christo-
vův postup, podle kterého též sestavil tabulky pro převod
souřadnic mezi dvěma šestistupňovými pásy zobrazení
elipsoidu Krasovského pro území ČSR. '
Z Christovových přímých vztahů vyšel S. Hazay

a vytvořil transformační způsob, který bude používán
v Maďarsku. Postup transformace:

lX) pootočení' soustavy kolem vztažného bodu o úhel
rovný dvojnásobné konvergenci základnich' poledníků
obou soustav,

f3) zavedení délkové a směrové korekce u spojnice
převáděného bodu se vztažným bodem.
Koeficienty, vyskytující. se v tomto postupu, je možno

tabulkovat (viz "Acta technica Academiae scientiarum
Hungaricae" 1/2, str. 55 a recensi Dr Brože v "Země-
měřictví" 1952, str. 123).
Podle Hirvonenova postupu sestavil u nás Křovák

k argumentu xl tabulky pro transformaci souřadnic
z třístupňového Gaussova pásu na souřadnice sousední-
ho pásu pro zobrazení elipsoidu Besselova.

Prof. Bohm uvádí v "Matematické kartografii",
II. dil, Hirvonenovo odvození s úpravou pro tabulkování
k argumentu xl a ,sestavil tabulky pro převod souřadnic
šestistupňového pásu na souřadnice pásu sousedního
pro zobrazení elipsoidu Krasovského. Tabulky jsou
vypočteny pro území CSR tak, že všechny údaje jsou
obsaženy na jediné stránce.
K sestavení tabulky pro transformaci souřadnic mezi

dvěma třistupňovými pásy (zobrazení elipsoidu Kra-
sovského) zvolili jsme řešení použité Křovákem a Boh-
mem:
Hirvonenovy přímé vztahy mezi souřadnicemi I.

a II. soustavy mají tvar:

XII= xI- ALyI - BLxI - C· 2LxI LyI -
-.D[(LxI)2 - (LyI)2] +
+ E[3(6xI)2 6yI - (6yI)3] +
+ F [(,6,xI)S - 36xI(6yI)2]

yII =yI - 2yo+ A6xI - B'6yI +
+ c[(6XI)2 - (6yI)2] - D' 26xI 6yI -
- E[(6xI)3 - 36xI(6yI)2] +
+ F[3(6xI)2 6yI -,.-(6yI)S]

kde 6xI = xl - xo, 6yI = yI - Yo a koeficienty:

A = 2 sin T06Ao + i sin To cos2 To (1 - 2t~+
+ 31]~)6A~+ l5 sin To cos4 To (2 -
- l1t~ + 2t~ ) 6Ag

B = 2 sin2 To 6A~ + i cos4 To (2t~ - t~ ) 6A~

C= ~ [COST06Ao-!COSsTo(1+31t~)6A~]
o

D = ~ [3sin To cos To 6A~ +
o

+ ~sin To coss To (1 - 13t~) 6A~ ]

E = ~~ [~sin To (1 + 31]: ) 6,1.0 +

+ } sin Tocos2 To (37 - 26t~) L3~] J

F = 3~2 cos2 To (4t: - 3) 6A~ .
o

Úmístíme-li na hraničním poledníku více vztažných
bodů, můžeme koeficienty A -;-.F voliti konstantní
pro určité pásmo se středním Xo' Jestliže tyto koeficienty
tabulkujeme k argumentu Xo v ekvidistantním intervalu
6xo, pak interpolací můžeme najíti potřebné koeficienty
k libovolnému "I = xo' takže 6xI = Xl - Xo =;= 0 a
rovnice (1) se zjednoduší:

xII = xl - ALyI + D(6yI)2 - E(6yI)3 }
\ yII = yI - 2yo - B6yI - C(LyI)2 _ F(6yI)3 (3)

Tyto rovnice ml}žeme ještě upravit, nahradíme-li
LyI =yI -Yo:

XII = xl + (A + Dyo)Yo+ [ - (A + 2Dyo) + 1
+ DyI]yI - E(6yI)S

(4)
yII = (- 2 + B - CYo)Yo+ [(1 - B + 2Cyo) -

- CyI]yI - F(LyI)3
Pro vlastní transformaci je t~tiž výhodnější, tabulku-
jeme-li přímo členy (A - Dyo)Yo,(A - 2Dyo), atd.,
které označíme symboly (1), (2) atd. Výsledné transfor-
mační rovnice budou p~ mít tvar:

XII = xl + (1) + FF (2) + (3)yI]yI + (4)

yII = =f (5) + [(6) =f (7)yI]yI =f (8)
kde jednotlivé symboly jsou:

(1) = (A + Dyo)Yo
(2) = A + 2Dyo
(3) = D
(4) = - E(LyI)3
(5) = - (- 2 + B - CYo)Yo
(6) = 1 - B + 2Cyo
(7).= C
(8) = F(6yI)S

} (5)
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d2 = -43 d2= -10

Xl (1) dl ,(2) dl (3)o
- +

5250 4365,900 3855,678 1,607
--- - 1,150 + 5,550

60 64,750 193 61,228 540 07
70 63,557 237 66,768 '530 06
80 62,320 279 72,298 521 06
90 ~1,041 323 77,819 511 05

---
5300 4359,718 3883,330 ' 1,605

365 501
10 58,353 408 88,831 492 04
20 56,945 452 94,323 481 04
30 55,493 494 99,804 472 03
40 53,999 537 3905,276 463 03---

5350 4352,462 3910,739 1,602
60 50,882

- 1,580
16,191

+ 5,452
01622 443

70 49,260 666 21,634 433 01
80 47,594 708 \ 27,067 ' 424 00
90 45,886 752 32,491 413 1,599

--- !

5.400 4344,134
794

3937,904
404

1,599
1Ó 42,340 837 43,308 393 98
20 40,503 879 48,701 384 97
30 38,624 923 54,085 374 97
40 36,701 - 1,965

59,459
365 96

5450 4334,736 3964,824 1,595

60 32,729
- 2,007

70,178
+ 5,354

94051 344
70 30,678 093 75,522 335 93
80 28,585 135 80,857 325 93
90 26,450 179 86,182 314 92

5500 4324,271 3991,496 1,591
221

96,801
305

10 22,050 263 295 90
20 19,787 306 4002,096 285 89
30 17,481 348 07,381 275 88
40 15,133 391 12,656 264 88---

5550 4:312,742 4017,920 1,587--- - 2,433 + 5,255
60 10,309 476 23,175 245 86
70 07,833 518 28,420 235 85
80 05,315 561 33,655 225 84'
90 02,754 603 38,8~0 214 83---

5600 4300,151 4044,094 1,582
645 205

10 4297,506 688 49,299 195 81
20 94,818 730 54,494 184 80
30 92,088 772 1_,

59,678 174 79
40 89,316 814 64,852 165 78

5650 4286,502 4070,017 1,577
83,646 I

856 154
60 899 75,171 144 76
70 80,747 941 80,315 134 74
80 77,806 - 2,983 85,449 123 73
90 74,823 - 3,025 90,572 + 5,114 72

5700 4271,798 4095,686 1,571

Xl (1) dl (2) dl (3)O
d2= -43 d2= -10

(4)

""xl I o o o o o oo o o o o o

yI ""
C'1 <") '<l' It'l 10 r-
It'l It'l It'l It'l It'l It'l

70 +13, +12 +11 + 9 + 8 + 7
80 + 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 2
90 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 O
100 O O O O O O
110 O O O O O O
120 O O O O O - 1
130 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 3
140 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
150 - 6 - 8 -10 -12 -14 -16
160 -15 -18 ~20 -23 -26 -'-29

Opravy z 2. tabulkové diference (v mm)

xl - x~ d2 = xl - x~
-10 -43

km -- -- km
+ +

O O O 10
1,0 O 2 9,0
2,0 1 3 8,0
3,0 1 5 7,0
4,0 1 5 6,0
5,0 1 5 5,0

xII = xl + (1) + [(2) + (3) y'] y' + (4)

yII = (5) + [(6) + (7) y'] y' + (8)

xII = xl + (1) + [- (2)+ (3) y'] y' + (4)

yII = - (5) + [(6) - (7) y'] y' - (8)

1954/204



Zem ěměř i c tv í
roč. 4/42 (19M) č. 1'1

Xl
,

(5)
I

(6) (7)o dl d2 dl dl
- - - -

5250 226524,563
I! -385,907

99988,717
-430

27,777
- 48

60 6138,656 6,461 554 988,287 30 729 48
70 5752,195 7,015 54 987,857 30 681 48
80 5365,180 7,567 52 987,427 29 633 48
90 4977,613 .8,118 51 986,998 30 585 49

5300 224589,495 51 99986,568 27,536
8,669 29 48

10 4200,826 9,218 49 986,139 29 488 48
20 3811,608 89,767 49 985,710 29 440 49
30 3421,841 -390,314 47 985,281 29 391 48
40 3031,527 0,861 47 984,852 29 343 49

5350 222640,666 546 99984,423 27,294
1,407 -429 - 48

60 2249,259 1,951 44 983,994 28 246 49
70 1857,308 2,495 44 983,566 28 197 49
80 1 464,813 3,038 43 983,138 28 148 49
90 1071,775 3,579 41 982,710 28 099 49

5400 220678,196 41 99982,282 27,050
-394,120 28 49

10 20284,076 4,660 40 981,854 27 001 49
20 19889,416 5,198 38 981,427 27 26,952 4930 9494,218 5,736 38 981,000 27 903 49
40 9098,482 38

,
980;573 854;6,274 27 49

5450 218702,208 535 99980,146 26,805
6,809 -427 - 49

60 8305,399 7,343 34 979,719 26 756 50
70 7908,056 7,878 35 979,293 26 706 4980 7510,178 8,410 32 978,867 26 657 5090 7111,768 8,942 32 978,441 26 607 49? 500 216712,826 / 31 99978,015 26,558-399,473 26 5010 6313,353 -400,003 30 977,589 25 508 4920 5913,350 0,531 28 977,164 25 459 5030 5512,819 1,060 29 976,739 25 409 5040 5111,759 1,586 26 976,314 25 359 50

5550 214710,173 526 99975,889 26,309
2,112 -424 - 5060 4308,061 2,637 25 975,465 24 259 5070 3905,424 3,161 24 975,041 24 209 5080 3502,263 3,683 22 974,617 23 159 5090 3098,580 4,206 23 974,194 23 109 50

5600 212694,374 20 99973,771 26,059
-404,726 23 5010 2289,648 5,246 20 973,348 23 009 5020 1884,402 5,765 19 97~,925 23 25,959 5130 1478,637 6,283 18 972,502 22 908 5040 1072,354 16 972,080 , 8586,799 22 51

5650 210665,555 17 99971,658 25,807
7,316 21 5060 10258,239 7,830 14 971,237 21 757 5170 09850,409 8,343 13 970,816· 21 706 5080 9442,066 8,857 14 970,395 21 656 5190 9033,209 -409,368 511 969,974 -420 605 - 51

5700 208623,841 99969,554 25,554

I

) I
Xl (5) dl d2 (6) dl (7) dlo

(8)
""- xl
"" o o o o o oo o o o o oyI ""- N ~ "'" lI"\ '" r-

""- lI"\ lI"\ lI"\ lI"\ lI"\ lI"\

70 O O O O O O
UO O O O O O O
140 O O O O O O
150 O O O 0+1 +1
160 0+1 +1 +1 +1 +1

Opravy z 2. tabulkové diference
(v mm)

"'~Q d2 =
I ~~~g~S

•••• lI"\ lI"\ lI"\ lI"\ lI"\ lI"\

l< ' I I I I I I

~++++++

O O O O O O O 10

0,1 3 3 3 3 3 3 9,9
0,2 5 5 5 5 5 5 9,8
0,3 8 8 8 8 8 8 9,7
0,4 11 11 10 tO 10 10 9,6 I
0,5 13 13 13 13 12 12 . 9,5
0,6 16 16 15 15 15 14 9,4
0,7 181818171717 9,3
0,8 20202020 19 19 9,2
0,9 23 23 22 22 21 21 9,1

1,0 25 25 24 24 23 23 9,0

1,2 30 29 29 28 28 27 8,8
1,4 3433333231 31 8,6
1,6 3837363635 34 8,4
1,8 41 41 40 39 38 38 8,2

2,0 45 44 43 42 42 41 8,0

2~2 48 47 46 45 45 44 7,8
2,4 51 5049484'146 7,6
2,6 54 53 52 51 50 49 7,4
2,8 56 55 54 53 52 51 7,2

3,0 59 58 57 56 55 54 7,0

3,2 61 60 59 58 57 55 6,8
3,4 63 62 61 59 58 57 6,6
3,6 65 63 62 61 60 59 6,4
3,8 6665 64 62 61 60 6,2

4,0 67 66 65 64 62 61 6,0

4,5 69 68 67 66 64 63 5,5

5,0 70 69 68 67 65 64 5,0
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Znaménka u rovnic č. (1), (3), (4) a horní znaménka
u rovni!= č. (5) platí pro transformaci ze západního pásu
do východního, dolní znaménka u rovnic č. (5) platí
pro převod z pásu výcho,dního do západního.

Postup výpočtu tabulek pro území ČSR byl následu-
jící:

1. Na hraničním poledníku pásů bylo zvoleno 10
vztažných bodů ve vzdálenostech po 50 km (Xo = 5250
km -7-5700 km). K daným hodnotám Xo byly ze zobra-
zovacích tabulek určeny fP!" Příslušná Yo byla určena
k těmto fPI a pro 6A = 1,5° podle rovnice, (7), odvozené
inversí zobrazovací rovnice 6A = f(y, fP!):.
Yo = ~~ cos fPI 6A" [1 + cos2 fPI (1 + 2t~+

+ 1Ji) ~~::?:+ cos4 fP! (5 + 12t~ + 16tt + (7)

+ 14 2 + 32 2 2) (6AO)4 ]
1J1 1J! tI 120 (eO)4

2. Protože fPo= fP! - (fPI - fPo) - viz obr. 3.
určili jsme hodnoty fPI - fPo:

- - t1e . 2 - t1e 2 IfP! fPo - 2M N Yo 24M N3 (5 + 3t1 + (8)I I I I
+ 1J~- 91J~t~ )y~

(člen 6. řádu se zde již neuplatňuje).

tabulky*)). U symbolů (1), (2), (5) se sice uplatňuje
druhá tabulková diference, ale u prvých dvou symbolů
je d2 prakticky konstantní, takže je přímo tabulkován
její vliv pro různé hodnoty Xl - x~. U symbolu (5)
se druhá diference plynule mění a její vliv je pro 6 hod-
not d2 tabulkován.

Nyní uvedeme číselný příklad transformace:
Zvolíme bod P1 v 6. poledníkovém pásu (Ao = 18°)
s pravoúhlými rovinnými souřadnicemi

x~ = 5339393,167 m, y~ = 6 '425400,414 m, (y~ =
= - 74599,586 m) a tyto převedeme na souřadnice
x~I, yII 5. pásu (20 = 15°) - t. j. převod z východního
pásu do západního. Pro kontrolu vypočítáme pak opět
ze souřadnic vztažených k základnímu poledníku 5. pá-
su (západní pás) souřadnIce pásu východního (6.).

Bod
Převod

yI I 6425400,414
y'=(YI-K)'lO-s - 0,74599586

(3) I + 1,603
(3) y' - 1,196
(2) I + 3 904,944

(2) + (3) y' + 3903,748
xl 5339393,167
(1) + 4354,091

[(2) + (3) Y1 y' - 2912,180
(4) + 7
xII I 5 340 835~085

(7) 1 + 27,346
(7) y' - 20,400
(6) I + 99984,878

(6) + (7) y' + 99964,478
(5) I + 223 055,228

[(6)+ (7) y'] y' . - 74573,087
(8) O
yII I + 148482,141
yII I 5 648482,141

1

P1z-v

I
5648482,141

+ 1,48482 141

I + 1,603
+ 2,380

I - 3905,732
- 3903,352
5340835,085

+ 4353,872
- 5795,781
- 8

I 5339393,168

1= 27,339
40,594

It 99984,816
99944,222

1

- 222998,907
+ 148399,321

O
I - 74599,586

I 6425400,414

Postupem ad a) (přes elipsoid) byly vypočteny:

xII = 5340835,085 m, y~I = + 1484821141 m.

Z příkladu je patrno, že maximální nesouhlas je 0,1 cm,
takže centimetrová přesnost je zaručena.

I když nemůžeme u tří symbolů v tabulce lineárně
interpolovat, má tento způsob transformace tu výhodu,
že výpočet je krátký a velmi rychlý, aniž bychom museli
listovat v rozsáhlých tabulkách.3. Z daných hodnot ({!o a pro 6A = 1,5° byly podle

rovnic č. (2) vypočteny koeficienty A -7- F a

4. konečně byly určeny podle rovnic č. (6) hodnoty
. symbolů (1), (2), (3), (5), (6), (7) a tyto zhuštěny inter-
polací pro krok argumentu 6xI = 10 km. Hirvonoo: Transformation der Gauss-Krugerischen Koordi-

naten von einem Streifen zu dem benachbarten, Zeit. f.
5. Nepatrné členy (4) a (8) transforma,čních rovnic •. ' Verm. 1938. .

č. (5), které jsou funkcemi dvou proměnných (xl a yI), Bohm: Tran'sformace stejnorodých souřadnic, Z. O. 1947.
byly sestaveny do plošných tabulek k oběma argumentům. Bohm: Matematická kartografie II. díl, Brno, 1951.

Tabulky jsou sestaveny v rozsahu fPo":- 47°23' až
51°25', což pro území naší republiky dostačuje. Dávají
přesnost výsledků na centimetry (stejně jako zobrazovací

*) Tabulky 'pro výpočet Gauss-Krugerových souřadnic,
Naše vojsko - VVK sv. 29, Praha, 1953.
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Přehlídka kultur s hlediska statistického

Přehlídku pozemků za účelem zjištění změn ve způ-
sobu vzdělávání možno považovat za statistické zjišťo-
vání, lépe šetření pro rozsáhlost a organisovanost akce.
Jednotkou šetření je pozemek ve smyslu katastrálního
zákona; podle rozsahu se šetření týká všech hospodář-
ských pozemků na území ČSR (kromě souvislých les-
ních komplexů a t. zv. místních tratí) a je to tedy sta-
tistické šetření vyčerpávající (na rozdíl od statistické-
ho šetření nevyčerpávajícího a neúplného). Bude se
provádět asi ve více .než 16 tisících katastrálních úze-
mích o rozloze zemědělské půdy přes 8 mil. ha a pro více
než 30 mil. parcel.
Těžiště akce spočívá v polních pracích, při nichž

se má provésti u každého pozemku buď přezkoušení
správnosti zápisu v pozemkovém katastru, co' se týče
druhu vzdělávání nebo zjištění změny vzdělávání. Zde
se ukazuje správnost rozhodnutí učiněpého na počátku
akce, t. j. provésti šetření podle dosavadních druhů
vzdělávání zapsaných v pozemkovém katastru, čímž
se sníží počet změn na nejmenší míru.
Zjištěná změna může býti skutečná, t. j. od posledního

zápisu došlo v přírodě ke skutečné změně kultury (na
př. z role na zahradu) nebo půjde v podstatě o opravu
zápisu kultury dříve provedeného podle hledisek dnes
nesprávných, při čemž ke změně v přírodě od posled-
ního zápisu do nynější přehlídky nedochází (na př.
u pozemku bylf dříve vyšetřena pastvina, dnes je zjištěn
úhor).
Jako při každém statistickém šetření tak i při přehlíd-

ce závisí správnost výsledku na správné volbě třídicích
znaků. Výčet třídiclch znaků pro jednotlivé druhy vzdě-
lávání je obsažen ve vládním nařízení ke katastrálnímu
zákonu. Možno říci, že je dosti výstižný a podrobný
až na charakteristiku zahrad, kde-dochází v posledním
desítiletí ke značnému prolínání kultur a kde vývoj
v zemědělské politice (plánování, dodávky) nejnaléha-
věji žádá správnějších a přesnějších třídicích znaků.
Počet druhů vzdělávání podle katastrálního zákona je

7. Každý zkušený pracovník ví, že v přírodě zejména
v horských oblastech se často vyskytnou případy pře-
chodné, kdy je těžko pozemekzařaditi do toho nebo jiného
druhu vzdělávání. Příčina je v tom, že vzdělávání pozem-
ku není jen výsledkem daných přírodních vlastností po-
zemků (složenípůdy, sklonu, nadmořské výšky), ale pře-
devším práce člověka..Tak na př. na svažitém pozemku
s malou vrstvou oÍ'nice vzniká pastvina proto, že do po-
zemku není vložena práce, stejně tak v sousedství ~uk
dochází k úbytku rolí z počátku na dočasné pak trvalé
louky ze stejných příčin, ačkoli v obou případech podle
zápisu v katastrálních operátech byly tyto pozemky dří-
ve obdělávány jako role, anebo v sousedství těchto po-
zemků (se stejnými přírodními podmínkami) jsou role
proto, že jiný zemědělec nepřipustil úbytek orné půdy.
Tyto případy vyžadují uvážlivého posouzení, kdy je

nutno vzíti v úvahu všechny okolnosti, především po-
žadavekzabrániti úbytku orné půdy, na druhé straně však
i požadavek věrného zjištění skutečného stavu. Situace

se usnadnila zavedením "úhorů" (t. j. půdy ležící la-
dem), jako dočasného stavu orné půdy. Vývoj jde ve smě-
ru rozmnožení počtu zjišťovaných kultur, což usnadní
zařazení pozemků i zpřesní data pro zemědělské plá-
nování.
V předchozím odstavci jsme se dotkli závažného pro-

blému přehlídky kultur. Každé statistické šetření má
poskytnouti věrný obraz skutečnosti, přesný a správný
obraz o zkoumaných jevech a jejich vývoji. Širším úče-
lem přehlídky kultur je podati přesnou bilanci půdy,
která by odpovídala skutečnosti. Dosáhneme toho
podrobnou a svědomitou přehlídkou pozemku za po-
zemkem, nestranným zjištěním změn a přesným zařa-
zením podle třídicích znaků do příslušného druhu vzdě-
lávání. Nedáme se ovlivnit na př. tvrzením činiteleMNV,
že u nich není neobdělané půdy, že byla všechna při-
dělena do povinných nájmů, nýbrž se přesvědčíme
o skutečnosti na místě samém. Rovněž požadavek roz-
šířiti ornou půdu nesmí ovlivniti zjištění skutečného
stavu v době konání přehlídky. Nesmíme zaměňovati
změny zamýjlené (které se uskuteční teprve v budoucnu)
se stavem v době přehlídky. Tím vším bychom dostali
data sice příznivější, ale dopustili bychom se určitého
skreslování skutečnosti a ovlivnili bychom tak nesprávně
další opatření, která bude nutno učiniti na základě zjiš-
těných dat.
Pro.toto stanovisko mluví nejen to, že hlavní zásadou

socialistické statistiky je bezvýhradná pravdivost, ale
i dosavadní vývoj v pozemkovém katastru. Nesouhlas
zápisů v pozemkovém katastru se skutečností, zejména
v pohraničních oblastech, si vynutil již v dřívějších
letech přehlídky kultur. Jejich výsledky však pro dnešní
požadavky nejsou yyhovující, a to jednak pro neujasně-
nost a nejednotnost některých hledisek a hlavně pro
porušení zásady pravdivosti. Zeměměřická služba jako
součást lidové správy provedla namnoze přehlídky kultur
pod vlivem zemědělských referátů tak, že došlo v úhrn-
ných hodnotách k úbytkům orné půdy na zamýšlené
změny na les nebo na pastviny a tím se tyto hodnoty
odtrhly od skutečnosti. Motivem zde byla snaha zmenšiti
plochy neobdělané půdy. Při nynější akci nesmíme pře-
jíti do druhého extrému a vidět ornou půdu tam, kde
v době zjíštění dosud není. Postavení zeměměřické
služby po reorgaDisaci jako samostatné, ústředně řízené
složky, poskytuje pro tento úkol příznivé podmínky.
Šetření je konáno v úzké spolupráci s lidovou správou,

místními zemědělci a jinými činiteli. Celá akce by měla
býti důstojnou propagací krásné a závažné snahy o roz-
. šíření ploch orné půdy tím, že se podrobí každý úbytek
orné půdy důkladné kritice a diskusi se zemědělci a dále,
že se při přehlídce zjistí vhodné pozemky na rozšíření
orné půdy. Je škoda, že rychlost jakou nutno šetření
prováděti, tento úkol ztěžuje.
Ing. Dr. Mašek ve své knize "Pozemkový katastr"

vydané v r. 1948 uvádí na str. 63: Katastrální zákon
poskytuje možnost nejširšího využití katastrálních ope-
~átů jak měřic~ch, tak písemných, a proto překvapuje,
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že se často od těchto základních pomůcek upouští
a vyšetřují se mnohé údaje zvlášť a získávají se takto
data kriticky neověřená ... , ... užší spoluprací státního
úřadu statistického s pozemkovým katastrem mohlo
by se předejíti mnohým takovým nákladným šetřením."

Tento stav trval do poslední doby. Zřejmý obrat
v postoji k pozemkovému katastru nastává pověřením
zeniěměřické služby provedením přehlídky kultur a se-
stavením nových úhrnných katastrálních hodnot. Je
na nás, abychom tento úkol zdárně provedli.

Geodeticko-stavební práce na 'našich stavbách socialismu
Ing. Vladimír Obozněnko 526.9 : 33S (437) : 3K

Velmi palčivé otázky geodetické služby velkých staveb socialist{lu v ČSR. Nedostatky organisace a koordinace jednot-
livých prací, usnadnění a zpřesnění práce měřické, projekční 'a hlavně stavebně prováděcí.

Uskutečnění Gottwaldova pětiletého plánu vyvolává
nutnost výstavby velkých průmyslových kombinátů
jako, NHKG a HUKO. Každé stavební dílo a zvláště
tak komplexní, jako úvedená, řeší řadu národohospo-
dářských problémů, a proto potřebuje šetření, nutných
pro sestavení generálního a detailního projektu. Šetření
vyžaduje zase určitých geodetických prací, které slouží
nejen pro sestavení projektu, nýbrž doprovází stavební
dílo od jeho vzniku až do jeho ukončení. Prvou část
geodetických prací, t. j. tu část, která slouží k vytvoření
projektu, provádí zeměměřiči a stavební technici-pro-
jektanti. Druhou část stavebně geodetických prací,
která doprovází stavební dílo po celou dobu jeho trvání,
včetně vytyčení stavebního díla v přírodě, provádí sta-
vební měřiči. Pokud se jedná o menší stavební díla,
mohou geodetické práce provádět stavepní technici,
kteří ovládají elementární metody měření. Avšak pro
vytyčování velkých staveb, jakými jsou naše stavby
socialismu, jeví se potřeba ve zvláštních způsobech
vytyčovacích, vyžadujících úzké specialisace. Při řešení
těchto úkolů vzniká řada otázek, která potřebuje theore-
tického řešení a rychlého správného rozhodnutí. K nej-
důležitějším otázkám, potřebným pro řešení těchto úkolů
patří:
1. Určení přesnosti, nutné pro vytyčení stavebního

díla.
2. Volba vytyčovací metody a přístrojů, které by od-

povídaly určené přesnosti· a vyhovovaly by místním
poměrům.
~' Správné umístění základních a pomocných vyty-

čovacích bodů.
Dosavadní stavebně měřická praxe nestačí, aby nám

pomohla vyřešit tyto problémy, jelikož se s nimi setká-
váme po prvé. V tak rozsáhlých stavebních komplexech,
jako je NHKG a HUKO, jsou jednotlivé stavební objekty
jak průmyslové tak komunikační vázány mezi sebou
v pevnou výškovou a polohovou souvislost. Odchylka
ve vytyčení jednoho má vliv na vytyčení ostatních objek-
tů. Mimo toho způsoby provádění staveb (rychlostní,
proudovou metodou) atd. nutí stavební měřiče odchylovat
se od běžných způsobů měření a přecházet na jiné, od-
povídající daným poměrům. Zde základní úlohou je
nejen vytyčení stavebního díla neh jeho částí, nýbrž
určení přesnosti, a to takové, která by zabezpečila
spojení jydnotlivýchdílů stavby při dalším postupu práce.
Určení vytyčovací metody, při které by bylo dosaženo

potřybné přesnosti, je velmi důležitou úlohou stavebního
měřietví.
. Dr techn. věd A. F. Ljutz, vynikající sovětský geo-
det, rozlišuje dva druhy vytyčovací přesnosti. První zna-

čí přesnost umístění základních os objektu k ostatním
objektům. Druhý značí přesnost vytyčení jednotlivých
přidružených objektů a konstruktivních dílů v poloho-
vém poměru k hlavní ose.
Přesnost vytyčení jak prvního tak i druhého druhu

je ovlivněna mnoha činiteli, jak rázu čistě geodetického
tak i stavebního. K činitelům rázu stavebního patří:
1. hmota, ze které se stavba staví (železobeton, oce-

lová konstrukce atd.),
2. místo, kde se stavba staví, přítomnost zvláštních

mechanických zařízení atd.,
3. velikost stavby a přidružených objektů, postup

práce, stavební metoda, účel stavby atd.
Tito činitelé ovlivňují vytyčovací stavebně měřické

práce a kladou na stavebního měřiče velké kvalifikační
požadavky.
Metoda geodetických prací projekčních je řízena

a usměrňována technickými směrnicemi a existujícími
zvyklostmi. Avšak určité úkoly, tYkající se stavebního
měření, t. zv. vytyčování staveb nejsou u nás ještě roz-
řešeny. Na př. neexistují technické podmínky pro vy-
tyčování inženýrských, průmyslových a pozemních
staveb. Přesnost a metodu měření určuje si indíviduálně
každý měřič a je přirozené, že není pro to společné a jed-
notné základny. Bohužel není též ani přesné struktury
stavebně měřické služby. Zkušenosti z naší velké stav-
by NHKG nám ukazují, že stavební měřič musí vyko-
návat řadu prací, které podle své povahy patří přímo
ke stavebnictví. Dosud však není vypracována náplň
měřické služby, resp. není stanovena kompetence jed-
notlivých měřičů. Stavební měřič na velkých stavbách,
jakými jsop.naše stavby socialismu, provádí nejen práce
geouetické, nýbrž musí být obeznámen s určitým druhem
projekčně stavební praxe, která je v přímé souvislosti
s prací vytyčovací. Na př. v průběhu vytyčovacích prací
stavebních musí být měřič tak dokonale obeznámen
s technickým projektem, aby mohl posoudit zda projekt
je správný, t. j. zda neobsahuje závady rázu geodetické-
ho, hydrotechnického a komunikačního. Avšak musí
umět nejen určit chybu v projektu, nýbrž musí přímo
provésti technicko-projekční zákrok a chybu patřičně
opravit. Bude-li měřič slepě vytyčovat dílo podle projek-
tu, vznikne velká komplikace, poněvadž event. chyba se
objeví při samém stavebním procesu, což je už pozdě
a způsobilo by finanční ~kodu, nemluvě o porušení
časově stavebního plánu. Zkušenosti z naší první stavby
socialismu nám zase ukazují, že jenom rychlý <:ákrok
stavebního měřiče zajišťuje v takovém případě plynu-
lost stavebních prací. Za těchto podmínek vyžaduje
se od stavebního měřiče dokonalá technická připrave-
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nost, která by umožnila provésti potřebné opravy v tech-
nickém projektu .. Na př. změniti vytyčovací"prvky ko-
munikační, event. rozřešit vertikální projektování kři-
žovatek, změnit niveletu komunikace, rozmístit odvodňo-
vací šachtice, navrhnout odvodnění stavby, vypočíst
potřebné kubatury zemních prací s přísl. rozvozy ma-
teriálu a pod. Uvedené příklady však zdaleka nevyčerpá-
vají otázky, které musí stavební měřič na velkých stav-
bách řešit.
Zvláštní geodetické práce, jako vytyčovánía udr.žování

základní geodetické sítě, která slouží pro přesnou pro-
jekci a vytyčování staveb, provádí investor svými za-
měStnanci - speciálními geometry. Právě tato' geode-
tická základní síť, na kterou se navazují všechny stavby
polohově a výškově, umožňuje na rozsáhlém staveništi
vytyčovat jednotlivá stavební díla současně na několika
místech, event. vytyčovat velké průmyslové objekty
po jednotlivých částech atd. Při theoretické bezvadnosti
této sítě a v předpokladu, že měřické práce provádí se
v rámci· dovolených odchylek pro ten, neb jiný druh
stavební konstrukce, zaručuje síť úplnou spojitost jed-
notlivých dílů. V praxi tomu tak není. Vzniká obyčejně
řada komplikací, která staví stavebního měřiče před
řešení úkolů, na které nestačí někdy jeho vlastní kom-
petence. Zde musí býti sporné' otázky a nesrovnalosti
řešeny společně s jinými zájemci jako projektantem
a investorem. Tato záležitost nemůže být řešena žádným
jiným činitelem než stavebně měřicko:u službou, po-
něvadž je těsně spojena s měřením. Každé jiné řešení
nebo postup by jen prodlužovalo dojednávací. řízení
a zdržovalo by stavbu. Nesrovnalosti, na které měřič
přichází mohou býti rázu geodetického, na př. nespráv-
nost určení směrníku, vzdálenosti mezi jednotlivými
stavebními body, nebo nesprávnost v určení souřadnic.
Když se jedná o početní chyby v projektu, odstraní je
měřič sám potřebným matematickým výpočtem. V praxi
však vznikají i jiné komplikace, které měřič sám odstra-
nit nemůže. Na př. objekt je vytyčen podle projekčních
souřadnic. Po přepočtení vytyčovacích dat a kontrol-
ním měření nab}"'Váměřič pře~vědčení, že odchylka
od projektu je v přípustné hranici pro tento druh kon-
strukce, avšak relativní poloha vytyčeného objektu
neodpovídá druhu projektu. Na př. nový objekt není
rovnoběžný se stávajícím. Zde nemůže měřič sám roz-
hodnouti, zda má ponechat nově vytyčený objekt podle
projektovaných souřadnic, nebo musí polohu změriit.
Ponechání objektu podle projekčních souřadnic mohlo
by vésti v některých případech k velkým nesrovnalostem
při zapojení na ostatní části stavebního díla. Na př.
mohlo by nastat, že by se zmenšil minimální průjezdný
profil železnice nebo by se neumístil ,chodník u silnice
atd. V tom případě je bezpodmínečně nutná koordinace
měřické služby s příslušnými složkami projekčními
a investorem. Z těchto menších příkladů je zřejmé jak
složitá a rozsáhlá je stavebně měřická činnost na velkých
stavbách.
Při započetí výstavby NHKG neměli stavební měřiči

k disposici potřebné přesné přístroje, neměli ani dosta-
tečnou zkušenost. Zeměměřiči a stavební technici,
kteří byli přiděleni na měřické práce, byli vyzbrojeni
normálními geodetickými znalostmi a stavebními zku-
šenostmi ze staveb malého rozsahu. O koordinaci jed-
notlivých primyslových a komunikačních staveb a účel-

nosti této koordinace měli málo představy. Stavební
měřiči si tedy probojovávali cestu individuálně. Těžké
problémy řešily se samostatně tak, jak si každý nejlépe
představoval. Je samozřejmé, že při tomto stavu měřické
služby vznikaly odchylky a nepřesnosti rázu polohového
i výškového hlavně na stycích jednotlivých úseků, které
byly vytyčovány různými měřiči.
Nedokonalost polygonové sítě, která byla základem

projektů způsobila značné potíže měřické službě při
vytyčování jednotlivých průmyslových objektů. Polygo'"
nová síť byla tak nevhodně volena, že řada polygono-
vých bodů byla zničena hned při započetí výstavby.
Částečně padly do staveb a částečně byly poškozeny vo-
zidly a těžkými stroji. Nejhorší potíž byla s těmi body,
které byly poškozeny jen částečně a byly dále používány,
jelikož závada nebyla pozorována. Při zjištění poruchy
polygonové sítě bylo nutno pomáhati si složitými polygo-
novými pořady, vyžadujícími příslušných matematických
výpočtů, což práci zdržovalo a mělo vliv na pokles vyty-
čovací přesnosti. Následkem toho byla řada velkýchprů-
myslových objektů a komunikací vystavěných v prvních
létech výstavby NHKG odchýlena od projektu. Měřická
služba decentralisovaná po jednotlivých střediskách a zá-
vodech nemohla odchylky zaznamenati a někdy vůbec
o nich nevěděla. Projektanti, kteří projektovali další stav-
by, vycházeli z předpokladu, že poloha vystavěných ob-
jektů je správná, sestavovali vytyčovací schemata komu-
nikační, kanalisační a průmyslových staveb, navazujíc
na již hotové stavby. Při vytyčování vznikaly další di-
ference, vyžadující změnu projektu a někdy dokonce
vznikaly poruchy většího rázu. Bylo zřejmé, že tento
druh organisace stavebně měřické služby, t. j. decentra-
lisace na jednotlivé stavepní úseky, nevyhovuje a ne-
může odstranit vznikající závady. Byly hledány nové
cesty a vznikly pokusy se sloučením jednotlivých spe-
cialisovaných skupin podle druhu staveb. Avšak tím ne-
byly vyřešeny všechny problémy, před které měřickou
~lužbu postavila novódobá technika. Stavební měřiči
J:'oznávali potřebu společného řešení všech měřických
problémů a zjišťují, že dosavadní organisace tomu pře-
káží. Řada technických otázek proto nerro~a být vy-
řešena. Sovětská literatura nám ukazuje cestu, jakou se
má ubírat reorganisace stavebně měřické služby na všech
velkých stavbách ČSR. ,
V roce 1951vyšla kniha Dr techn. věd A. F. Ljutze,

který čerpal své zkušenosti na velkých stavbách socialis-
mu, a to: Dněprostroj, Svirstroj, Tulonges, Volgostroj.
Kniha má název: "Vytyčování velkých staveb." V ní
se mimo jiné uvádí: "Postup vytyčování staveb se sklá-
dá z orie;ntace stavby, označení a zaměření potřebných
délek v terénu a přesné výškové orientace staveb. Z toho
je zřejmo, že jde o práce geodetické ... Vytyčením stavby
začíná se ka~dé stavební dílo. Toto vytyčení provází
. stavbu po celou dobu trvání a je pevně s ní vázáno. Je
proto nerozlučnou SQučástístavebního díla. Geodetické
stavební práce vlastně začínají se před započetím sta-
vebního díla, provázejí stavební dílo a ukončují stavební
proces. Jednotlivá stadia těchto prací jsou nejen mezi
sebou vázána, jsou také vázána. samotným stavebním
postupem. Mimo potřebu vysoké přesnosti těchto prací
musí se zajistit absolutní správnost umístění stavebního
díla jednotlivě i v celém komplexu výstavby. Totiž
musí být zajištěna řádná koordinace jednotlivých bodů
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objektu. Postupné plnění vytyčovacích měřických prací
musí býti vázáno s celkovým plánem výstavby. Vyko-
návání vytyčovacích prací musí předcházeti patřičná
organisace měřické služby na celé výstavbě. Vytyčování
menších staveb provádí se obyčejně samými stavbyve-
doucími. Při velkém komplexu staveb stává se stavba
složitější, a proto se nevystačí s elementárními vytyčo-
vacími způsoby a přechází se na přesné způsoby vyty-
čovací. Ve spojitosti s tím se vytyčování velkých staveb
již odděluje od celkového procesu stavebního a pověřuje
se jím speciální orgán stavebně n:iěřický,který obsluhuje
zvláštní personál. Nutnost tohoto rozdělení je vyvolána
tím, že na velkých stavbách jsou jednotlivá stavební
díla vedena stavbyvedoucími. Kdyby těmito vytyčovací-
mi pracemi byli pověřeni jednotliví stavbyvedoucí,

jejich práce by nebyly koordinovány a na stycích úseků
by vznikaly diference a nesrovnalosti, které by se nedaly
odstranit. Mimo to samotné způsoby měřické práce
na velkých stavbách nutí používat k těmto pracím síly
se speciální geodeticko-stavební připraveností. Proto
všechny stavebně měřické práce při vytyčování velkých
staveb v SSSR spojují se v jednotném orgánu, který
pod vedením hlavniho geodeta výstavby odpovídá za
přesnost a úplnou koordinaci jednotlivých objektů na
celém staveništi.
V SSSR má otázka vytyčování staveb velký význam

a stojí v popředí stavební činnosti. Také stavební měřiči
na naší první stavbě socialismu, na výstavbě NHKG
budou se řídit zkušenostmi slavných sovětských geodetů
a půjdou cestou jimi vytyčenou.

Zlépšovacl návrhy, problémy a stanoviska
Zlepšovací návrh na výpočet souřadnic pěti-
vteřinovýchdílků znázorňujícich na severní a jižní
straně sekčního rámce -katastrální mapy země-

pisnou délku 526.6

Ministerstvo stavebního průmyslu přijalo výnosem
ze dne 12. 2. 1953, SZ-241-7-Měř. 4-1953 zlepšovací
námět Josefa Galla od KNV v Ostravě na zjednodušený
výpočet délkových hodnot zeměpisných souřadnic pro
zobrazení na severních a jižních čarách sekčního rámu
mapových listů ve stejném měřítku. .
Postup výpočtu:
Nejprve se vyhotoví v měř. 1: 10000 klad mapových

listů· podle hstanovení § 6 Instrukce A. Mapové listy
kladu se označí čísly psanými uprostřed listu. Z výpisu
triangulačních údajů se zapíší u k~ždého rohu sekčního
listu hodnoty zeměpisných souřadnic. Způsobem, uve-
deným v § 6, odst. 5 Instrukce A, se vypočtou na se-
verní sekční čáře nejsevernější vrstvy kladu mapových
listů a na jižní sekční čáře nejjižnější vrstvy kladu všechny
délkové hodnoty poledníkových pětivteřin. Spojením
souhlasných dílků od severu k jihu se obdrží souhlasné
pětivteřinové úseky na, mezilehlých sekčních čarách
a jejich souřadnice se vypočtou takto:
Rozdíl délkových hodnot souhlasného dílku mezi

jižní sekční čarou nejjižnější vrstvy a severní sekční
čarou vrstvy nejsevernější se dělí počtem mezilehlých
sekcí a tento podíl se postupně připočítává počínaje
souřadnicí souhlasného dílku severní sekční čáry nej-
severnější vrstvy. Jako poslední souřadnice se vypočte
souřadnic,e souhlasného dílku jižní sekční čáry nej-
jižnější vrs.tvy.
Příklad:
Souřadnice Y - dílku 36°09'45" zeměp. délky
na jižní sekční čáře je 455 238,60m
Souřadnice y ~ dílku 36°09'45" zeměp. délky
na severní sekční čáře je 454 906,92m

rozdíl 331,68m

Mezilehlých sekcí je osm; podíl 331,68: 8 = 41,46m
je rozdíl souhlasného pětivteřinového dílku mezi sever-
ní a jižní čarou sekčního rámu každého mapového
listu. Výpočet se provádí přímo ve stroji a vypočtené
souřadnice se zapisují do kladu mapových listů.

Tohoto způsobu výpočtu nelze však použít pro vý-
počet souřadnic pětivteřinových dílků na východních
a západních čarách sekčních rámů mapových listů.

Ing. Jiři Hendrych

Služba katastrální a služba památková
336.211.1:502.7: 71

K úkolům, jejichž pravidelné a soustavné plnění bylo
uloženo pozemkovému katastru v katastrálním zákoně
(č. 177(1927Sb. § 3 a j.), náleží také povinnost, aby
~atastr byl zakládán a veden tak, aby - vedle své
hlavní činnosti ...- byl zároveň pomůckou pro ochranu
památek. Zdá se, že za sedmadvacet let uplynuvších
od počátku účinnosti katastrálního zákona byl tento
památkový obor v. pozemkovém katastru nejslaběji
propracován. Nějaká pravidelná, soustavná a jednotně
řízená součinnost orgánů pllmátkové služby a země-
měřické služby se - jak se zdá - dosud náležitě ne-
vyvinula. Samozřejmě, že má vyznačování památek
v katastrálním díle svůj význam také pro pozemkový
katastr, neboť jej činí úplnějším a všestrannějším, ale
nejvlastnějšími zájemci na takovém vyznačování jsou
jistě asi ony orgány veřejné správy, jímž byla v památkové
službě svěřena úloha vedoucí - tedy památkové úřady.
Od nich by proto měla vycházeti iniciativa, která by si
.během času vymohla definitivní uspořádání katastrální
'. a zeměměřické služby v oboru památkovém. Bylo by
toho zapotřebí tím spíše, že ochrana některých památek
(památek přírodních) úzce souvisí s vědecko-badatelsR:ou
činností při průzkumu přírodního bohatství země.
Víme sice, že již dávno docházívalo ke spolupráci

památkových pracovníků se zeměměřiči - doklady této
spolupráce jsme opětovně viděli na několíka země-
měřických výstavách - na př. prvně v Bratislavě v roce
1935 - ale ta činnost byla individuální, nikoli vše-
obecná a nikoli pravidelná, soustavná a jednotně upravená.
I dnes ovšem žádají památkové úřaq.y některé služby
od okr. měř. středisek, při nichž ponejvíce jde o případy,
které se už dostaly do památkového projednávání a nejsou
tedy ničím novým. Jde při nich o činnost jdoucí shora
dolů, od památkového ústředí k okresním měřickým
střediskům a jedná se při tom obyčejně o katastrální ko-
pie a doklady. Myslím však, že to není ta pravá spolu-
práce, kterou měl na mysli zákonodárce, když formuloval
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ustanovení §3 kat. zák., pokud se týká ochrany památek.
Onu činnost může v rámci platných předpisů žádati od
katastru kdokoli a ne jen památková péče. Tato péče
má nárok na spolupráci daleko těsnější a to na součinnost
směřující v opačném směru, to jest na takovou činnost,
při níž by výkonní katastrální pracovníci - kteří během
času se ve službě dostanou i na ta nejodlehlejší místa -
si sami, z vlastního služebního popudu, všímali dosud
nezaregistrovaných památek hodných za zaznamenání,
po případě by se na takové památky přeptávali za své
přítomnosti v obci. Potom by výsledek své činnosti
v tomto oboru ohlásili památkovému ústředí za tím
účelem, aby památkoví odborníci získávali materiál pro
zintensivnění památkové péče.
K takovéto vyhledávací činnosti by bylo ovšemnejprve

zapotřebí, aby katastrální pracovníci sami byli poučeni
o cílech a methodách památkové péče. Bylo by za-

potřebí, aby byla pro katastr opatřena památek se týkající
příručka, k jejímuž sepsání by se sešli znalci katastrální
služby a znalci památkové péče. Svého času se zdálo,
že se součinnost památkových úřadů s pozemkovým
katastrem začíná rozjíždět. Byly vydány seznamy
obvodových pracovníků a ojedinělá normativní upozor-
nění k památkové službě. Potom však - patrně vlivem
válečných událostí - zájem katastru o památky spíše
ochaboval, než by sílil. Je pozoruhodným, že v seznamech
místních památkových pracovníků nebylo tehdy nikoho
f. příslušníků zeměměřické služby, ačkoli l;>yse byli
bývali ku prospěchu věci našli i mezi katastralisty zá-
jemci, kteří by z osobní záliby rádi se obeznámili blíže
se zásadami památkové péče. A to v neposlední řadě
proto~že mají při výkonu své služby tolik možností, aby
mohli býti péči o ochranu památek vydatně nápomocni.

Ing. Karel Rykr

Geodetické stroje, přístroje a pomůcky
Měřická lať s libelou - zlepšení

jednoduchou úpravou
526.913.141:531.719

Novoměřické práce v silně sklonitém, terasovitém
terénu, kde jsem v r. 1952 pracoval, vyžádaly si častého
použití měřické latě s libelou při měření měřických pří-
mek, po případě polygonových stran.
Velmi často byl konec latě při její vodorovné poloze

tak vysoko, že pomocník nedosáhl bez "štaflí" konec latě,
aby jej mohl provážiti na zem. Bylo nutno sháněti
nějaký vhodný předmět, přinésti jej, aby na něj mohl
pomocník vystoupit, anebo nositi stále s sebou "štafle",
aby se mohlo provažovati.

y

Ret A-A

Navrhuji přizpůsobiti konec, latě následujícím způ-
sobem: konec ľatě, kde končí měřítko provrtá se svislým
otvorem, jdoucím středem latě (viz obr. 1.) asi 3 mm
světlosti, ve vzdálenosti asi 4 cm od konce latě. Od
tohoto otvoru prohloubí se oblá drážka směrem ke konci
latě. Rohy mezi otvorem a drážkou a drážkou a čelem
latě se zaoblí tak, aby motouz olovnice, který tudy bude
klouzat, se nedřel. Při spodní čelné"hraně přibije se
očko ze známé "U" skobky. Doporučuje se motouz
navoskovat. Přesto bude třeba motouz čas od času
vyměníti, což však nedá žádnou velkou práci.

Výhody této úpravy jsou patrny z obr. 2. Měřický
pomocník provažuje konec latě, aniž by byl nucen
lézti do výše, přímo ze země. Sám reguluje výšku olov-
nice a také sám zapíchne jehlu nebo jinak označí pro-

vážený bod. Tím se uše~ří při tomto úkonu jeden po-
mocník, který dříve musil označit provážené místo, po-
něvadž druhý pomocník byl ve výšce a nedosáhl na
zem.
Tato úprava jest uvažována pro lať s libelou vsazenou

poblíže počátku měřítka. V případě, že bychom měli
nebo vsadili libelu ke konci, provedli bychom výše
uvedenou úpravu na konci latě při počátku měřítka.
Tento způsob nám pak do~luje odečítati (proměřovati)
úseky nerovnající se celým metrům zcela pohodlně.
Podobná úprava by se dala provésti vmontováním

kladky, což považuji za nákladné vzhledem k přesnosti,
& jakou by musila býti vyrobena, aby sesunuvší se
. ~otouz se nezaklesl mezi kladku a její ložiska.

Není mi známo zda již podobné úpravy byly navrho-
vány, ale sám jsem se s podobnou nesetkal a se vší
skromností podávám tento návrh.

. I~.Smn~wvKowHk
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Pracovní ekonomie a organisac~ geodetických
a kartografických prací

Harmonogramy v zeměměřictví. 526.913.1: 331.87

Grafické znázornění pracovních postupů se dnes již
používá téměř ve všech oborech práce. Vědecké studium
stachanovských pracovních method by se ani neobešlo
bez grafických tabulek. Sovětské zkušenosti z organisace
důlních prací potUe grafů cykličnosti přešly zásluhou
laureátů Stalinových cen i do ostatních úseků průmyslové
činnosti v Sovětském svazu, takže se dnes již jedná
o úplné věctecké zobecnění a masové rozšíření stacha-
novských zkušeností nejen v dolech, ale i v energetice,
strojírenství, stavebnictví. zemních pracech, textilním
průmyslu atd. Sovětské úspěchy přerostly již hranice
Sovětského svazu a Kovaljovovy methody rozšiřování
údernických zkušeností se uplatňují i u nás a v ostatních
lidově demokratických republikách. Celý pokrokový svět
přejímá methody inž. Kovaljova a zavádí je ve všech
socialistických podnicích.
Možnost řízení pracovního postupu podle. grafikonů

cykličnosti jako nástroje k růstu kulturní a technické
úrovně pracujících ve všech průmyslových odvětvích
jest dostatečně objasněna stejně tak, jako je odhalena
vykořisťovatelská podstata ta,)'llorismu a jiných kapita-
listických forem organisace práce. Nesmíme však za-
pomínat ani uplatn~ní methody v odvětvích neprů-
myslových a případně i nevýrobních. Horníkům pomáhá
dosahovat nejvyšších výkonů, zvyšovat produktivitu
práce a dosahovat plnění plánu bez šturmovštiny.
Textilní fysikální zkušebna neratovické Spolany dosáhla
zavedením grafikonu cykličnosti skvělých výsledků při
kontrole kvality výchozí suroviny. V brněnských pe-
kárnách se při nové -organisaci práce harmonogramem
podařilo nejen zvýšit výkon, ale i zlepšovat jako'st
výrobků.
Zeměměřické práce svým složením i organisací v mě-

řických oddílech jsou přímo předurčeny .pro řízení
harmonogramem. Jednotliví členové měřických oddílů
vyzbrojeni různými pomůckami (výtyčky, latě, theodolity,
nivelační stroje, zápisníky) musí v kolektiVu tak hár-
monicky spolupracovat, aby jejich měřický výkon byl
při zachovávání potřebné přesnosti co nejvyšší. Poněvadž
jejich práce je spojena se stálou změnou místa, během
níž musí býti měřický výkon zastaven, je důležité, aby
pracovní postup byl tak organisován, aby časové ztráty
z toho plynoucí byly co nejmenší.
Jednou z běžných měřickýchprací je měření polygo-

nových pořadů optickými dálkoměrnými soupravanii.
Je to moderní měřická methoda. Avšak jak důležitý je
při ní dobře řízený postup, toho jsou důkazem velmi se
lišící výkony rů~ných měřických oddílů. Soudruh lng.
Bohuslav Gebauer z býv. Geoplanu v Ceské Lípě podal
návrh měřického postupu jako zlepšovací námět. Ukázalo
se, že k porovnání měřických postupů používaných
dosud různými měřickými oddíly nebo známých z odbor-
né literatury s návrhem Ing. Gebauera slouží nejlépe
harmonogram, z něhož jest dobře patrný vzájemný vztah
mezi jednotlivými členy oddílu a jejich úkony, z něhož
jsou i zřejmé nezbytně nutné časové ztráty a případně
další možnost jejich' zkrácení.

Postup při měření délek polygonových stran popsaný
v návrhu Ing. Gebauera není nový. Popsal je kon-
struktér autoredukčni dálkoměrné soupravy Bosshardt
v knize "Optische, Distanzmessung und Polarko-
ordinatenmethode" (Wittwer, Stuttgart 1930) na str.
87. Bosshardt sám nepovažuje tento postup na' účelný
(2krát zbytečně stavět, zařazovat a urovnávat stroj)
a za účelnější má ten způsob, při němž se staví na polyg.
stranu 2krát lať. Tento způsob jest také v měřické praxi
běžný a proti němu staví s. Gebauer svůj zlepšovací
námět.
Aby mohlo býti objektivně rozhodnuto o methodě

výhodnější, bylo třeba provedení časových studií jednot-
livých úkonů a jejich sečtením získat časové údaje pro
celou práci. Pro usnadnění úkolu budeme uvažovat
konkretní zvláštní případ polygonu o 4 bodech a třech
stranách dlouhých pO' 162 m. Měřický postup se dvěma
přestavbami stroje uprostřed polygonové strany navrho-
vaný s. Gebauerem nazveme A, postup se dvěma
přestavbami latí uprostřed polyg. strany podle Boss-
hardta nazveme B.

A );( xx )I( xx * xx *1 li b 2 cd 3 ef ;

B X , I ):( I I, ):( I I ):{

1 /Jb 2 c d 3 ef ;

o polygonoy; bod

I postaven/dd/komérné laté
X postaven/ dálkomémého teodoliťu

é/slice znaá' ós!o POlrgonových bQdů, p!smenéY v!azené body na po/ygDnových siranJch

Jednotlivé úkony při methodě A:
1. Postavení stroje na bodu 1.
2. Postavení 1. latč na bodu 2.
3. Změření vodorovného úhlu (předpokládá se, že

orientační trigonometrický bod jest signalisQván).
4. Přenesení stroje na bod a, jeho urovnání a přibližné

zařazení.
5. Postavení latě čís. 2 na bod č. 1.
6. Přečtení vzdiíleností na body 1 a 2.
7. Přenesení stroje na bod b.
~. Přečtení vzdáleností na body 1 a 2.
9. Přenesení stroje na bod·2.
10. Přenesení latě z bodu 2 na bod 3.
11. Změření vodorovn~ho úhlu (směry na 1 a 3).
Další postup jest obdobný.
Při methodě B by se jevily jednotlivé úkony takto:
1. Postavení stroje na bod 1. -
2. Postavení výtyčky na bod 2.
3. Přečtení vodorovného úhlu.
4. Postavení latí na body a a b.
5. Přečtení vzdáleností na body a a b.
6. Přenesení stroje na bod 2.
7. Obrácení latí proti bodu 2.
8. Přečtení vzdáleností na body a a b.

i
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9. Postavení výtyčky na bodu 1 (místo výtyčky může
býti použito přímo dálkoměrné latě).

10. Přenesení výtyčky z bodu 2 na bod 3.
11. Přečtení vodorovného úhlu (směry na body 1 a 3).
Obdobně by se postupovalo dále ..
Oba měřické l'0stupy byly graficky znázorněny na

harmonogramech*). Časové údaje pro jednotlivé dílčí
úkony byly získány časoměřičskými zkouškami v sedmi
specialisovaných měřických oddílech. Ke konstrukci
harmonogramu byly použity zaokrouhlené horší časy
výsledků získaných zapracovanými oddíly za zvláště
příznivých okolností. Použitím jiných údajů by se cha-
rakter harmonogramu nezměnil, jen vlivem delší doby
trvání práce by se v kresbě úměrně prodloužil.
Pouhým porovnáním obmi harmonogramů již po-

zorujeme krásný plynulý sled prací všech členů měřic-
kého oddílu podle posttlpu A. Všichni· postupují stále
kupředu, nikdo z nich se nevrací. Jejich celková dráha
chůze je stejná a shodná s délkou polygonového pořadu.
Čekací doby (ztrátové časy) jsou omezeny na minimum
(postup při zaměřování vzad nebo vpřed při čtení
směrů i vzdáleností řídíme podle toho, abychom dříve
uvolnili toho figuranta, který má před sebou delší
cestu). Nošení kladiva a kolíků jich zařazování a zaražení
do země odpadá. Rovněž odpadá nošení zvláštních sig-
nalisačních zařízení na polygonové body (výtyček
a stojánků). Signalisování se provádí dálkoměrnou latí
opatřenou krabicovou libelou a je tedy i spolehlivější
a přesnější. Nikdo z členů měřkkého oddílu se nevrací,
dráhy jednotlivých čelnů se nekříží, čímž se zmenšuje
jejich únava a hlavně se získává drahocenný čas. U ideálně
voleného polygonového pořadu trvalo změření úhlů
a délek podle zlepšovacího námětu s. Ing. Gebauera
(měřický postup A) 1840 vteřin t. j. 30 minut a 40 vteřin,

podle dosud běžně užívané methody (měřický postup B)
2460 vteřin t. j. 41 minut, tedy doby delší o 33,7 %.
Měřický postup B se dá zkrátit použitím dalších dvou
pom.ocníků s výtyčkami pro signalisování polygonových
bodů. Přece se časově nevyrovná postupu A, zvyšuje
požadavky ifa počet pracovních sil a tím i osobní náklady.
Výhodou Gebauerova postupu je i ta okolnost, že
o nutnosti půlení příští polygonové strany se přesvěd-
číme při měření směru a půlení nastupujeme až tehdy,
když je její délka nad dosah použitého dálkoměru.
Výhody a úspory měřického postupu navrženého s. Ing.
Boh. GebauereÍn jsou nepochybné a stoupají s počtem
použitých dálkoměrných souprav a jimi provedených
prací. .
Snad se některým technikům nebude Gebauerův

návrh zamlouvat proto, že jim poskytuje málo oddychu
a že si sami případně ve střídání se zapisovatelem
přenáší měřický stroj. Doba dvakrát po čtyřiceti vteři-
nách na každém polygonu při čekání je však pro oddych
postačující a dá se případně ještě zkrátiti zrychlením
kroku figuranta, který má za to na stanovisku delší
odpočinek. f\. zastavení se strojem při přenášení uprostřed
dlouhé polygonové strany je vlastně také odpočinkem.
Osobním přenášením stroje vedoucím technikem se jen
zvýší jeho ochrana před poškozením. Pro postavení
stroje uprostřed polygonové strany je dlužno upozorniti
na to, že za~azení může býti jen zbližné a jakékoliv
centrování při urovnávání stroje odpadá (vychýlením
stroje ze směru polygonové strany až o 40 cm vpravo
nebo vlevo při vzdálenosti 80 m dopouštíme se v měřené
délce chyby 1 mm). Ing. Ant. Prokeš

*) Harmonogramy neotiskujeme vzhledem k jejich rozsahu
a nedostatku místa. Jejich planografické kopie mohou být auto-
rem zapůjčeny zájemcům k nahlédnuti.

Literární hlídka
526.8 (083.5) Štorkán, F.
Kartografické tabulky pro nové mapy I : 5000a 1: 2000.

Praha 1954. Vydalo Státní nakladatelství technické literatury.
Cena 7,60 Kčs.
Nově vydané tabulky jsou výbornou pomůckou ke konstrukci

sekčních rámců a mnohé kartometrické práce na topografic-
kých mapách měřítek I: 5000 a l: 2000 v· Gauss-Kriigerově
zobrazení na elipsoidu Krasovského. Velká část jejich obsahu
byla přejata ze sovětských tabulek "Tablicy dlja postrojenia

, ramok trapecij topografičeskich sjemok masštabov 1: 5000
i 1 : 2000, ellipsoid Krasovskogo, Moskva 1951", sestavených
A. M. Virovcem a doplněna byla některými statěmi v návodu
jejich upotřebení, jakož i třemi posledními tabulkami.
Největší část tabulek obsahuje hodnoty k číselnému výpočtu

p»avoúhlých souřadnic v třístupňových Gauss-Kriigerových
pásech ze zeměpisných souřadnic rohů listů map 1: 5000
a 1 : 2000. Mapy těchto měřítek jsou úzce spojeny s listy mapy
1 : 100000 a jsou ohraničeny poledníky a rovnoběžkami, jak
tomu jest v užívané soustavě mapové Sov. svazu. O tom bylo
podrobně referováno v pojednání Ing. Štorkána "Mezi-
národní uspořádání listů map velkých měřítek", Zeměměřictví,
roč. 1954, str. 122 až 126.
Je-li úkolem najít pravoúhlé souAdnice rohů určitého listu

mapy 1 : 5000 neb 1: 2000 v Gaussově p<4;usouřadnicovém,
v němž list le.ží, je třeba nejprve hledat elipsoidické zem. sou-
řadnice pro rohy listu a těch se pak použije k výpočtu souřad-
nic x, y podle známých vzorců, při upotřebení tabulek vhodně
upravených na tvar x = S + mk + ox, y = nI" + oy. Obsa-
hují tudíž nově vydané tabulky jednak číselné hodnoty země-
pisných souřadnic rámcových čar všech listů mapy 1: 5000
a 1: 2000, jak se vyskytují na území ČSR, jednak tabelaci

všech veličin potřebných. k nejjednoduššímu výpočtu pravo-
úhlých souřadnic ze známých souřadnic zeměpisných. První
etapu výpočtu ~ hledání zem. souřadnic - umožňují ta-
bulky I, II, IV. V tabulce I je vyznačeno meziriárodní číslo-
vání třístupňových souřadnicových pásů Gaussových, připa-
dajících počtem pět na území Československé republiky, zem.
délka Lo středního poledníku každého pásu, jakož i čísla listů
světové mapy 1: 1 000000 s příslušnou čtvrtí těchto listů.
V tabulkách jsou čtvrti voleny tak, že je list světové mapy
rozdělen na čtyři stejné pasy poledníkové a taktó vzniklé čtvrti
listu jsou označeny od západu k V'frchodupostupně číslicemi
I, II, III, IV. Poněvadž v každém listě světové mapy jsou
okrajové i střední poledník listu zároveň základními (středními)
poledníky Gaussových třístupňových pásů, mají všechny po-
ledníky spadající do I. a III. čtvrti listu světové mapy větší
zeměpisnou délku L než má střední poledník příslušného pásu
Gaussova Lo a poledníky II. a IV. čtvrti pak menší zem.
délku L. Je tudíž v prvním případě t. zv. redukóvaná země-
pisná délka - v tabulkách označená 1 = L - Lo - kladná,
v druhém případě pak záporná. Do této I.a III. čtvrti zapadá
polovina listů mapy 1 : 100 obo a ovšem také polovinaAistůmap
1 : 5000 a 1: 2000, vyplňujících list světové mapy a rámcové
poledníky těchto všech listů mají red. zem. délku kladnou a hod-
noty těchto délek se dají vhodně upravit v tabulku. Rovněž
tak pro listy II. a IV. čtvrti bude red. zem. délka I rámcových
poledníků vesměs záporná. Tyto redukované zem. délky zá-
padní a východní strany sekčniho rámce map 1 : 5000 a 1 : 2000
nalezneme v tabulce II, která vyplňuje šest stran knihy.
Zem. šířky stran sekčních rámců těchto map označené pís-

menem B jsou uspořádány v tabulce IV s využitím toho faktu,
že listy ležící ve stejné rovnoběžkové vrstvě mají stejné zem.
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šířky. Tabulka IV mimo to podává úplnou tabelaci všech ve-
ličin závislých toliko na zem. šířce, to jest S, m, n. Tabulka
IV je otištěIi.a na 12 stranách. Pomocí tabulky IV se vyšetří
souřadnice x a y nepřesně; chceme-li je mit s přesností na 1 až
2 cm, použijeme ještě tabulky V pro opravy OX a tabulky VI
pro opravy oy. Opravy ox, oy jsou funkcemi šířky i délky ze-
měpisné, nedosahují však velkých hodnot, takže se dají vhodně
tabelovat. Zvláště OX dosahuje pro naše území nejvyšší hod-.
noty kolem 10 cm a je vytištěno na jedné stránce. oy má větší
hodnoty a bylo nutno je vzhledem k hořejší vyznačené přes-
nosti vyčíslit na šesti stranách, při čemž je třeba ještě v tabulce
interpolovat. Další tabulky převzaté ze sovětského originálu
jsou tabulka III, VII a VIII. Tabulka III převádí red. zem.
délky 1 na vteřiny (l") a vyčísluje k = 10-8/,,2, potřebné ve
vzorci pro výpočet pravoúhlých souřadnic, tabulka VII udává
délkové rozměry sekčních rámců a elipsoidických ploch listů
map 1 : 5000, tabulka VIII pak tytéž hodnoty pro mapy 1 : 2000.
V českých tabulkách jsou plochy zpřesněny výpočtem na čtyři
desetinná mista hektaru, kdežto v sovětsk;ých tabulkách jest
uvedeno pouze jedno nebo dvě desetinná místa.
Z nově přidaných tabulek vyčísluje tabulka IX redukci

délek a ploch hladinové plochy o nadmořské výšce H na nulo-
vou hladinu, tabulka X tabeluje střední skreslení délek ze
zobrazení vmm/km a tabulka XI střední skreslení ploch vm2/km2•

Tyto tabulky se v praxi plně osvědčí pro různé potřeby.
Pokud se týče uspořádání tabulek, jsou velmi přehledně

a čitelně upraveny a jejich tisk je jasný, takže hledání v nich
je pohodlné a neunavující. Textová část, vysvětlující organisaci
rozdělení listu světové mapy na listy větších měřítek 1 : 100 000,
1 : 5000 a 1: 2000, jakož i jejich označení, dále pak výklady
k obsahu tabulek a jejich upotřebení jsou proti sovětské pu-
blikaci na mnohých místech doplněny; zvláště při užití někte-
rých vzorců pro plošné výpočty se vychází z obecných formulí,
takže si může čtenář snadno kontrolovat konečné vzorce platné
pro dané úkoly. Mimo to jsou konstantní koeficienty vzorců
pro plošné výpočty udány proti sovětským tabulkám přesně-
ji. Ke všem úkonům, které lze provádět tabulkami, jsou v tex-
tové části uvedeny vhodné příklady. Malé tiskové chyby 'si
čtenář snadno opraví. Jen v tab. III je třeba si .opravit chybu
ve veličině k pro 1 = 0°43'07,5". Má být k = 0,066952 misto
chybné 0,066 764. V tab. A (k příkladu 2) na str. 20 a v obr.
11 na str. 21 mají být znaménka výsledných souřadnic y plus
(+). Všechny obrazy v textu jsou názorné; obraz 9 volen za
tím účelem pro kulové Gaussovo zobrazení. Soudil bych, že by
bylo pro upotřebení tabulek výhodné, kdyby uspořádání a čís-
lování listů mapy 1 : 100 000, jak vyplyne z listu mapy světové,
dále rozdělení na.1isty mapy 1: 5000, to jest obr. 16 a 17, bylo
vyznačeno na jednom listě většího formátu, který by se mohl
vyjmouti z publikace.
Tabulky jsou vhodným příspěvkem pro plnění nových úkolů,

které očekávají československou geodesii a karl:ografii. Fiala

526,8 = 82 CNIIGAiK
Kartografičeskije tablicy (Trudy CNIIGAiK, vyp. 97.).

II., přepracované a doplněné vydání. Geodezizdat. Moskva
1953. 137 str., 30 tab.
Pracovníci CNIIGAiK, spolu s katedrou matematické karto-

grafie Moskevského institutu inženýrů geodesie, letecké foto-
grametrie a kartografie, přepracovali a doplnili kartografické
tabulky pro zobrazování elipsoidu Krasovského, jejichž první
vyd!Íní - sestavené r. 1945 pod vedením profesorů Solovjeva
a Volkova - bylo pro svou výbornou upotřebitelnost záhy
rozebráno.
Druhé vydání má sedm oddílů, v nichž po předeslání potřeb-

ných vzorců jsou podány týto tabulky:
I. odd.: poloměry křivosti M, N, R = Y MN, r = N' cos q;

na Kras. elipsoidu (s přesnosti na metry), jejich logaritmy (na
7 de~. míst) a hodnoty _1_ . 1013 (7 cifer; argument q;společný

r
všem hodnotám mění se od 0° do 90° po 30'). .
II. odd.: pro stejný krok i rozsah argulIlentu q; jsou tabelo-

vány délky poledníkového oblouku jednak od rovníku k šířce q;,
jednak mezi jednotlivými hodnotami argumentu (jJ, dále rovno-
běžkové oblouky pro L1A. = 30' a poloměry geod. křivosti
N . cotg q; (na m); logaritmy všech těchto veličin (na 7 des.
míst); sbíhavost poledníků 1°' sin q; (na 0,1"); délky obrazu
poledníka v normálním konformním válcovém zobrazení Kra-
sovského elipsoidu (na m); základní funkce isometrické šířky
og U a log log U (na 7 des. míst); ppvrchy sféroidických licho-

běžníků jednak od rovníku k argumentu q;,jednak pro jednotlivá
L1q;= 1°, obojí. pro L1A. = 1° (na 0,1 km2); dtto pro speciální
mapy(L1q;= 20', LIA. = 30', na 0,1 km2) a pro mapy 1 : 1000000
(L1q;= 4°, L1A. = 6°, na km2).

III. odd.: tabeluje pro konformní, ekvivalentní a ekvi-
distantní zobrazení Kras. elipsoidu na kouli (tentokrát pro
argument q;měnící se po 1° od 0° do 90°) tyto funkce: kulové
šířky (na "), poloměry rovnoběžek r' = R' . cos q;' a jejich
oblouky pro L1A.' = 1° (na m), log r' (na 7 des. mist), u konf.
zobrazení také délkové skreslení (na 5 des. m.).
IV. odd.: k zeměpisným souřadnicím q;,A., měnícím se po 1°,

jsou tabelovány sférické souřadnice a (azimuty), z (zenit.
vzdál.) příčné souřadnicové soustavy (na "); vysvětleno je zde
také užití této tabelace pro výpočet souřadnic s pólem v obecné
poloze způsobem prof. Solovjeva.
V. odd.: korekce Gauss-Kriigerových pravoúhlých rovin-

ných souřadnic při přechodu s elipsoidu Besselova na elipsoid
Krasovského a při přechodu v SSSR ze souřadnic r.1932 na
souřadnice r. 1942 (na m); rozměry rámů a rovinné souřadnice
pro konstrukci listů mapy 1 : 1 000 000 i vydavatelských origi-
nálů těchto map v měř. 1 : 700000 (v měř. mapy na 0,01 mm).
VI. odd. (pomocné hodnoty): zeměpisné souřadnice počátků

souřadnicových soustav v SSSR i jiných státech (na 0,01",
celkem 38 bodů), vzájemné převody různých délkových a úhlo-
vých měr a j.
VII. odd.: vzorce a tabulky pro interpolaci (Newton, Bessel,

Stirling). .
Proti prvnímu vydání (zapůjčenému recensentu prof.

Bohmem) jsou l11nohétabelace rozšířeny. Zcela nový je oddíl V.;
ten dříve obsahoval konstrukční údaje pro Mollweidovo, Ecker-
tovo a Grintenovo zobrazení, které byly v II. vydání vy-
puštěny.
Spolu se sovětskými tabulkami pro různé výpočty v Gauss-

Kriigerově zobrazení poledníkových pásů elipsoidu Krasovského
přinášeií nově vydané tabulky CNIIGAiK velké usnadnění
kartografických výpočtů Pti řešení matematické_osnovy map.
Nutno proto velmi vítat, že tentokráte došly do CSR ve větším
počtu výtisků. Kovařík

526.7/531.5 Pícha, J.
Gravimetrie. Stran 164, obr. 69, 9 tabulek a 3 přílohy.

Vydalo Státní nakladatelství technické literatury, n. p., v Praze
v řildě theoretické literatury v březnu 1954. Cena váz. Kčs 23, -.

V posledních desetiletích nesmírně vzrostl vědecký i náro-
dohospodářský význam geofysiky, jejímž jedním z nejdůle-
žitějších oborů je gravimetrie. Proto každý, kdo se zajímá
o dnešní stav gravímetrie a o problémy, které se s její pomocí
řeší, kdo pracuje v geodesii nebo v geologii, uvítá jistě s potě-
šením první české samostatné knižní vydání Gravímetrie.
Autor sám určuje knihu především jako úvodní učebnici
posluchačům geofysiky, zeměměřického inženýrství a geologie,
ale jeho vzorným výkladům jistě porozumí i širší veřejnost.
Zvlášť velký význam má tato knížka pro zeměměřiče, i když
mají k disposici klasickou knihu prof. akademika J. Ryšavého:
"Vyšší geodesii", neboť kniha "Gravímetrie" odpovídá náplní
i rozsahem téměř látce, která se přednáší v Základech geofy-
siky z oboru gravimetrie na zeměměřické fakultě.

Kniha sestává z 8 kapitol, v nichž látka je logicky a přehled-
ně rozdělena do jednotlivých oddílů. .

V první kapitole (3 str.) - v úvodu podává autor stručný
výklad geofysiky a rozdělení na jednotlivé obory, shrnuje
nejdůležitější problémy gravimetrie a uvádí její historický
vývoj krátkým a sympatickým způsobem.

Následující kapitola (28 str.) pojednává o tíhovém zemském
poli. Jeto vell11idůležitá, víceméně theoretická kapitola, v níž
se čtenář přesným a jasným způsobem dovídá o zemské tíži,
o způsobu zavedení a výhodách potenciálové funkce a o vlast-
nostech hladinových ploch. V dalších oddílech je odvozen výraz
pro tíhový potenciál a pro zemskou tíži na povrchu geoidu
(trojosého elipsoidu) a Clairautova rovnice pro výpočet zemské-
ho zploštění. Jsou zde probírány i vzorce pro normální tíži
a stručně i průběh tíže uvnitř Země. Dále je vyšetřován průběh
a význam druhých derivací potenciálu a odvozena důležitá
Laplaceova rovnice a rovnice Poissonova. Uvedeny jsou
vzorce pro výpočet normálních hodnot druhých derivací tí-
hového potenciálu a na konci této kapitoly jsou probírány na
pěti stránkách vlivy Měsíce a Slunce na tíhové zemské pole.

Stručný, ale postačitelný výklad o isostatické rovnováze
zemské kůry je podán v kapitole třetí (4 str.). Principiálně
jsou zde ,uvedeny jak theorie Prattova a Airyho, tak jejich
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různé modifikace a hypothesa Vening-Meineszova o regio-
nální kompensaci.

Ve značně rozsáhlé kapitole čtvrté (57 stran) se probírají
tíhová měření a přístroje k tomuto účelu. Nejdříve je uve-
deno určování gravitační konstanty a střední hustoty Země
a dále se probírá absolutní tíhové měření a obšírněji, i s opra-
vami doby kyvu, relativní tíhové měření kyvadlovými přístroji.
Z přístrojů je šířeji vyložen čtyrkyvadlový přístroj Fechnerův
a ze statíckých gravimetrů jsou důkladněji probrány hlavně
gravimetry, které se používají v ČSR, jako sovětské gravi-
metry GKA a VIRG a švédský gravimetr Noergaardův. Uve-
deny ovšem jsou i nejmodernější gravimetry. Zde jsou také'
vyložena měření tíže na moři a při tom popsán používaný
kyvadlový přístroj Vening-Meineszův. V oddílu: Sledování
slapů zemské kůry je šíroce vykládána theorie horizontálního
kyvadla, používaného ke zjišťování změn svislice a krátce jsou
uvedena měření periodických změn tíže. Konec této kapitoly
je věnován měření druhých derivací potenciálů pomocí torsních
vážek a je zde vyložena i jejich theorie.

Pátá kapitola (10 str.) 'pojednává o nejdůležitějších redukcích /
naměřených hodnot tíže na hladinu moře li o zachycení výsled-
ků tíhových měření na tíhových mapách a o jejich významu.

Pro geodety je nejdůležitější šestá kapitola (10 str.), v níž
je stručně podána Stokesova metoda pro určení tvaru geoidu
z tíhových měření, výpočet tížnicových odchylek a určení
tvaru geoidu na jejich základě (zde by měl být šířeji vyložen
způsob Moloděnského), určení zemského :lploštění na základě
gravimetrických měření a v principu jsou také uvedeny theorie
dynamických a orthometrických výšek.

Kapitola sedmá, která je významná pro průzkumníky a geo-
logy při Wedání nerostných ložisek, je také velmi stručná(4str.)
a projednává v principu přímou a obrácenou úlohu gravimetric-
kou vlasmě jen pro případ koule.

V osmé kapitole (12 str.) jsou uváděny v chronologickém
postupu gravimetrické práce na území ČSR. Na konci této
kapitoly uvádí autor podle svého osobního uvážení 9 nejdů-
ležitějších úkolů, které stojí před československými gravimetri-
ky a které bude numo vyřešit. Z nich plyne, že skuteční zá-
jemci o geofysiku najdou zde odpovědné a velké úkoly a záleží
i na geodetech, jak se jejich plnění zúčastní.

V seznamu literatury jsou uvedena hojná díla, z nichž autor
čerpal a která ukazují čtenáři ~estu k dalšímu, Wubšímu studiu
problémů v knize stručněji vykládaných.

Autorovi se velmi dobře podařilo zhostit se obtížného úko-
lu a vybrat z rozsáhlé látky o gravimetrii to nejpodstamější.
Výběr, uspořádání a zpracování látky svědčí o vysokých kva-
litách a pedagogických schopnostech autora. Kniha je napsána
jasným a srozumitelným způsobem a přes svůj poměrně malý
rozsah splní daný úkol - být dobrou učebnicí. Velkou pozornost
věnoval autor pokrokům sovětské gravimetrie. Matematická
odvození jsou uvedena u nejdůle~itějších částí ve srozumitelné
míře a v knize jsou vytištěna petitem, takže je čtenář snadno
při čtení může vypustit, což je jistě výhodné pro širší veřejnost
a geology. Je snad trochu škoda, že se autor důsledně nedržel
značení, jaké používá ve své knize akademik Ryšavý nebo So-
rokin ve svém Kursu gravimetrie a gravimetrického průzku-
mu. Postup je přeWedný a srozumitelný. Vykládanou látku
velmi dobře doplňují a ozřejmují pěkné obrázky a dokonalé
fotografie.

Kniha je pěkně vypravena a tiskové chyby byly většinou
zachyceny v seznamu oprav. Další některé tiskové chyby si
čtenář snadno doplní sám a nechť si také laskavě ještě opraví
na str. 35, 19. ř. sh. 283000 na 383000, na str. 37,12. ř. sh. má

být" = g ~, v obr. 8 má být Hv, na str. 63,5. ř. zd. 15 cm/s.),

na str. 82, 1. ř. sh. T =1= O. Str. 85, 4. ř. sh. a v dalším úhel
. naklonění přístroje (měřicího systému) není přesně roven úhlu

01:1 (sklonu kyvadélka), na str. 86, 14. ř. zd. má být go' na str.
115,5. ř. sh. je podle obr. 57 místo OM PM, na str. 127, 11.ř.

" 2"

zd. N = ~ Jf ...,na str. 125,20. ř. sh. .f8nc•
2ny . . C

Kniha Gravimetrie bude jistě velmi dobrou pomůckou jak
vysokoškolským studentům, tak i všem geofysikům, geodetům
a geologům při jejich práci a zdrojem nových poznatků a zku-
šeností. Lze ji proto každému zájemci o geofysiku doporučit
a autorovi poděkovat za pěknou knihu, která tvoří, významný
příspěvek v české geofysiká1ní literatuře. Ing. St. Holub

526.9 (075.8) Čechura, F.
Geodesie nižší - II. díl. Str. 220, obr. 22, 1953.

Učební texty - geodesie nižší II. dil - jsou vydány pro stu-
denty fakulty horního inženýrství Vysoké školy báňské; znalost
geodesie je pro horního inženýra a zvláště důlního měřiče -
inž. nepostradatelná.
Geodesie nižší II. díl - kromě svého úkolu pedagogického

má sloužit také přátelům exaktních věd báňských a těm důlním
měřičům v praxi, jež si přejí zůstati ve styku s vědou a doplňo-
vati své odborné vědomosti. Do rámce široké péče o báňskou
inteligenci třeba zahrnouti právě vyšlé učební texty.
Druhý díl obsahuje těchto deset kapitol:
I. Měření výšek (stran 74) - II. Vertikální kruh (stran 38) -

III. Trigonometrické měření výšek (stran 13) - IV. Baro-
metrické měření výšek (stran 10) - V. Nepřímé měření délek -
dálkoměry (stran 26) - VI. Tachymetrie (stran 27) - VII.
Chyby měření délkového (stran 8) - VIII. Chyby měření
úWového (stran 5) -:- IX. Nepřímé měření úWů (stran 2) -
X. Stanovení částí povrchu zemského (stran 13).
Čtenář je v nich podrobně seznamován s nivelačními pří-

stroji, s methodami měření výšek, s dálkoměry a tachymetry,
zejména novějších typů. Jest zde důkladně probráno zajišťování
výškových bodů, rektifikování nivelačních přístrojů, různých
typů. Nechybí ani kritika jednotlivých method nivelace a úkoly
nivelace. Věnována jest rovněž pozornost chybám při měření
výšek a jejich příčinám. V kapitole o vertikálním kruhu po-
jednává autor daný problém jak s Wediska theorie tak i praxe.
Tato kapitola je nepostradatelná pro výkonné důlní měřiče.
Autor od popisu vertikálního kruhu přechází k vlastnostem
přístrojů pro měření vertikálních ÚWŮ.Geodesie nižší sloužící
hornímu inženýrovi se liší od geodesie nižší určené inženýru
zeměměřiči nejen podmínkami výkonné práce, ale také mož-
ností dosažení technicko-praktických mezí přesnosti. Měření
4ůlních prostor je omezeno možnostmi a využitím různých
měřických method a postupů. Pro dané důlní problémy numo
někdy aplikovat velmi jednoduché měřické postupy, které však
mimo své jednoduchosti dají důlnímu měřiči - průměrně theo-
reticky vzdělanému dostatečně přesné výsledky.
Dokonalá znalost hromadění chyb u jednotlivých výkonných

method, znalost vlasmostí a možností využití měřických pří-
strojů, bystrost a vtipnost při aplikacích jednotlivých měřických
prací je faktoremgeodesie v zeměměřické praxi. Důlně mě-
řické práce jsou omezeny možnostmi a využitím různých mě-
řických method a postupů v hlubinách země. Geodesie nižší -
je jen průpravou pro vlastní důlní měřictví, proto musí obsaho-
vat vybrané prvky sloužící důlnímu měřictví. Vybrané prvky
(kapitoly geodesie nižší) musí být tak důsledně a svědomitě
propracovány s hledisek všemožných překážek jak theore-
tických, tak praktických (přírodních), aby mohly důlně mě-
řické základy se o ně spolehlivě opřít.
Tímto zorným úhlem nutno se dívat na nedávno vydanou

nižší geodesii, II. dil, pro studenty horního inženýrství.
A vlastně kapitola o vertikálním kruhu je dokladem správného

a důsledného propracování potřebných podkladů pro vlasmí
důlní měřictví. Měření vertikálních úhlů patří do velmi obtížné
partie výkonného měřictví. Proto autor věnuje všestrannou
péči theorii vertikálního kruhu; podmínky správností, jimžmá
vyhovovati přístroj pro měření vertikálních úhlů, jsou systema-
ticky postavené s oWedem na zvláštnosti a různorodosti kon-
strukcí měřických přístrojů. Rozbor vznikajících chyb a způ-
sobu odstranění těchto chyb při měření vertikálních úhlů je
velikým přínosem pro důlně měřickou praxi. Zvlášť význalnná
je funkce libely indexové a reversní při měření vertikálních
ÚWŮv důlních prostorech, čemuž seautor nevyhnul a přístupnou
formou problém detailně propracoval. Větší část této kapitoly
autor tedy věnuje požadavkům kladeným na konstrukce strojů
k měření vertikálních úhlů. Analysuje vliv chyb, které vznikají
tím, že nejsou matematicky přesně splněny vztahy mezi cha-
rakteristickými osami strojů i měřické postupy, jimiž lze vy-
loučiti některé chyby instrumentální. Na základě tohoto rozboru
autor přechází k methodám měření vertikálních úhlů a kapitolu
uzavírá praktickými příklady.
V kapitole o dálkoměrech autor podává přehled dálkoměrů

a jejich konstrukcí; je to však postačující těm, jimž tato kapi-
tola byla původně určena. Tachymetrii propracoval autor znovu
s hlediska potřeb výkonné báňské praxe.
PřeWedně avšak s patřičnou Woubkou je pojednáno o chy-
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bách délkového a úWového měření. Ka~dý v ních najde struč-
nost a přístupnost výkladu.
Druhý díl geodesie nížší autor uzavírá kapitolou - stano-

vení ploch částí povrchu zemského. Tato kapitola je velmi dů-
ležitá pro báňskou praxi, neboť ča.sto je zapotřebí zjistit, 'jak
mnoho jalového materiálu leží na odvalu, jak dlouho nám vy-
stačí ještě prostor k sypání odvalu, kolik krycWových metrů
nadloží hnědouhelné sloje bylo v určité době odbagrováno,
jaký je objem ložiska podle známých jeho rozměrů atd. VzWe-
dem k důležitosti této kapitoly. v báňské praxi bylo by snad
nutné uvést některé praktické příklady.
Závěrem možno hodnotit celý drul;1ýdíl geodesie nižší jako

práci velice zdařilou. Najdou tu však mnoho zajímavého i vý-
konné vyšší technické kádry, takže se dá právem předpoklá-
dat, že její obliba se neomezí jen na široký kruh těch, kterým
byla původně určena. Nutno však připomenout, že obrázky
nacházející se přímo v textu by značně usnadnily studium a za-
mezily by ztrátové časy při listování. Několik menších tisko-
vých chyb a nedopatření bude jistě opraveno v dalším vydání.

Ing. J. Twardzik

Link, F.
Švestka, Z.

Slunce a jeho vlivy na zemi.
NČSAV, sekce mathematicko-fysíkální, stran 168, obr. 62,

příl. 14, brož. 16,- Kčs.
Slunci jsme dosud dlužní v české astronomické literatuře

souborné pojednání vědecky pod1ožené jako úvod k hlubšímu
studiu této nejbližší a pro naši planetu nejdůležitější těleso
ve Vesmíru. Proto přistoupili autoři této příručky k pokusu
shrnout do jedné kníhy naše základní poznatky o Slunci a jeho
vlivech na Zemi. Celá látka je rozdělena přirozeným postupem
do 9 kapitol. V úvodu je stručně vysvětlen význam a všeobecný
popis Slunce, jakož i jeho rotace. Dále autoři seznamují čtenáře
s nejznámějšími přístroji k přímému pozorování Slunce,'na př.
~ protuberančním spektroskopem, spektroheliografem, spektro-
'helioskopem atp. V závěru úvodní části vysvětlují úplná slu-
neční zatmění. V kapitole druhé se čtenář zevrubně seznámí
s fotosférou, s její stavbou, ,optickou Woubkou, zářením,
slunečním spektrem a pod. Třetí kapitola je věnována foto-
sférickým zjevům, na př. slunečním skvrnám, jejich pohybu
a vývoji, fysikální podstatě a pod. V kapitole 4. se autoři po-
drobně zabývají chromosférou, chromosférickými erupcemi,
teplotou chromosféry, jejím spektrem atd. Kapitola pátá sezna-
muje s nejznámějším snad zjevem slunečním, s protuberancemi.
V šesté kapitole je podrobný popis a rozbor sluneční korony.
Sedmá kapitola poučuje o slunečním záření a o přístrojích,
kterými se měří, jakož i o kosmickém a radiovém záření slu-
nečním. Sluneční činnost je podrobně popsána /v kapitole
osmé a sluneční theorie, jakož i Vlivy naší Země a planet na
Slunce, v kapitole deváté. Kniha je doplněna další příslušnou
literaturou a množstvím instruktivních ilustrací obohacena
dokumentace. Ing. Jelínek Ed.

Krajčí, J.
vysokoškolské učebníce,
Bratislava 1953. 56 str.,

526.8
Základy kartografie. Dočasné

12. svazek; Stát. naklad. tech. lit.,
48 obr., cena Kčs 6,80.

Učebnice, zpracovaná autorem podle jeho přednášek pro
P9s1uchače přírodovědecké fakulty, podává srozumitelně -
na podkladě středoškolské matematiky - základní vědomosti
o kartografickém zobrazování.

Po stručném, pěkně uspořádaném výkladu o vývoji karto-
grafie následuje jednak vysvětlení zálďadních pojmů potřebných
v kartografickém zobrazování, jednak návody pro základní
výpočty na kouli s přesností dostačující v praktické kartografii.
Vlastní jádro látky pak podává poučení o obrazech geogra-
fických sW, jejich grafické konstrukci i číselném řešení v běž-
ných kuželových, válcových, azimutálních a některých nepra-
vých zobrazeních koule.

Knížka je didakticky dobře zpracována a svědčí o autorově
svědomitosti. Připočteme-li zdařilé obrázky i tisk, můžeme prá-
ci prof. Krajčího vřele doporučit všem, kdož se chtějí povšechně
obeznámit se zobrazováním geografické sítě v mapách, aniž by
se pouštěli do problematiky matematické kartografie. A musíme
s uspokojením kvitpvat, že tak pěknou knížku, prospěšnou
široké obci zájemců o kartografii, sepsal zeměměřický inženýr.

Kovařík

521/525: 526.89: 655.55 Klepešta, J.
Lukeš, L. J.

Mapa Měsíce. Dvoudílná mapa Měsíce v měř. 1 : 5 000000,
31 str. textu. Vydala Ústřední správa geodesie a kartografie,
Praha 1954; cena Kčs 12,~.

Způsob znázornění Měsíce metodou, jakou použili autoři
v daném případě, jeví se velmi originálním, zajišťujícím snadnou
a srozumitelnou orientaci pozorovatele. Po grafické stránce je
mapa provedena poměrně dobře, až na menší nedostatky, tý-
kající se plastického znázornění povrchu Měsíce. Pokus o zná-
zornění Měsíce ve dvou čtvrtích se jim zdařil. Jak autoři v úvodu
uvádějí, použili velkého množství fotosnímků, než mohli vy-
pracovat mapu, kterou nám předkládají. Největší potíže, s ni-
miž se museli vyrovnat, byla okrajová část Měsíce, neboť po-
řízení fotosnímků v době nejužších fází v blízkosti Slunce je
spojeno s potížemi. I tato okolnost byla překonána a tak záslu-
·hou autorů se nám dostává do rukou dílo, které nemá u nás
obdoby. Autoři úmyslně upustili od zobrazení celého úplňku
plastickou kresbou z toho důvodu, že by nepůsobila přirozeným
dojmem. Na mapě pro ucelené dokreslení povrchu Měsíce
bylo by snad vhodnější barevně popsat významné krátery.

Textová část je velmi obsáhlá a psaná populární formou.
Nejprve se autoři zmiňují o rozměrech, rotaci a oběhu Měsíce
a o zatmění Slunce a Měsíce. Velmi poutavě je vysvětlena
precese a nutace. Dále pojednávají o přílivu a odlivu, mořských
slapech, jakožto pravidelném vzdouvání mořské Wadiny,
opakující se dvakrát za den. Vysvětlují vznik přílivu a od-
livu gravitačním působením Měsíce a Slunce na vody moří
a oceánů. V této souvislosti se zmiňují o slapovém tření vod moří
a oceánů· o vlastní dno. Autoři dali návod orientace podle
Měsíce, která je obdobná jako u orientace podle Slunce; jde
jen o zjištění, o jakou dobu je příslušného dne zdánlivá poloha
Měsíce na obloze za zdánlivou polohou Slunce. Tato odhadnu-
tá doba se algebraicky přičte k zjištěnému údaji našich hodin,
Pak se se zdánlivou polohou Měsíce zachází, jako by šlo o zdán-
livou polohu Slunce. Fantastické domněnky o Měsíci jsou zde
velmi široce popsány. Značná část textu je věnována výletům
po Měsíci. Na těchto výletech se setkáváme s nepřehlednou
řadou štítů, kráterů a horských pásem, které mají obdobné
názvy jako horské masivy na Zemi. Shledáváme se tu s názvy,'
jako Alpy, Kavkaz, Apeniny, Karpaty a pod.

Dvoudílná mapa Měsíce v měř. 1 : 5000000 s 31stránkovým
textem je vložena ve vkusně upraveném obalu, na jehož vnitřní
straně je znázorněn povrch Měsíce i s popisem význačných
terénnich útvarů. Mapu možno obdržeti ve všech prodejnách
n. p. Kniha. Chvátal

624.19 + 624.2/8 + 625 (075,8) Payer, J.
Základy dopravního stavitelství. Stran 168, obrázků

150, vydáno jako učební text Českým vysokým učením technic-
kým v Praze v dubnu 1954, nákladem Státního pedagogického
nakladatelství v Praze, formát A5, cena brož. Kčs 14,05.

Kniha je určena pro posluchače zeměměřického inženýrství
a má za účel seznámit je především s terminologií používanou
v dopravním stavitelství. Proto je látka rozdělena do čtyř
dílů: základy stavitelství silničního, železničního, mostního
a tunelového.

DÍL I.
Úvod se zabývá jednak vývojem stavby silnic od IX. století

až po nynější .dobu, jednak národohospodářským vývojem
silnic.

Část konstruktivní člení silnice podle různých Wedisek
a seznamuje se základními pojmy silniční40 stavitelství a tech-
nického názvosloví. Další statě jsou věnovány stavbě silnic,
t. j. trasování komerčnímu i technickému, rekognoskaci, vyty-
čování a staničení osy v terénu rovinném, kopcovitém í horském,
nivelaci silniční trasy a zaměření osy pro zákres do katastrální
mapy. Druhá část této kapitoly seznamuje se stavebním plá-
nem předběžným, povšechným i podrobným a se stavbou
od zadání až k udržování vozovek. V této části se čtenář dočte
o vylaťování příčných profilů, o zemních pracích ve výko-
pech i násypech, stavebních úpravách silničního tělesa, silnič-
ního spodku i svršku. Závěrem je stručně pojednáno o silnič-
ních objektech.

Část dopravní seznamuje jednak s provozem, bezpečnost-
ním opatřením na silnicích a výstrojí silničních tratí.

Závěr se zabývá všemi zeměměřickými pracemi, kteÍ'ě se
vyskytují při stavbě silnic a v druhé části technicko-adminís-
trativními předpisy platnými pro stavby silniční.
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DÍL II.
Úvod seznamuje čtenáře s vývojem stavby železnic a s je-

jich roztříděnim podle účelu.
Část konstruktivní uvádí nejprve základní pojmy a tech-

nické názvosloví. Dúkladněji je probráno trasování a projekto-
vání železnic se stránky zeměměřické. Postup stavby železnice
je podán podobně jako u sílnic. Navíc oproti prvnímu dílu jsou
zde uvedena ochranná zařízení pro upevňování bočných svahů,
proti sesouvání půdy, sněhu, lavinám a pod. Dúkladně je rovněž
popsán způsob kladení a upevňování kolejnic na pražce a vy-
světleno co je to rozchod kolejnic, rozšíření rozchodu a pře-
výšení kolejí. Aby se zeměměřický inženýr dovedl orientovat
í v názvosloví, které sice vždy neupotřebí, ale které bezprostřed-
ně s železničním stavitelstvím souvisí, podává autor přehled
í o ostatních částech železničního svršku, jako jsou výhybky
a jejich součásti, námezníky, otáčedla, posunovadla a želez-
niční pozemní stavby.

Část dopravní se zabývá provozem a dopravou na železnicí
a jejím zabezpečováním. Kapitola je uzavřena důležitou statí
o požárním opatření na železnicích.

Závěr se zabývá zeměměřickými pracemi pro výkup po-
zemků, určováním hranic, ohraničováním železníčních pozem-
ků a ostatními pracemi až po autentifikací. Kapitola je zakonče-
na technicko-administrativními předpisy platnými pro státní
službu stavební v republice Československé.

DÍL III.
Úvod pojednává, tak jako v předcházejících dvou dílech,

o vývojí mostního stavitelství a rozčlenění mostů.
Konstruktivní část seznamuje se základními pojmy a tech-

níckým názvoslovím; projektováním mostních staveb od za-
kládání. mostních pilířů ruznými způsoby až ke stavbě a udr-
žování mostů. Mosty jsou rozděleny do čtyř kategorií: dře-
věné, kamenné, železné a betonové. Dále jsou uvedeny konstruk-
ce jednotlivých kategorií, jako jsou vzpěradla, věšadla, příhra-
dové konstrukce, různé druhy kleneb, tvary mostních pilířů
a jednotlivé součásti konstrukcí. Pro infomtací je zmínka
o uložení mostů v ložiskách. Kapitola je ukončena tabulkou, ,
udávající pravděpodobný roční náklad na udržování mostů
jednotlivých kategorií. Druhá tabulka udává přibližnou dobu
trvání mostů podle použitého stavebního materiálu.

Část dopravní jedná o bezpečnostních opatřeních provozu
a dopravě na mostech.

Závěr se zabývá opět pracemi zeměměřickými a uvádí
technicko-administrativní předpisy pro mostní stavby.

DÍL IV.
Úvod pojednává o stručném vývoji stavby tunelů, n~jzná-

mějších evropských tunelech a o rozdělení tunelů.
Část konstruktivní seznamuje hlavně se základními pojmy

a tunelářským názvoslovím, stručně pak s postupem při tu-
nelování. Tato část, stejně jako závěr, pojednávající o zeměmě-
řických pracích, není dúkladně nropracována, protože látku
znají posluchači již z přednášek akademika prof. Ing. Dr Ry-
šavého, i z publikace "Měření podzemních prostor", kde je
do značné hloubky propracována.

Část dopravní obsahuje bezpečnostní zařízení v tunelech.
Jako informativní příručka pro posluchače zeměměřického

inženýrství splnila publikace svůj,účel. Není příručkou ke stavbě
silnic, železnic, mostů a tunelů, ale je pomůckou pro studium
dalších publikací, zabývajících se touto činností, jakož i infor-
mativní publikací, v níž se zeměměřický inženýr dokonale
seznámí s názvoslovím a technickými pojmy ve výše jmeno-
vaných oborech. !

Kniha vyšla tiskem na dosti dobrém papíru a v pěkné úpravě.
Cena kníhy 14,05 Kčs není příliš vysoká. Kniha působí dobrým
dojmem a je to jedna z dobře vybavených publikací Státního
pedagogického nakladatelství v Praze. Ing. M. Jiřinec

518.5 Československá akademie věd 69.172.1
Laboratoř matematických strojů. Proti kosmopolitismu a objektivismu ve stavitelství.

Matematické stroje. Stroje na zpracování informací, Sborník projevů z igeologické konference fakulty in~enýr-
Sborník 1. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha ského stavitelství na CVUT v Praze, lQ8 stran, brož. Kčs
1953. 1. vydání, 132 stran, 74 vyobrazení příp. tabulek, I pří- 8,74, 1953, Praha, Státní nakladatelství technické literatury.
loha. Cena brožovaného výtisku 39 Kčs. Sborník přináší projevy našich pokrokových vědeckých pra-
. Sborník je dokumentem vzorné spolupráce početného ko- covníků z oboru inženýrského stavitelství, kteří v nich odhalují
lektivu vědeckých pracovníků Laboratoře matematických strojů, reakčnost různých objektivistických a idealistických názorů, pů-
ČSAV za vedení doc. Ing. Dr Antonína Svobody, který byl sobících ještě často na mentalitu některých našich techniků.
za vyřešení nových princípů počítacích strojů a za vyřešení _ Publikace obsahuje kromě rozsáWých diskusních příspěvků
zásadního schematu a principu kalkulačního děrovače odměněn i závěrečné usnesení, vyjadřující ideologickou linii pro výchovu
rozhodnutím presidenta republiky státní cenou prvého stupně technického dorostu.

v oblasti technických věd s čestným titulem "Laureát státní
ceny".

Hlavním úkolem prvniho svazku Sborníku je seznámit
širší veřejnost obrysově s pracemi prováděnými v Laboratoři
matematických strojů v oboru samočinného počítání a je úvodem
do metodiky práce na samočinném počítači a se stroji na
děrné štítky. Obsahuje přehled pomůcek na zrychlení nume-
rických výpočtů od sčotů až po stroje, které samočinně upravují
svůj pracovní postup. Ve výkladu pracovního postupu vychází
od klasických výpočtových metod formulářových, definuje
instrukci, instrukční symboliku a uvádí postup při návrhu
instrukční sítě. V popisu a idealisovaném diagramu vysvětluje
schema samočinného počitače a pracovní postup. Druhá ka-
pitola popišuje kody samočinného počitače a vzájemné vztahy
operačních znaků. V dalších jest příprava instrukčních sítí,
vyšetřování centrované optické soustavy na samočinném po-
čitači a řešení diferenciální rovnice obyčejné 2. řádu. Sestá
kapitola uvádí popisy a vyobrazení československých strojů
na zpracování děrných štítků (děrovačka, třídička, kalkulační
děrovač a tabulátor sloužící k vytištění výsledků). Poslední ka-
pitola je příkladem řešení technického problél'lU pomocí strojů
na zpracování děrných štítků.

Ruské a anglické résumé umožní pečlivě upravené publi-
kací cestu do celého světa, aby tak šířila dobrou pověst českých
vědců, konstruktérů a techniků, neboť samočinný počitač
československé konstrukce překonává vše, co dosud světová
technika v tomto oboru znala.

Nakladatelství Československé akademie věd slibuje v dal-
ších svazcích Sborníku uveřejňovat práce z oboru strojů na
zpracováni informací, pokud budou zaslány Laboratoři mate-
matických strojů ČSAV a přijaty její Vědeckou radou.'

Ing. Ant. Prokeš

527: 655.55 Kádner, O. E.
Astronomická navigace pro letce. 311 str., 146 obr.,

76 tab., 26 lit., 1954, Praha, SNTL. Cena váz. 36, - Kčs.
Letecká astronomická navigace má i dnes v době moderních

radiolokačních metod a prostředků velkou důležitost, neboť
letec často přichází do situace, kdy spojení se zemí selhává
a tu mu nezbývá nic jiného než Slunce a hvězdy nad Wavou.
Ovládá-li dobře metody astronomické navigace, dovede letadlo
bezpečně na cílové letiště.

Autor rozdělil knihu na deset kapitol. Prvních pět kapitol
věnuje základům popisné, praktické a sférické astronomie.
V dalších šesti kapitolách pojednává o přístrojích letecké navi-
gace a poslední čtyři kapitoly obsahují výklady o orientaci a
určeni polohy letadla. V dodatku je vysvětlena interpolace a
uvedeny stručné základy rovinné trigonometrie.

Kniha je doprovázena řadou zdařilých obrázků, ukázkami
astronomických ročenek, navigačních tabulek a 36 pomocnými
tabulkami, které slouží navigátorovi k rycWému vyčíslení hle-
daných hodnot.

Poněvadž kniha je určena leteckým navigátorům, instrukto-
rům v leteckých školách a všem provozním leteckým pracovní-
kům, jsou u každé stati připojeny početní příklady a cvičení,
jimiž si čtenář může ověřit správné pochopení všech výkladů.

Při zpracování knihy čerpal autor z vlastních zkušeností,'
z českých, sovětských, anglických a amerických pramenů
a podařilo se ml,! zachytiti nejen současný stav astronomické
navigace, zejména v přístrojové částilj ale i možnosti jejího
dalšího rozvoje a použiti. Poněvadž úkoly astronomické navi-
gace se velmi podobají úkolům, které nepoměrně přesněji
na zemském povrchu řeší geodetická astronomie, bude Kádne-
rova kniha zajímat široké kruhy zeměměřických inženýrů a
techniků, kteří k této disciplině mají nejblíže. Dr Lukeš
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Kniha ;e určena učitelům a posluchačům vysokých škol tech-
nických, vědeckým pracovníkům a vyšším technickým kádrům
v praxi pro politický správné zaměřeni jejich odborné a vědecké
práce. Tuto publikaci doporučujeme i našim čtenářům, neboť
i oni v n najdou referát, který je bude zajímat a který jim bude
podnětem k hlubšímu rozboru otázek boje proti kosmopolitismu
a objektivismu i v oboru geodesie a kartografie. St.

525.4: 526.6/7: 655: 55 Kalaja, P.
Astronomische Ortsbestimmungen in den Jahren

1946-1948. Veroffentlichungen des Finnischen geodatischen
institutes, No 43, Helsinki 1953, 146 str.

Publikace obsahuje výsledky měření v letech 1946-47 na
15 Laplaceových bodech a na 28 astronomických bodech pro
stanovení odchylek tížnice. Měření zeměpisné šířky a délky
bylo provedeno přenosným Bambergovým pasážním přístro-
jem o průměru objektivu 69 mm a ohniskové vzdálenosti
680 mm. Citlivost sázecí libely a Horrebowových libel byla 1".
Observace na jednom Laplaceově bodě trvala průměrně 7,4
dne a na jednom bodě pro stanovení odchylek tížnice 3,9 dne;
Korekce chronometru na místní hvězdný čas byla zjištěna prů-
chodem časových hvězd sití pevných vláken metodou oko-ucho
a korekce chronometru na hvězdný čas greenwichský příjmem
časových radiotelegrafických signálů metodou Hanniho. vý-
sledná zeměpisná délka Laplaceova bodu byla odvozena nej-
méně ze 4 observačních nocí, délka bodu pro stanoveni odchylek
tížnice nejméně ze 2 nocí. V jedné noci byly registrovány
průchody 10-16 časových hvězd. Zeměpisná šířka byla určena
metodou Horrebow- Talcottovou. Průměrně bylo na každém
bodě zaměřeno 16 hvězdných párů. Středni chyba výsledné
zeměpisné délky mJ. se pohybovala v mezích

0,001" < mJ. < 0,055"
a středni chyba zeměpisné šířky v mezích

0,12N < mtp < 0,36" .
Příliš malé středni chyby zeměpisných délek na některých
bodech nejsou reálné a vyplývají jen z náhodného souhla,su
dvou výsledků. I když tato již 43. publikace Finského geode-
tického ústavu nepřináší nic nového, je přece jen krásnou ukáz-
kou toho, jak Finové systematicky pečují o pořízení husté sítě
Laplaceových a astronomických bodů. To je požadavek, který
musí splnít geodeti celého světa, neboť problém určení tvaru
a rozměrů zemského tělesa a stanovení mezinárodního referen-
čního elipsoidu neni ještě zdaleka vyřešen. Dr Lukeš

522 : 526 : 655.55 Radecki, J.
Nowy spos6b obliczania ~ymutu gwiazdy Po1arnej

z kata godzinnego a Tablice' pomocnicze do obliczania
azimutu gwiazdy Po1arnej z kata godzinnego. Práce
vědecko-výzkumného institutu, díl 1., sešit 2, 11 + 35 str.,
15 tab., 1954, Varšava.

Již dlouho nevyšla v oblasti geodesie tak potřebná práce
jako Radeckého nový způsob výpočtu azimutu Polárky. Astro-
nomická orientace jako rovnocenná náhrada geodetické orienta-
ce je stále více a více požadována, a to zejména v těch oblastech,
kde uskutečnění geodetické or\entace je spojeno s velkou ztrá-
tou času a se zvýšenými finančnimi náklady. Geodeti poznávají
výhody astronomické orientace, která není o nic obtížnější
než geodetická a pomalu si zvykají na zaměření na Polárku,
na čtení chronometru a na příjem časových signálů. Práce Ra-
deckého pak přináší zjednodušení výpočtu azimutu Polárky
pomocí tabulek, které zaručují výpočetní přesnost azimutu 0,5".

Autor použil známého vzorce pro azimut Polárky

sec 'P tg P sint
tg a = - 1 _ tg 'P tg P cost ' (1)

který rozvinul v řadu a získal jednoduchý pracovní vzorec
tvaru

(
. p" )a = - p sec 'P slo t + 1 000 W . (2)

Azimut Polárky a vyjde v obloukových vteřinách nebo
v gradech podle toho v jaké miře vyjádříme p = 90 -<5 před
závorkou. Uvnitř závorky je však p vždy nutno dosadit ve
vteřinách obloukových. Koeficient W je sestaven v tabulkách
s dvojím argumentem 'P a t. TabulkoVý krok je 10' v šířce.
a 10m V hodinovém úhlu. Absolutní hodnoty koeficientu W
isou stejné pro hodinové úhly v rozmezí Oh - 12h a 12h - 24/a.

Pro 12h < t < 24/ase koeficient W najde s opačným znaménkem
než jaké má v tabulkách. Při zpracování tabulek bylo použito

p = 90 - <5 = 56'
Před vlastním výpočtem azimutu Polárky pomocí tabulek

je třeba vyhledat deklinaci a rektascensi Polárky pro příslušný
den pozorování a ze středního nebo hvězdného času záměry
na Polárku vypočítat hodinový úhel t. Výpočet azimutu a je
sestaven v tabulce 1 a netrvá déle než 5 minut.

Trigonometrický bod P, 24. 6. 1952:

'P 50° 34' 18"
sec 'P 1,57446
<5 89° 02' 16,0"
P 57' 44,0"
p" 3464,0"
t 14° 22' 22,0"
tO 215° 25' 26"
W + 0,00274
sin t - 0,58199

p"
f + 0,009491000 W

. p" 0,57250SlOt + 1000 W -
-psec'P - 5453,9"

a" + 3122,4"
a + 52' 02,4"

Při užití přesného vzorce (1) vyšlo a = 52'02,43". Nej-
bližším úkolem by nyní bylo sestavit vhodný a srozumitelný
pracovní postup a předpis pro měření azimutů Polárky všemi
přístroji, které jsou po ruce a připravit tabulku meridíánových
konvergencí pro Křovákovo i Gauss-Kriigerovo zobrazení. '

Dr Lukeš

526.918.51 = 3 Manek Fr.
Erdbi1dmessung (Terrestrische Photogrammetrie), 133 stran,

A5, 78 obr., 22 přehledů a tabulek, 1950, Halle (NDR). Cena
9,64 Kčs.
Kniha pojednává o pozemní fotogrametrii. Autor uvádí, že

je to jen přehled měřické methody a shrnutí poznatků a pracov-
ních postupů ve zhuštěné formě.
V prvním oddílu čtenáře seznamuje se základy, na nichž je

fotogrametrie budována - s optikou a fotografií. Jetu podán
rozbor rozlišovací schopnosti monokulárního a binokulárního
měření podle různých výzkumů a dále přehled nejpoužíva-
nějších objektivů u fptotheodolitů německé výroby. V části
věnované fotografii je kromě jiných tabulek uvedena též srov-
návací tabulka citlivosti fotografických vrstev v osmi různých
sensitometrických systémech.
Druhý oddíl knihy popisuje různé konstrukce fototheodo-

litů a dvojitých stereoskopických komor a další část je věno-
vána pozorovacím přístrojům a vyhodnocovacim strojům po-
zemní fotogrametrie. Ve1rrJistručně se autor zmiňuje o fotogra-
metrÍÍ letecké.
Větší oddíl knihy je věnpván praktickému použití pozemní

fotogrametrie. Je naznačen' postup prací v terénu, volba a za-
měření vlícovacích bodů a,rotogrametrických základen, způsoby
doplňovacího měření a práce v temné komoře s některými foto-
grafickými předpisy.
Protože autor je známým praktikem v pozemní fotogrametrii,

zabývá se také podrobněji organisací práce, vlivy počasí na
výsledky měření a přesností pozemní fotogrametrie i její hos-
podárností. Nakonec přehledně uvádí dřívější ceny přístrojů pro
pozemní fotogrametrii a zařazení pozemní fotogrametrie v dese-
tinném třídění.
Kniha je psána stručně a jasně a jsou v ní četné příklady

použití fotogrametrického měření. Třebaže pozemní fotogra-
metrie byla v dnešní době z části nahražena fotogrametrÍÍ le-
teckou, má stále dobré uplatnění při projektování a měření
v obtížném terénu, poněvadž skýtá nejlepší výsledky v určení
výšek a kresbě vrstevnic. V těchto oborech není u nás pozemní
fotogrametrie dosud plně využita a proto můžeme z knihy
Ing. Manka získat mnohé ponaučení. J. Smidrkal

1954/218



Zeměměřietví
roč. 4/42 (1954) Č. 101

518.3
Schnell-Rechentafel: Sechsstel1ige Winkelfunktionen

- 400g (Zur Maschinenrechnung), 59 str., VEB. Verlag
Technik,Berlín 1953, cena váz. 21,- Kčs.
Velmi pěkně vypravené tábulky šestimístních přirozených

hodnot goníometrických funkcí (sin, cos, tg, cotg) pro setinné
dělení odstraňují přechodný nedostatek tabulek tohoto druhu.
Minutový krok argumentu vyžaduje většino! interpolace se
značně velkými čísly. Tato je ulehčena pomocnými tabulkami
v záhlaví tabulek. Poněkud rušivě působí červený tisk tabulko-
vých diferencí, který činí tabulky nepřehlednými a pro oči
počtáře únavnými. Naproti tomu Wedání v tabulkách je velmi
usnadněno postranním indexem. Vlastní tabulky předchází
úvod s vysvětlivkami, kde v odst. 2 na str. 3 je mylně uvedeno,
že jde o tabulky logaritmů trig. funkcí. Úvod obsahuje příklady
použití a převodní tabulky šedesátinného dělení na setinné, pro

které je nyní raženo .označeníGON. Svazekje uzavřen 11mistnÝ-
mi hodnotami funkcí sinus a kosinus s krokem argumentu 19
(vyžadují kvadratické interpolace). Tabulky jsou velmi pěkně
. vypraveny, tištěny na žlutém papíře výborné kvality a zasluhují
pozornosti všech praktických počtářů. O. E. Kádner

522 Bouška, J.
Astronomie 'jejlnoduchých prostředků.
Nakladatelství CSM, Praha II, vydalo r. 1954, str. 218,

brož. 15,90 Kčs.
Příručka, v níž astronom-amatér najde rady, jak sí opatřit

nebo vlastnoručně vyrobit potřebná optická zařízení a jak
jich používat k soustavným pozorováním slunce, měsíce,
planet, komet, proměnných hvězd atd. Obsahuje souhrn všech
základních údajů, které nutno znáti pro observace.

Ing. Jel {nek Ed

Rozmanitosti
Jmenování na ČVUT v Praze.
President republiky jmenoval doc. Ing. Dr Josefa Klo-

boučka profesorem fotogrametrie a geodesie na zeměměřické
fakultě Českého vysokého učení technického v Praze s účin-
ností od 1. června 1954. Upřímně blahopřejeme.

Redakce.

K diskusi přednášky profesora Dr J. Bohma.
Dne 14. dubna 1954 v zasedání matematicko-fysikální sekce

Česko3lovenské akademie věd, ,skupiny. III - geodesie se
rozvinula diskuse po přednášce prof. Dr Bohma ,,0 zapojení
čs. jednotné trigonometrické sítě do mezinárodní soustavy a její
převod do roviny Gauss-Krugerova zobrazení", která neměla
normálního průběhu vzWedem k mistu, na němž se konala
a byl jsem pověřen, abych prozkoumal námitky vznesené
Ing. M. Pickem proti prof. Dr Bohmovi.
Záležitost podrobně prozkoumala zvolená komise, která

shledala, že prof. Bohm uplatnil v j,ublikovaných článcích
vlastní studie,aniž co převzal z práce. Ing. Picka. S vědomím
a svolením obou sporných stran otiskuji toto proWášení profe-
sora Dr Bohma i Ing. M. Picka:
Dodatek k článku prof. Ing. Dt J. Bohina "Geometrická

podst~ta zavedení elipsoidú Krasovského v triangulaci a mapo-
vání CSR" (otištěno v Zeměměřictví, č. 4/1953).
Početním způsobem převodu souřadníc na nový elipsoid

s využitím Křovákova zobrazení se zabývalo více osob; aby
byl ujasněn přinos jednotlivých řešitelů, prosíme čtenáře,
aby si laskavě doplnili text zmíněného článku:
a) na str. 57. nahoře: "Způsob transformace navrhl v roce _

1950 Ing. Křovák. Návrh byl předložen v rukopise Národnímu
komitétu geodetickému a geofysikálnímu a byl popsán pod
názvem Křovákova transformace v učebnici prof. Bohma
"Matematická kartogra~e II.", 1951, § 52."
b) na str. 63. na konci odst. c): "V roce 1950 vytvořil Ing.

Křovák 1. variantu, sestaviv pro ni tabulky změn dx, dy.
Zlepšil ji však současně odečtením konstanty ex = 174,4748m
a tím přešel na variantu II., kde určil změny d{f, dl. na 4)!es.
místa pro rohy geografické sítě. Prof. Bohm určil v r. 1951
tyto změny podle postupu Křovákova na 5 des. míst pro rohy
geografické i kilometrové sítě. V roce 1952 vypočetl Ing.
M. Pick změny dlp, dl. k 1. variantě použiv k tomu přímého
převodu. " .
Prof. Bohm doplníl stručnou práci Ing. Křováka rozborem

vlastností zobrazení; v posledním článku řeší obecně její
geometrickou podstatu a zákony skresleni a nalézá její variantu
s miniínálními deformacemi' délek.
Prof. Bohm použil postůpu přímého převodu již v r. 1951

pro kontrolu' výpo,čtů. Neuvedl jej však v technické zprávě
k použití tabulek;' priorita zveřejnění tohoto postupu náleží
Ing. Pickovi (1952), který jej ve své technícké zprávě uvedl.

Ing. M. Pick lituje nemístného způsobu kritiky, kterého se
dopustil na zasedání geodetické komise při Československé

akademii věd. oproti prof. Bohmovi a prohlašuje, že se nemínil
dotknouti jeho cti. Jeho úmyslem bylo upozornit, žev některých
statích článku prof. Bohma byla opomenuta příslušná' citace.

Fiala

Prvni geodetický slovník v 5 řečech.
Polské kartografické vydavatelství upozorňuje geodety všech

zemí na vydání prvního Geodetického slovníku v pěti řečech,
který vyjde ještě v roce 1954 ve Varšavě; Je to velice záslužné
dílo, které přispěje nemalou měrou k dalšímu prohloubení
slibně se vyvíjejících mezinárodních mírových vztahů a mezi-
národní vědecko-téchnické spolupráce v oboru geodesie a kfIr-
tografie.
Studium· geodetických věd, zastoupených četnými cizími

publikacemi u nás již dostupnými, bylo až dosud omezeno jen
na malý okruh zájemců, kteří měli příležitost studovat cizí
řeči buď na škole nebo za pobytu v cizině, výjimečně také
soukromou pílí. Všeobecně byl pociťován nedostatek odborného
slovníku, který by usnadnil všem podíleti se na výsledcích
vědeckého bádání v cizině.
Aby se odpemohlo tomuto vážnému nedostatku převzala

Naczelna Organizacja Techniczna v Polsku a Polská vědecká
geodetická společnost iniciativu k vydání geodetického slovní-
ku v pěti jazycích. .
Za tím účelem byla ustavena v r. 1950 25člená komise spe-

cialistů z různých odvětví geodesie,která po 4 letech práce
připravila k vydání geodetický slovník obsahující 4800 hesel
na 530 stránkách, a to v jazyce polském, ruském, německém,
anglickém a francouzském.
Slovník zahrnuje tato odvětví geodetických věd:
1. Astronomii, 2. Fotogrametrii, 3. Topografii (nižší geo-

desii), 4. Vyšší geodesii, 5. Přístroje a optiku, 6. Kartografii,
7. Katastr, 8. Vyměřování, '9. Důlní měření, 10. Měření na
železnicích, 11. Námořní geodesii, 12. Vytyčování, 13. Topo-
grafické značky.
Slovník sám obsahuje tyto části:
a) vlastní slovník, ve kterém jsou všechny termíny tříděny

abecedně (podle polské abecedy) a patřičně očís10vány; v sou-
sedních sloupcích jsou uvedeny výrazy ve shota uvedených
jazycích a pořadí;
b) čtyři abecední indexy: v ruštině, němčině, angličtině

a francouzštině.
Ze separátního otisku připojeného k prospektu, který nám

byl zaslán je zřejmá snadná orientace a vzorné uspořádání
díla. Máme za to, že jeho používáni bude oblíbeno i mezi našimi
geodety. .
Poslední sloupec' slovníku je totiž vyhrazen pro poznámky,

v libovolném jazyce a konečně volné stránky na konci slovníku
umožní pořídit si doplňovací index v šesté řeči v našem případě
v češtině nebo slovenštině:
Jsme přesvědčeni, že slovník nabízený nám polskými geo-

dety umožní nám více studovat cizí geodetickou literaturu
a prohlubovat vzájemné mezinárodní vztahy. Jsme přesvědče-
ni, že nebude vědeckého pracovníka našeho oboru, který by
si nepořídil tento první geodetický slovník v 5 řečech, jehož
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cena je stanovena na 5 $ nebo 20 rublů, t. j. v našich penězích
asi 36 Kčs. i

Máme za to, že zajisté se najde i u nás nakladatelství, a mělo
by to být Státní nakladatelství technické literatury, které umož-
ní vydání podobného slovníku doplněného ještě češtinou a po
případě slovenštinou. Storkán

Výměra zastavěné plochy, výměra domoV11\,
zahrady pro domovni daň

Zákon ze dne 11. prosince 1952 o domovní dani stanoví
v § 7., že z budov nepronajatých se daň vypočítá podle
výměry zastavěné plochy. - V § 8. pak stanoví, že, jde-li
o obytné budovy s domovní zahradou ... , zvýší národní výbor
daň. Podle poučení vydaného k tiskopisu pro sestavení přiznání
k domovní dani se daň nezvýší, nepřesahuje-li výměra domovní
zahrady 1000 čtv. m. - K sepsání daňového přiznání musí
tedy poplatník mimo jiné znát i výměru zastavěné plochy
a případně i výměru domovní zahrady. - Venkovský po-
platník zpravidla nezná ani jedno, ani druhé a jde pro informaci
do "pozemkového katastru. Tam se dozví výměru zahrady,
sotva však také výměru zastavěné plochy. Tuto výměru by
měl znát MNV ze stavebních plánů, případně z různých dří-
vějších daňových přiznání. Ale ani MNV mnohdy nesežene -,-
zejména u starých, nezměnivších se budov - výměru za-
stavěné plochy. Tomu, kdo má platit daň, nezbývá tedy, než
shánět k tomu doklady (§ 18) soukromou cestou. Ve městech,
kde jsou odborně vybavené technické referáty, nebude asi
za těžko poskytnout poplatníkovi potřebné informace, protože
městské stavební úřady příslušná data mají. Ku př. pražský
magistrát požadoval odedávna - vždycky před tím, než
udělil povolení k užívání nových nebo změněných staveb -
aby takové stavby byly zakresleny na geometrických plánech
a aby na těchto plánech byla zvlášť zobrazena a vykázána plocha
půdorysů budov a zvlášť plocha dvorů. - Když už o věci
píšeme, nemůžeme se zbavit vtírající se otázky, kterou si asi
klade také mnohý občan, když putuje za plochami od úřadu
k úřadu anebo ještě i jinam: Bylo by snad neúnosným za-
tižením, kdyby katastr vedl v parcelním protokole při stavebních
parcelách v poznámkovém sloupci výměry zastavěných ploch?
Daňovníci by jistě přivítali takové soustředění informačních
možností ú jednoho úřadu s povděkem. - K tomu nyní něco
z historie domovní daně, jen tak pro zajímavost. Jeto tak trochu
katastrální historka o daňové morálce někdejších vídeňských
domácích pánů, jimž tehdejší rakouský katastr musel ztížit
jejich daňové spekulace. Věc se měla takto: Někteří majitelé
činžovnich domů, při nichž byly zahrady nebo i jen zahrádečky,
rozdělovali ve svých daňových přiznáních inkasovanou od
nájemníků činži, na skutečné nájemné z bytu, a na nájemné za
užívání domovní zahrádky. Samozřejmě tak; aby daňový
základ pro činžovní daň pokud možná splaskl. Tato činnost
majitelů domů nabyla svého času takového rozsahu, že si
vídeňský magistrát vyžádal na ministerstvu' financí vydání
nařízení pro orgány pozemkového katastru, aby vyznačování
dJmovnich zahrádek v katastrální mapě a v pisemném operátu
bylo zpřísněno. Podle tohoto nařízení bylo možno ve Vídni
vyznačiti domovní zahrádku v katastrální mapě jenom tehdy,
dosahovala-li příslušná stavební parcela určité účelové výměry.
Ta se stanovila takto: Ke skutečně zastavěné ploše se při-
počítalo 15 % z této plochy na dvůr, jehož užívání souviselo
s bytem v domě. Byla-li při této stavební parcele (zastavěná
plocha plus dnu' o výměře aspoň 15 % zastavěné plochy)
ještě zahrada, která by měla výměru aspoň 100 čtv. m., mohlo
dojíti k vyznačení takové zahrady jako zahrady domovní.
Potom, nebylo námitek, aby z nájemníkovy činže mohla být
odpočítána přiměřená částka jako úplata za používání domovní
zahrady. Tato částka potom nepatřila do základu činžovní
daně, ale byla zdaněna daní pozemkovou, která byla ovšem
nepoměrně nižší. Ing. Rykr

Seminář užité geodes'ie. Brno 1954
Ve dnech 24. až 27. března t.r. uspořádala Ústřední správa

geodesie á kartografie první seminář užité geodesie. Semináře,
který se konal v Brně, zúčastnili se zástupci vys. školy t~chnické
v Bratislavě, vyšších průmyslových škol zeměměřických v Praze
a v Brně, Ústřední správy geodesie a kartografie a četní po-
sluchači z různých oblastních ústavů geodesie a kartografie,
a to jak českých tak i slovenských.
Po oficiálním zahájení s. Ing. Malivánkem přednesl úvodní

proslov technický vedoucí semmare s. Ing. Dr Krumphanzl,
v němž uvedl, že seminář navazuje na předchozí pracovni
schůze a instruktáže v oboru užité geodesie, pořádané GEO-
PLANem. Z počátku to byly jen přednášky z vybraných statí
o průmyslovém.měření, jejichž účelem bylo vzájemné sdělování
zkušeností ve zmíněném oboru. Později stal se hlavním před-
mětem jednotlivých referátů základni plán průmyslového
závodu. V letošním semináři byla pak tato vývojová cesta
ukončena dvěma referáty o základním plánu, kdežto ostatní
byly zaměřeny především na práce vytyčovací a různé jiné
problémy užité geodesie.

V semináři byly předneseny tyto referáty:
1. Ing. Herda: Praktické zkušenosti při použití para-

laktické polygonometrie;
2. Ing. A. Seidl: Geodetická spolupráce při přestavbě

mostů; .
3. Ing. Nádvorník: Zkušenosti z doplňovacích prací pro

základní plán průmyslového závodu;
4. Ing. Čálek: Organisace geodetických prací pro základni

plán a podklady pro současnou přestavbu závodu;
5. Ing. Fi1a: Zaměřování kanalisace a vodovodu v závodě;
6. Jindřich J iráček: Geodetická spolupráce při výstavbě

chemických závodu; •
7. Ing. Klima: Vytyčování silničních a železničních oblouku

při výstavbě velkého prumyslového závodu;
8. Ing. Hebda: Vytyčovací práce na NHKG v Kunčicích

se zřením k průmyslovým stavbám a zařízením;
9. Ing. Baďura: Vytyčování dopravních projektU při práci

těžkých mechanisačních prostředků; .
10. Ing, Dr Krumphanzl: Geodetické práce při stavbě

podzemní dráhy;
11. Ing. Dr Ždánský: Methody pro zaměření stavu vysokých

komínů;
12. Ing. Holý: Vyměřovací práce na Slapské přehradě' včetně

výstavby nových sídlišť;
13. Ing. Drtina: Osazování strojních zařízení v nových

závodech.
Již z předmětu jednotlivých referátu je patrné, že obsah

semináře byl velrpi bohatý a zajímavý a potvrdila to nejlépe
živá rozprava, které byly věnovány každodenně nejméně 2 ho-
diny. Úroveň referátu - s nimiž se pravděpodobně setkáme
i v našem odborném časopise - byla velmi dobrá. Před-
nášející vesměs zaujali svým opravdovým zanícením pro svou
práci a ukázali mnohostrannost uplatnění geodetických odbor-
níku při výstavbě různých průmyslových závodu a zejména
staveb socialismu. Účastníci semináře získali zde mnoho
cenných praktických zkušeností, které jim referujicí ochotně
sdělovali a je jistě správným požadavkem, který byl pojat do
závěrečného usnesení, aby tyto zkušenosti byly systematicky
shromažďovány (technická dokumentace). ~
Z dalších požadavku]vzešlých ze semináře dlužno uvésti

alespoň nejzávažnější:
a) k účasti na příštích seminářích měli by býti přizváni

zeměměřičtí odborníci všech odvětví,
b) při provádění měřických prací měla by býti věnována

se strany podniku zvýšená péče úrazové zábraně a ochraně
zdraví pracovníku;
c) výkonové normy by měly býti prověřeny příp. doplněny;
d) pro mechanické opravy měřických přístroj U a pomůcek

měla by býti zřízena speciální ústředna;
e) technická kontrola, jež by přispívala ke sjednocení a pro-

hloubení pracovních postupu· v oboru ,užité geodesie, by měla
býti zdokonalena a rozšířena na zeměměřické složky státních
projekčních ústavů.
Cíl semináře byl zcela splněn, jak mohl právem prohlásiti

Dr Krumphanz1 v jeho závěru a dlužno si jen přáti, aby bylo
v pořádání semináře nejen důsledně pokračováno, nýbrž aby
byly obdobné semináře rozšířeny i na jiné obory zeměměřických
prací. Mi.

Oprava.
V čísle 7/8 Zeměměřictví z r. 1954 byly v článku Ing.

Nevosáda "Řešení Hansenovy úlohy~1 při tisku zaměněny
obrázky Č. 1 a 3. Prosíme čtenáře, aby si laskavě tuto záměnu
opravili. Redakce.
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