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Výsledky zeměměřické a kartografické práce
a výstavba měst a obcí.
Pro přehledný obraz soucasnéha stavu komunikací,
Stará sídliště - města a obce - vybudovaná hlavně
cest, silnic, železnic a vodních toků i zastavěných částí
za kapitalismu většinou nevyhovují moderním požadavměst a obcí se nejlépe hodí přehledná mapa v měřítku
kům jak po stránce zdravého bydlení, tak po stránce
1 : 50.000. Bylo by vhodné, aby územní plánovatelé
provozu na veřejných k{}munikacích. Tyto závady jsou
měli k disposici i tyto přehledné mapové podklady. Tak
brzdou dalšího rozvoje a vynucují si, že musí dojít poby byl dán základ velkorysému územnímu plánování
stupně k velkorysému řešení územních a zastavovacích
a mohlo by se i zde postupovat podle osvědčené geodetické
plánů všech sídlišť, měst i obcí. Tento úkol urbanismu
zásady z velkého do malého. Mapový podklad tohoto
předpokládá, aby územníplánovatelé
a navrhovatelé
měřítka reprodukovaný polosytými ("zlomenými") barvaměli po ruce řádné mapy, které by jim skýtaly obraz
mi hodil by se velmi dobře ke generálnímu
návrhu
stavebního rozvoje města za posledních několik desítek
územního
plánu.
Bylo by ke škodě celé/to našeho
let. Takové mapové podklady si někdy velmi těžko naú;:emního plánování a výstavby měst a obcí, kdyby pro
vrhovatelé opatřují a mnohdy se uchylují k obrázkům,
rytinám i starým malovánkám, které mohou však jen do- generální územní plány nebylo k disposicitakovéto celostátní mapové dílo.
kreslovati hospodářský vývoj měst a obcí.
Stavební vývoj měst je nejlépe patrný z polohopisného
Je přirozené, že mapové podklady jsou sice rozhodují(půdorysného) zachycení a zobrazení skutečného stavu
cím prvkem v územním plánování,. ale že územní plánozastavění s určitými časovými odstupy. A takóvé mapové
vate!, má-li navrhovat územní plán; nemůže a nesmí
podklady tu jsou. Jsou to katastrální mapy uchované
tvořit jen a výhradně na základě studia archivních mapov ústředním archivu pozemkového katastru ve Výzkumvých unikátů, jejich reprodukcí nebo jejich odvozenin,
ném ústavě geodetickém, topografickém a kartografickém.
anebo jen na podkladě platných map a statistických poSbírku katastrálních map doplňují i jiné vzácné unikáty
můcek. Jedním z hlavních prvků pro správný odhad výhistorické dokumentační hodnoty zobrazující jako ve
voJe navrhovaného územním plánem. je samozřejmě bezfilmu vývoj našich měst a obcí.
prostřední poznání města a okolního prostoru tak, aby
Urbanisté a územní plánovatelé by měli využít štědré
při pohledu na mapu měl plánovatel hmatatelnou předa bohaté pokladnice nashromážděného a dosud nedotčestavu o skut,čném prostorovém, hospodářském, účelovém
ného mapového materiálu, který prozkoumán a zhodnocen
. a estetickém stavu území, po případě zastavěné části,
může sloužit k perspektivním výhledovým plánům výkterá je mu svěřena k přebudování. Musí být do podrobstavby měst nastupujícího společenského řádit.
ností obeznámen s obytnými čtvrtěmi, průmyslovými obStudiem těchto bohatých a jedinečných sbírek, po příjekty, sady a jinými volnými prostory, komunikacemi,
padě jejich reprodukcí, zmenšením nebo montáží a pod.,
železničními zařízeními, s poměry tekoucích a spodních
získá navrhovatel mnoho cenných názorných poznatků
vod, s vývojovou tendencí průmyslu, s růstem obyvatelve vývoji sídlišt',. kterých by jint!k tak snadno nedosáhl.
stva, s možností letecké a silniční dálkové dopravy, s naVedle těchto mapových podkladů, které jsou pro sledovrhovanými hospodářsko-technickými úpravami pozemků,
vání vývoje a pro návrh budoucího stavebního rozvoje
s návrhy ochranných lesních pásů a vůbec s přírodou
města rozhodující, poskytují sbírky pozemkového kaa lidmi,jejich životem a prací, zálibami il sklony. Všechny
tastru, které se trvale uchovávají pro svou nesmírnou
tyto poznatky a zkušenosti lze zachytit i graficky;
hodnotu, bohaté písemné statistické a vývojové údaje.
k tomu slouží opět mapa, a to takového měřítka, které
Jsou to zejména přehledy o počtu a přírůstcích obytných
odpovídá významu znázorňovaného údaje.
budov v obci, o výměře lesů, luk, zahrad, pastvin, rolí,
Naši územní plánovatelé a urbanisté mají v nás rybníků a ostatních druhů vzdělávání, které promítnuty
do tabulek, grafů nebo na zvlášt' k těmto účelům určené zeměměřičích ~ skutečné spolupracovníky, kteří svým
mapové podklady pomohou navrhovatelům názorně ob- úsilím v současné době se starají o to, aby v budoucnu
hospodárně a účelně vyhověli všem požadavkům plánovajasnit přirozený vývoj sídlišt' a odstranit mn:Jhé těžkosti
a překážky ve výstavbě měst a obcí.
telů v míře co největší. Jsme si plně vědomi, že budováním
Sbírky map a písemností, zahrnující v českých krajích
celostátních mapových děl urychlíme vývoj socialismu
vývoj měst a obcí za posledních asi 125 lel, stávají se v naší krásné zemi. V krátké době dáme územním plánovatelům a urbanistům k disposici pro návrhy územních
rok co rok cennějšími a jsou vyhledávanou pomůckou
urbanistů a územních plánovatelů, kteří mají řešit uspořáplánů mapové podklady v měřítku 1 : 5000, t. j. Státní
mapy 1: 5000 - odvozené pro celé státní území.
dání komunikací a strukturu nových sídlišť budovaných
Z těchto map bude možno pak poměrně snadno získat
kolem historického jádra starého města, jež má zpravidla
další potřebné. odvozeniny v řadě ustálených nejvhodnějpřirozenou výhodnou polohu, vytvořenou z potřeb života
průběhem mnoha staletí.
ších měřítek (1 : 10.000,1 : 50.000,1 : 100.000.) Státní
mapy jsou zatímně vyhotovovány v jednotné zobrazovací
Zeměměřická služba může dnešnímu projektantovi
usnadnit návrh ještě mapovými pomůckami zobrazujícími
soustavě (Křovákovo obecné konformní kuželové zobrasoučasný stav zastavění i písemnými údaji o současném zení) o jednotném formátu sekčního rámu tak, že mapa
stavu jednotlivých druhů vzdělávání, a to v takovém
menšího měřítka je současně přehlednou mapou kladu
rozsahu a měřítku, které je pro navrhovatele vyhovující.
'map měřítek větších. Nezůstaneme však u tohoto lokálního,
I
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jen pro ČSR vyhovujícíhp zobrazovacího systému a postupně přejdeme, jak tOi vyžaduje budování socialismu,
na mezinárodně uznávané Gauss-Krugerovo zobrazení,
platné téměř ve všech zemích tábora míru. Nespokojujeme
se jen mapovými podklady a pro další potřeby územních
plánovatelů a urbanistů a pro názornou představu o tvaru.
terénu zhotovujeme případ od případu v měřítku podle
přání a potřeb i co do rozsahu plastické mapy, které pak
slouží nejen odborníkům, ale hlavně lidové správě k po-.
souzení generálních návrhů územních plánů a veřejnosti
k přímé kritice návrhů před jejich vyhlášením a realisací.
Svými výrobky, t. j. mapami, slouží však obor geodesie
a kartografie nejen územním plánovatelům, urbanistům,
nýbrž téměř všem hospodářským orgánům našeho života
i kulturním potřebám našeho lidu; tato skutečnost se odrazila i v nové organisační struktuře zeměměřické služby.
Přehledy o půdě u okresních měřických středisek jako
jedny z nejlépe organisovaných pozemkovýéh přehledů
pak slouží nejen účelům územního plánování a výstavbě
měst a obcí, ale i plánování zemědělství, výživy lidu, dopravy, územní organisaci, letectví, geologii a mnohým
'iným hospodářským sektorům.

Význam zeměměřické a kartografické služby při budování socialismu stále stoy.pá.
Nové začlenění zeměměn'eké služby do tvořícího se nového hospodářského uspořádání naší společnosti je výrazem tohoto významu, který spočívá hlavně v budování
a reprodukci
mapových
podkladů
pro územní
plánování
a výstavbu
měst a obcí a vše co s tímto
úkolem souvisí. Je to úkol velký, mají-li při tom zeměměřiči ještě za úkol pomáhat při přetváření naší vesnice
z drobného trpasličího hospodaření na socialistickou zemědělskou velkovýrobu a současně vyhovět všem oka11!žitým
potřebám při výstavbě velkých průmyslových závodů pořizováním mapových podkladů pro stavební obvody, vytyčováním stavebních čar a výšek a realisací jiných drobných i větších projektů při budování průmyslových závodů, pro rekonstrukce a přeložky komunikací a pod.
Zeměměřiči všechny tyto úkoly vzorně plní a s rostoucími úkoly, které nepochybně příští vývoj přinese, poroste
jejich odpovědnost a také význam. Dělnická třída, vedoucí
síla národa, v čele s Komunistickou stranou Československa jistě ocení současné i budoucí zapojení zeměměřičů do budování socialismu a zajistí jim takové společehské postavení, jaké jim podle zásluhy přináleží.

Dvě pomůcky k theodolitu
vv
, v
pro přibližné astronomické určení azimutu bez merenl casu
Ing. Dr Bedřich Polák

526.63

Astronomická orientace měřických sítí, mapových podkladů, projektů, staveb a zařízení. Wildův násadec ("hledač
pólu") a Hausbrandtův diagram k vyhledání.,5everního nebeského pólu opticko-mechanickou cestot{-o
Redakci dodáno 7. XII. 1953.
1.
Potřeba přibližné astronomické orientace se většinou
vyskytuje u měřických sítí menšího rozsahu jako podkladu různých plánů a map, které musí být správně
usměrněny do světových stran. Přibližného astronomického určení azimutu se dále používá při měření magnetické deklinace a při vytyčení směru poledníku pro
radiogoniometry 'a příslušné stavby na letištích.
Azimut je vodorovný úhel měřený od severní části
poleaníku k danému směru ve smýslu pohybu hodinovýclr"ručiček. Astronomicky jej určujeme zpravidla měřením směru na hvězdu za současného měření času
a měřením směru na daný cíl. Místo času můžeme měřit
buď zenitovou vzdálenost příslušné hvězdy, nebo směr
na další hvězdu.
Přímo, t. j. bez měření času, nebo zenitové vzdálenosti, nebo dalšího směru, bychom azimut mohli měřit
jen zamiřením dalekohledu theodolitu na nebeský {:ól,
Ten ovšem přímo nevidíme. Můžeme však jeho polohu
nalézt pomocí {:ólových vzdáleností jasnějších cirkumpolárních hvězd.
K snadnějšímu vyhledání nebeského pólu optickomechanickou cestou byly sestrojeny dvě pomůcky, s nimiž. se nyní blíže seznámíme.

od stanoviště (středu Země O) k vrcholům trojúhelníku
H1PH2 na sféře.

o

II.
Známe-li podle obr. I rozdíl rektascensí LlO( = 0(1 ~ 0(2
dvou hvězd Hl' H2 a jejich pólové vzdálenosti P1 = 90° - <51P, 2 = 90° - <52,máme tím dány prvky pro určení
polohy r61u P prostorovým svazkem paprsků, vedených

Obr. 1.
Kdybychom ztotožnili všechny tři paprsky se záměrnými osami tří dalekohledů, pak. při zamíření dvou
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z těchto dalekohledů na příslušné hvězdy by třetí dalekohled nutně ukazoval na nebeský r:ól.
Problém takové konstrukce vyřešila firma Wild pro
theodolit T2 nahražením prvních dvou dalekohledů hranoly, upevněnýrni ve válcové objímce, která se nasazuje
před objektiv dalekoWedu podle obr. 2. Záměrná přímka
se pak vně dalekohledu rozděluje ve dva směry, svírající
s ní úhly rovné r:ó1ovým vzdálenostem hvězd IX a tJ
Ursae Minoris.

Obě zmíněné hvězdy ze souhvězdí Malého Vozu, Polárka a Kochab, představují dvojici téměř stejně jasných
stálic (jejich hvězdné velikosti jsou 2,12 a 2,24), nejvhodnějších k pozorování popisovanou metodou. V roce
1953 byla r:ólová vzdálenost Polárky 57' a hvězdy Kochab 16°40' (viz obr. 3).
Wildův hranolový násadec; nazývaný v prospektu
"Wedač poledníku" (Meridiansucher), ačkoli výstižnější
je pojmenování "hledač r:ó1u", je složen ze dvou částí:
z pevné válcové objímky se svěrným šroubem a z otáčivé
Wavice, obsahující oba hranoly. Válcovitý spodek hlavice je opatřen dělením s číslovanými 24 hodinami a nejmenšími dílky po 10 minutách (obr. 4). Uvedené dělení
představuje vlastně hodinový kruh, otáčivý kolem geometrické osy objímky, totožné se záměrnou osou dalekohledu. V okamžiku správného natočení hlavice na pozorovanou hvězdnou dvojici, čteme na hodinovém dělení
přímo místní hvězdný čas pozorování T. Zjistíme-li dále
v tomto okamžiku i údaj hodin, jejichž korekci na Greenwich známe, je možno vypočítat velmi přibližnou zeměpisnou délku stanoviště.

Protože při správném zamíření "Wedače r:ólu" osa
dalekohledu svírá s vodorovnou rovinou výšku r:ólu,
dostaneme jejím zmenšením o vliv astronomické refrakce i zeměpisnou šířku místa pozorování.

Postup měření s Wildovým Wedačem pólu je tento:
~jDalekoWedem pečlivě urovnaného theodolitu Ti za~
měříme směr, jehož azimut hledáme a přečteme vodorovný kruh. Pak zamiříme na Polárku, kterou nejdříve
nalezneme na obloze známým způsobem pomocí souhvězdí Velkého Vozu. DalekoWed za tím účelem skloníme do výšky rovné zeměpisné šířce místa pozorování.
VzWedem k velkému sklonu záměry a k pohodlnějšímu
měření se doporučuje nasadit na okulár dalekohledu
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hranolek. Takový hranolek i pro okulár mikrometru,
nebo lomené okuláry, vyrábí firma Wild pro theodolity
T2 a T3 podle obr. 5 a 6.
'

výška záměry nemůže z konstruktivních důvodů překročit 75°. Použití hledače je dále omezeno v zeměpisných šířkách menších než 15°, protože tam hvězda
Kochab není již cirkumpolární.

Po zacílení nitkového kříže na Polárku dobře utáhneme
vodorovnou i svislou ustanovku, na objektiv dalekohledu
opatrně nasadíme hledač pólu a pevně jej přitáhneme
svěrným šroubem. Protože se předsazením hranolu obraz
Polárky poněkud posune, přivedeme jej opět do středu
zorného pole. Nyní otáčíme hlavicí hledače tak dlouho,
až se v zorném poli objeví hvězda Kochab .. Záměna
s jinou hvězdou není možná, protože ve vzdálenosti
15° od pólu žádná tak jasná hvězda není. Nato opět
opravíme ustanovkami zacílení nitkového kříže na pomalu se pohybující Polárku a dalším otáčením hlavice
hledače přivedeme obě hvězdy do dotyku. Kdybychom
potřebovali určit zeměpisnou délku, zjistili bychom v tomto okamžiku i čas na hodinkách, jejichž korekci na
Greenwich a chod bychom ovšem museli znát. Zamě··
ření na nebeský ról je tím skončeno teprve v jedné poloze
dalekohledu. Přečteme ještě vodorovný kruh, při urovnané indexové libe1e svislý kruh a na hledači i hodinový
kruh. Potom opakujeme za~ěření na ról ve druhé poloze dalekohledu, opět s případným současným čtením
hodinek a příslušnými čteními všech tří kruhů. Poté
sejmeme hledač a zaměříme ještě ve II. poloze dalekohledu směr na daný cíl.
VýpoČtem rozdílu aritmetických průměrů ze čtení vodorovného kruhu na pól a daný cíl dostaneme hledaný
azimut, zbavený osových chyb theodolitu. K tomu ještě
navíc dostaneme zeměpisnou šířku qJ, jako střed čtení H
svislého kruhu v obou polohách dalekohledu, zmenšeného
ovšem o vliv astronomické refrakce R (qJ = H - R) a
zeměpisnou délku J., danou rozdílem středu čtení hodinového kruhu hledače (t. j. místního hvězdného času T)
a středu údajů hodin, převedeného na světový (greenwichský) čas To.
Toto vyhodnocení platilo ovšem přesně jen pro pozorování vykonaná r. 1950, protože hledač rólu byl konstruován pro polohu obou používaných hvězd v uvedeném roce.
Následkem precese zemské osy se totiž nebeský ról
mezi hvězdami pohybuje a tím se mění deklinace a rektascense obou zvolených hvězd. Všimněme si změny
středních rovníkových souřadnic obou hvězd od r. 1950
do r. 1953, seStavených v tabulce I.
Vliv uvedených změn roste se stoupající zeměpisnou
šíř~ou a při pozorování hledačem ró1u se projevuje tak,
že dotyk obou hvězd postupem času přechází jen v jejich přiblížeJ,Ú; středem nitkového křiže se přitom stále
zaměřuje na Polárku. Výsledky pozorování se potom
opraví o hodnotu

a

_ 0,34' sin T 1950 - E v azimutu
cos qJ
- 0,34' cos T (1950 - E) v zeměpisné šířce.
Tab. I.

I

Rok
IX

1950

1951
\

1h49m28,ls

1h48m49s,

I

1953

1952
\

1h50m48,2s

1h50m08,Os

1

IXU Mi
<'J

+ 89°02'00"

IX

14h50m49,6s

<'J

+ 74°21'36"

{3UMi

\

I
\

I

+ 89°02'02"
14h50m49,5s

14h50m49,3s

+ 74°21'21"

+ 74°21'06"
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+ 89°02'37"

+ 89°02'19"

I
1

14h50m49, 1s

+ 74°20'51"
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Veličina E přitom znamená rok (epochu) pozJrování.
Tak na př. r. 1960 bude v zeměpisné šířce q;
maximální chyba v azimutu činit již 4,8'.

= 45°

=

- 0,34' cos T

= Llq;

poloměry

r, vypočítanými

r =ftgp,

Uvedené vzorce jsou obsaženy v návodu k· použití
hledače fólu, vydaném firmou Wild [1]. Tam jsou také
sestaveny v tabulce hodnoty
- 0,34' sin T

ryskového) kříže, opsaných
vzorcem

LlA

pro T od O hQdin do 24 hodin po 10 minutách. V další
tabulce téhož návodu jsou obsaženy hodnoty cos q; a refrakce R pro q; od 15° do 75°, postupujíc~ po 1°.

kde f je ohnisková vzdálenost objektivu a p
vzdálenost použité hvězdy, a zamíříme-li tímto
hledem na hvězdnou oblohu tak, že uvažované
padnou na příslušné kružnice, pak záměrná osa
hledu míří k nebeskému f ólu.

fó10vá
dalekohvězdy
daleko-

Zatím co princip určení polohy fÓ~u pomocí dvou
hvězd podle první methody (viz obr. 1) bychom mohli

-Označíme-li potom střed čtení vodorovného kruhu
v obou polohách dalekohledu S a opravu v azimutu
A

= LlA 1950 - E ,
cos q;

je čteni vodorovného kruhu pro správný směr zeměpisného severu N dáno rovnicí

N=S -A.

*)

Přesnost takto získaného směru je 0,5' a stejnou chybu
možno očekávat i v určení zeměpisné šířky. V určení
zeměpisné délky se dopouštíme chyby dané přespostí
čtení hodinového kruhu hledače, udávané ve Wildově
návodu hodnotou lm, t. j. 15'. To je ovšem již velmi
hrubé určení a tak můžeme hodinové dělení hledače
považovat spíše za prostředek ke zjištěni místního hvězdného času T, potřebného jen pro stanovení hodnot
oprav LlA a Llq;.
Odvozeni vzorců pro výpočet obou oprav není uvedeno ve .zmíněném návodu, Kdo by se však o něj zajímal, nalezne je v pojednání [2].
Nevýhodou Wildova hranolového násadce je omezení
jeho upotřebitelnosti s přibývajícím letopočtem po r .1950.
Asi od r. 1970 bude rozdíl re1ttascensí a deklinací obou
použitých hvězd již tak značný, že nová úprava násadce
se stane nezbytnou.
.
III.
Druhá pomůcka je založena na použití obrazů zdánlivých drah hvězd kolem Fólu. K jednoznačnému určení
jeho polohy je přitom zapotřebí Fólových vzdáleností t.ří
cirkumpolárních hvezd.
Umístíme-li totiž do obrazové roviny dalekohledu
theodolitu diagram obsahující soustavu tří kružnic se
společným středem ve středu záměrného (nitkového nebo
*) .Označení jednotlivých veličin ve všech rovnicích bylo
ponecháno ve shodě 8[1].

Čís. podle obr. 7
Hvězda

I

\

<xU Mi

.

Pólová
vzdálenost
P

0°56'57"

Hvězdná
velikost
m

2,12

II

I

oU

Mi

3°23'38"

nazvat protínáním vpřed, můžeme tento druhý způsob
srovnat s protínáním zpět.
Původcem tohoto způsobu orientace je polský geodet
a astronom Dr S. Hausbrandt, který jej uvedl ve známost r. 1950 na I. konferenci "Vědecko-technického
svazu měřičů republiky Polské" (viz pojednání [3]).
Pro uvedenou methodu se hodí jen hvězdy s malými
Fólovými vzdálenostmi. Chceme-li na př. použít kromě
Polárky hvězdy aspoň do čtvrté hvězdné velikosti, mohou
to být jedině (J Ursae Minoris a 43 H Cephei s Fó10vými
vzdálenostmi'podle tabulky II a obrázku 7.
Soustavu kružnic

III

IV

43 H Cep

51 H Cep

3°59'11"

2°52'46"

odpovídajících

drahám

V

I

39 H Cep

těchto ní

VI

I

2°56'42"

Je U Mi

0°56'58"
!

4,44

4,52
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hvězd vidíme na obr. 8, který má stejné měřítko, jako
obr. 7. Přesně vzato neměly by být obrazem skutečných
pozorovaných drah kružnice, ale křivky, velmi podobné
kružnicím, v dolní části však trochu zploštělé. Důvodem
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k tomu je astronomická refrakce, která s rostoucí výškou
záměry klesá. Z hodnot refrakce sestavených do tabulky
III. v rozsahu rólové vzdálenosti p = 4° kolem r61u pro
zeměpisnou šířku cp = 50° můžeme vypočítat, že u křivky,
odpovídající dráze hvězdy 43 H Cephei v měřítku
obr. 8 by celkové zploštění svislého průměru příslušné
kružnice činilo jen 0,03 mm. Lze tedy s ohledem na
jiné chyby a okolnosti, :vliv refrakce zanedbat.
Tab. III
Astronomická refrakce R pro výškový úhel H
při teplotě 0° C a tlaku 760 mm

HO
R" ~~
58

56

48

49

50

51

52

53

54

54

53

51

49

47

46

44

Jednou takovou okolností je vliv precese a nutace
zemské osy na velikost pólových vzdáleností hvězd
blízkých ró1u. Trvalé a dokonce ani dlouhodobé používání diagramu není tedy možné. Podle požadované
přesnosti orientace je nutno po určité době diagram
vyměnit. Vkládání tenké skleilěné nebo celuloidové destičky s narýsovanými kružnicemi k clonce s nitkovým
křížem do dalekohledu theodolitu vyžaduje ovšem jeho
rozebrání.
'
Vhodnější pro ten účel by byl speciální okulár nebo
celý dalekohled, upravený na př. podle prototypu, popsaného J. Kusmierq;ykem v pojednání [3]. V tomto
p'ojednání je uvedený dalekohled v místě obrazové roviny opatřen štěrbinou, dovolující snadné zasouvání
destičky s diagramem (zhotoveným podle obr. 8) i zajištění její správné polohy. Diagram je přitom elektricky

osvětlován způsobem užitým u moderních theodolitů.
Okulár dalekohledu je dále opatřen hranolem pro strmé
záměry.
Měření azimutu theodolitem opatřeným tříkružnicovým diagramem je rychlé a jednoduché. Po zaměření
.daného směru zamiříme na Polárku tak, aby přišla na
nejmenší kružnici diagramu. Pak postupně přivedeme {
druhou a třetí kružnici na příslušné hvězdy. Jakmile
jsou všechny tři hvězdy na svých kružnicích, je dllekohled orientován. Po čtení vodorovného a případně i svislého kruhu opakujeme pozorování ještě ve druhé poloze
dalekohledu. Rozdíl aritmetických průměrů čtení vodorovného kruhu pak udává azimut a průměr čtení svislého kruhu - zmenšený o refrakci - zeměpisnou
šířku. Azimut i zeměpisnou šířku dostaneme s chybou
asi 1c. Při této přesnosti vystačí kružnicový diagram na
dobu téměř jednoho měsíce. Potom je nutno narýsovati
nové kružnice podle změněných ró:ových vzdáleností.'
Uvedená methoda vyžaduje velkého zorného poledalekohledu. Tak pro použití diagramu podle obr. 8 musí
zorné pole obsáhnout 8°. To je ovšem velmi značná
hodnota a uvážíme-li, že u theodolitových dalekohledů
se velikost zorného pole pohybuje jen od 1° do 3°, musíme se při použití normálních theodolitů spokojit
s hvězdami ještě menšími než 4 velikosti. Tak pro
zorné pole do 2° bychom mohli použít kromě Polárky
hvězdy A U Mi (s rólovou vzdáleností p = 57'), která
pro svou velikost m = 6,55 již není pouhým okem
normálně viditelná.
Určení polohy ró1u není potom již tak jednoznačné,
jako se třemi hvězdami. Správné orientaci je přitom
nutno pomállat sledováním drah obou hvězd kružnicemi
diagramu. Takový způsob orientace je ovšem zdlouhavější. Jistou výhodou u obou zmíněných hvězd je jejich
vzájemná příznivá poloha. Rozdíl jejich rektlscensí je
totiž blízký úhlu 90° -a při něm se dvoukružnicový diagram nejlépe umísťuje na óbě hvězdy.
Obě pomůcky se jistě osvědčují všude tam, kde se
jedná o rychlé a nepříliš přesné určení azimutu a případně i zeměpisné šířky. Příslušné methody nevyžadují
téměř žádnou přípravu pozorování, ani výpočetní práce,
a lze jich proto použít i bez důkladnějších znalostí sférické astronomie.

[1] Wild. Meridiansuc1}er. Beschreibung und Gebrauchsanweisung. (Hledač poledníku. Popis a návod k použiti.)
Druckschrift MS 132 d.
[2] K~piňski
F.: Nasadka pry;zmatyc;zna do teodolitu Wild
T2, služllca do wy;znac;zaniakierunku poludnika (Hranolový násadec k theodolitu Wild T2, sloužící k vytyčení směru
poledniku). Pr;zegllld geode;zyjny. VII. (1951), čís. 6, str.
177-179.
[3] Kusmierc;zyk J.: Luneta do pr;zyblizonego wyznaczania
azymutu przez orientacj/i; wedlug torów gwiazd okolobiegunowych (DalekoWed pro přibližné určení azimutu orientací podle drah cirkumpolárních hvězd.) Geodezja i kartografia. 1. (1952), čís. 1- 2, str. 119-128.
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Mimořádné úkoly zeměměřičů v údobí budování socialismu
Význam a úkoly geodetů při výstavbě socialismu. Předpoklady: důkladné theoretické znalosti, pohotovost a všestranné
zkušenosti zeměměřiče nového typu. Konkretní praktické úkoly: měření podzemních prostor (středověkých katakomb),
měřeni rozsáhlého rybníka (i kubatura).
(Z činnosti zeměměřických složek v Jihlavském kraji v r. 1952).

tom ovšem nebylo možno dodržovat zásady polygonové
sítě povrchové. pocházelo k ostrým lomfun a ke křižoVelký rozvoj socialistického stavebnictví při výstavbě vání půdorysu pořadů.
velkých průmyslových objektů, při různých úpravách,
K osvětlování použili jsme akumulátorových baterií ze
asanacích, při výstavbě vodohospodářských děl a pod.,
klade zeměměřičfun - jak o tom svědčí řada článků služebních motocyklů, vložených do bedniček s popruv tomto časopise - úkoly nebývalé. I když jejich splněni hem pro nošení a zdířkou. Do zdířek jsme zapojili renevyžaduje vždy vědeckého řešení, předpokládá přece jen . flektor od jízdního kola. Kromě 2 až 3 takovýchto světel,
nový a odbornými znalostmi podepřený názor na práci. byl každý oddíl vybaven petrolejovým kahancem a každý
Je to zejména proto, že tyto úkoly přicházejí zpravidla zaměstnanec kapesní bateriovou svítilnou.
Stroje pro ten účel bylo třeba volit takové, aby měly
neočekávaně a zastihnou zeměměřiče nevybaveného zkušenostmi, ani pomůckami. Nedopřávají mu ani času schopnost zaostřování na krátkou vzdálenost, a byly opak prostudování, ba naopak si žádají okamžb~ho roz- třeny osvětlovacím zařízením. Proto jsme použili stroje
Wild T2 (jeden šedesátinný, jeden setinný) a stroje
hodování.
Zeměměřič nesmí však ani v takových případech pustit Zeiss Th 40 (setinný), které byly po ruce.
se zřetele' základní požadavky na měřické dílo:
Pro stabilisaci bylo použito velkých hřebů s kulatou
1. přesnost, 2. rychlost, 3. levnost, 4. úplnost, 5. úhled- hlavou. Trvalejší stabilisilce nebylo. třeba, protože 10mové body chodeb jsou dostatečně trvalými body. Kolem
nost, 6. možnost úschovy a dalšího využití elaborátu.
bodu na zemi byl vápnem nastříkán kruh a na zdi
Zkušenosti, které máme z normálních měřických prací,
rovněž vápnem zapsáno číslo bodu.
nestačí zcela při řešení všech nových úkolů. Je třeba
K signalisaci v úrovni jsme používali hrotu tužky, za
nové zkušenosti stále hromadit, aby se daly aplikovat na
podobné případy. Je proto správné, že časopis Země- kterým bylo vždy nutno přidržet papír, aby bylo možno
měřictví popřává místo článkfun o technických postu- na světlém pozadí zacílit nitkový kříž na hrot tužky.
Zde se projevila iniciativa figurantů, kteří si pro ten účel
pech při řešení takových mimořádných úkolů.
pořídili zvláštní signálek se světlým pozadím, nasazovaný na hlavu hřebíku. Pro signalisaci bodů mimoI. Měřeni podzemnich prostor
(středověkých katakomb)
úrovňových použili jsme jemných olovmc, zavěše~ýchna
Historická jádra některých starých měst jsou s hle- stativu.
Pracovní oddíl bylo nutno sestavit z 2 techniků a 2 až
diska zeměměřického zajímavá nejen svým hustě zastavěným povrchem s budovami do sebe vklíněnými, ale 3 figurantů. Figuranti byli vesměs přestárlí a nemohlo
též svým podzemím, připomínajícím zvětšemnu krtčích jim být při umělém osvětlení svěřeno čtení pásma. Byli
chodeb. Při stavebních úpravách budov na povrchu je použiti pouze k nošení nářadí, osvětlování a přidržování
.
nutno zjistit stav, situaci i výškové pol~žení chodeb, aby nuly pásma.
Měřické úkony prováděli technici sami.
bylo možno učinit opatření, která by zabránila ssednutí
pilířů nebo zdí postavených nad chodbami. Právě tak
Protože měření bylo konáno v zímních měsících, bylo
je nutná znalost podzemí při projektu instalací.
měřeno nejprve pod zemí a dodatečně po roztáni sněhu
Byli jsme pověřeni zaměřením značné části [přes 3 km] byla podzemní síť navázána buď sklepními okny nebo
takových chodeb. .Délka zalomených os se pohybuje po sklepních schodištích a eJ10dbamidomů na povrchov rozmezí 2 až 10 m. Šířka profilu je pod 2 m, výška vou polygonovou síť. V místě je nové situační a výškové
klenby rovněž pod 2 m. Chodby jsou zčásti vysekány zamě~ení, takže měření povrchové situace odpadlo.
ve skále, zčásti obezděny v měkkém terénu. Přístup do
Pracovní postup byl tento:
nich je převážně po lomených schodištích z horních
Po postavení a přesné centraci a horizontaci stroje
domovních sklepů, někde přímo po sc,hodištich z ulic.
měřil jeden technik úhly v polygonové síti (ve dvou poNa některých místech jsou chodby opatřeny svislými
lohách, aby se zabránilo hrubým chybám), druhý techvzdušniky, které, o světlosti pod půl metru, vedou až na
nik zapisoval a kontroloval přesnou centraci cílové značpovrch. Značná čásť chodeb je navzájem spojena, takže
ky. Vzdálenosti byly měřeny jednou vodorovně, po druhé
tvoří labyrint, nebo .je jen slabou zdí přepažena.
šikmo s redukčním úhlem.
i
Po předběžném průzkumu, a s ohledem na měřické
Po zaměření polygonovém byly měřeny nejdříve vzdápomůcky, které nám byly k disposici, rozhodli jsme, že
zaměření prov;edeme polygonovými pořady s polárním lenosti všech dosažitelných podrobných bodů lomových
zaměřením podrobných lomových bodů. Převážnou část v určitém sledu. Na to měřeny v tomtéž sledu ú1ily.
Polní náčrt byl vyhotovován ihned na skizzovacím
pořadů bylo možno připojit a orientovat na počátku i na
konci. Jiné byly připojeny, avšakbez koncové orientace, stolku, jakmile bylo na .stanovisku skončeno měřeni.
na body vzdušníků, provážených s povrchu do chodby. Situace byla vynesena úhloměrem a pravítkem a zapsány
Jen malá část pořadů byla bez koncového připojení. Při kontrolní oměrné míry. Pak byly v náčrtu vyznačeny
Úvodem
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nometricky určených bodů, položený přes rybník a připrofily chodeb, dále zapsány údaje, zda je chodba sekaná
pojený na volných místech na 5 trigonometrických bodů,
ve skále, obezděná, zda je vlhká či suchá, čistá nebo
výškově pak zaměřit body technickou nivelací, napojeznečištěná a pod. Při adjustaci byly chodby sekané vynou na přesnou síť podrobnou. Vzhledem na krátkost·
značeny šedomodrým, chodby obezděné červeným občasu a špatný přístup k vodě, použili jsme ke stabilisaci
tahem. Bylo poznamenáno každé zazdění, protože pak
dvou centricky na sebe osazených drenážních trubek
po zobrazení bylo podle toho možno usuzov.at na navás horní zabetonovanou podle návrhu, který přednesl na
zání chodeb. V některých případech bylo navázání přeporadě zlepšovatelů zeměměřické služby v Praze Ing.
kvapující a nečekané, protože orientace v labyrintu choJireček z KNV Ostrava. Tento způsob nebyl sice v tomto
deb před zákresem byla velice obtížná.
terénu
rašelinovitém nejvhodnější, avšak za daných okolo
Po navázání podzemní sítě na síť povrchovou byly vyností hebylo lepší možnosti.
počteny souřadnice a výšky bodů podzemní sítě. OdSetkali jsme se s řadou potíží, kterým bylo nutno
chylky v souřadnicích u pořadů připojených přesáhly
čelit. Na stabilisovaných
bodech jsme rozestavěli
jen v ojedinělých případech 5 cm. Rovněž tak výšky,
výtyčky. Při měření směrů přes den se však nad rozkterě byly určeny výškovými úWy. Výškově byly zachyceny jen polygonové body. U volných pořadů byly pro- . távajícím ledem projevila taková vibrace, že výtyčky
v dalekohledu připomínaly plamen svíčky. Bylo možno
vedeny grafické kontroly.
měřit jen pozdě odpoledne a navečer, protože ráno se
Situace byla na přání projektantů zobrazena podle
nad rybníkem rozpro&tírala mlha.
náčrtů na listech v měř. 1 : 100, a to v jednotné zobn:Přes to se podařilo zaměřit denně průměrně 6 stanozovací soustavě 50 X 50 m po hektarové síti. Podzemní
visek, takže se tento způsob nakonec ukázal výhodnější,
situace a výškové 1ó:y byly vyznačeny černě se silnějším
než by bývala byla polygonová síť zarostlým lesem.
výtahem vyšších pater při překrytu. Povrchová situace
a výškové 1ó:y. vyznačeny červeně. Kromě toho byly
Další nesnáz se objevila po zaměření bodů. Při náWém .
vyznačeny zastavěné plochy žlutým obtahem a chodby
tání byla správa rybníka nucena uzavřít· odtok a Wadina
šedomodrým a červeným obtahem jako v pol. náčrtech.
vody tak stoupla asi o 70 cm, což v tomto plochém terénu
znamenalo značné rozlití vody. Několik bodů nám voda
Pro přeWed připojen byl kfad listů se šachovnicovým
zatopila až 30 cm. Museli jsme pak u těchto bodů použít
označením listů v měř. 1 : 1000 s červenou situací uliční
excentrického postavení (určeného souřadnicemi), posítě, černou přibližnou situací podzemních chodeb (i neněvadž při detailním měření nebylo v té době ještě přízaměřených) a barevným kladem polních náčrtů.
jemné stát delší dobu ve vodě, třeba v gumových boK zobrazení bylo použito koordinatografu
Haag
tách,
které jsme měli tak jako tak nejedenkrát plné vody.
Streit se setinným dělením (pro šedesátinné údaje s poKonečně
ani samo měření detailu dna nešlo hned
užitím zařízení podle Zeměměřietví č. 6/51, str. 93).
hladce. Ukázalo se, že theorie musí být ověřena a také
Měření konaly 2 oddíly Geoplánu ve spolupráci s jedpodepřena praxí. Když jsme s Ing. Zedníkem z odd.
ním oddílem KNV. Zobrazení .provedl KNV. Denní
Stavoprojektu zaujali stanoviska I km od sebe vzdálená,
výkon pracovníh() oddílu byl průměrně asi 30 m osy po předběžné domluvě o vzájemném dorozumívání píš(5 až 6 stanovisek).
ťalkami a praporky, a zahájili zkušební měření, ztroskotali jsme. Dorozumívání píšťalkou ani praporkem ne-.
II. Měření rozsáhlého rybníka
bylo možn~. Znamenalo to celý postup důkladně proV jarních měsících byl nám předložen úkol zaměřit
myslet. Zpočátku se zd~lo, že způsob na dobro ztroskotá,
rybník rozlohy přes 200 ha, šířky 1,5 km, .délky 2 km a avšak ukázalo se, že stačí jen nepatrná úprava, aby se
maximální hloubky málo přes 3 m, vypočíst co možno
naopak ukázal velmi výhodným. Pořídili jsme 10 prkének
přesně kubaturu a sestrojit spoleWivou křivku kubatur.
asi 20 X 20 cm, na která jsme napsali velká čísla O až 9.
úkol byl časově vymezen a jeho provedení svěřeno zePomocný technik, který seděl v cílové lodičce a odečítal
. měměř. odd. KNV ve spolupráci se zeměměř. složkou
hloubku dna pod Wadinou na nivélační lati stavěné do
Stavoprojektu.
vody, ukázal vždy nejdříve číslo k jednomu i druhému
stanovisku, načež mávnutím určoval okamžik, ve kterém
Protože v době, kdy moJ,llo býti započato s měřením,
oba pozorovatelé zachytili lať a on sám odečetl hloubku.
nebyl již led na rybníce bezpečJ;1ěúnosný, nebylo možno
použít profilování po ledě. Bylo uvažováno o tom, že Po deseti číslech začínal opět od nuly. Takovýmto uspořádáním nemoWo dojít k žádnému omylu v číslování
budou uvnitř rybníka rozmístěna stanoviska na pilotech
bodů.
.
uk, aby celý prostor rybníka byl tacheometricky dosažiVýšku hladiny jsme zaměřili s obou stanovisek a sletelný s těchto stanovisek a stanovisek pobřežních. Avšak
dovali -rovněž na obou stanoviskách denní výkyv na
značný náklad, který by si bývalo vyžádalo postavení
výtyčkách zapíchnutých do dna několik metrů od břehu.
pilotových stanovisek, -nás přimělo
tom podrobněji
Denní výkyv v době měření nedosáW I cm. Rozdíly
uvažovat. V diskusi s Ing. Jar. Hoškem ze skup. Stavoprojektu jsme při rekognoskaci došli k názoru, že bude - v určených výškách hladiny s obou stanovisek byly menší
než 3 cm. Hloubky dna byly odečítány na 5 cm. Při věthospodárnější zaměřit prostor rybníka protínáním vpřed
ším vlnění bylo měření přerušeno.
dvěma stroji s pobřežních dvojic stanovisek při současném měření hloubky dna od Wadiny vodní.
Směr lodi určoval pomocný technik pomocí bílých
terčů, které si vždy po dosažení břehu přenesl asi o 40 m.
. Casu nebylo nazbyt, Kolem rybníka se rozprostírá
Vzdálenosti pro postavení latě určoval přibližně podle
hustý le-s až k vodní Wadině, který je přerušen jen na
počtu temp veslaře rovněf asi 40-50 m, při větších
dvou místech. V lese leželo po kolena sněhu. Bylo nutno
se za těchto okolností rozhodnout pro nejvhodnější síť. výškových rozdílech podrobněji. Někdy ovšem loď byla
ze směru vychýlena, takže vznikly prázdné prostory,
Rozhodli jsme se kolem rybníka rozprostřít řetězec trigo-
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které při zjištění po zobrazení byly znovu najížděny.
Prostor rybníka byl rozdělen tak, aby průsekpvé úhly
nebyly ani příliš tupé, ani příliš ostré a byl omezen minimálními resp. maximálními směry na stanoviskách, které
loď nesměla přejet. Tyto směry byly stanoveny z náčrtku.
Denně bylo takto zaměřeno s jednou lodičkou (poněvadž nebyl dostatek figurantů) 100 až 150 bodů. Poloha
bodů byla vypočtena v souřadnicích dvojitým spřaženým
strojem (denně asi 80 až 100 bodů), a zobrazena v sekcích
v měř. 1 : 2000 jednotné soustavy. Kontrola vynesení
a výpočtu byla provedena graficky úhloměry. Vzhledem
na velmi povlovný terén dna byly vrstevnicekonstruovány po 10 cm pro přesnější výpočet kubatury a sestrojení křivky kubatur.

Spolupráce oddílu KNV, jako řídícího, a oddílu Stavoprojektu se velmi dobře osvědčila, neboť zaručovala vyhotovení elaborátu takového, který se dá převzít pro celostátní mapové dílo. Je nutno zde uvést, že některé zeměměřické složky, pokud samy provádějí rozsáhlé práce měřické, nemají vždy na mysli tuto okolnost a že předkládají k autentifikaci elaborát (zejména grafický) takový,
že jej lze těžko dobře uskladňovat a uchovávat. Dostal
se nám elaborát pro projekt vodní přehrady značného
rozsahu. Přesto, že byly souřadnice bodů vypočteny
v jednotné soustavě, byl originál sestrojen na několika
velkých pruzích, ačkoliv jej docela dobře bylo možno
sestrojit v řádných sekcích, z nichž· se dají kopie pořídit
v jakýchkoliv úsecích. Takový elaborát se pak daleko
lépe dá využít a uchovávat.

Příspěvek k vyrovnání pozorování zprostředkujících
Obecné řešení a číselný příklad stanovení obou konstant nitkového dálkoměru s použitím vyrovnávaciho počtu statickou
methodou. Autor uvažuje, že ch:yban:zijsou zatíženy nejen přímo měřené délky, ale i úseky odečtené na lati. (Redakci
došlo 26. 1. 1953.)
Při vyrovnání zprostředkujících pozorování se stává
velmi často, že se neznámé určují měřením ne pouze
jedné, ale několika zprostředkujíeí'ch veličin. Všechny
tyto zprostředkující veličiny jsou zatíženy chybami a vyžadují vyrovnání. Na příklad: při stanovení
konstant
nitkového
dálkoměru
jsou zprostředkujícími veličinami měřené vzdálenosti a měřené laťové úseky; hledanými neznámými jsou obě konstanty dálkoměru, násobná a součtová. Určování konstant nitkového dálkoměru se zpravidla zjednodušuje tím, že předpokládáme,
že chybami jsou zatíženy jen měřené vzdálenosti a nikoli
měřené laťové úseky.
/
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C,

i = 1,2, ... , n; n

> 2;

označíme-li pozorované hodnoty zprostředkujících
Oxi, Oyi platí ,
Xi

= Oxi

+

Vxi, Yi

= Oyi

opravy Vxi, Vyj musí vyhovovat
cího počtu (pvv] min.

+

veličin

Vyi;

podmínce

vyrovnáva-

Mysleme si vyneseny v pravoúhlé soustavě os změřené
hodnoty Oxj, Oyj. Obdržíme tím řadu bodů P/, které
neleží na přímce. Mysleme si dále, že délky Oxi, Oyi představují pružné pruty tuhosti rQvné váze pozorování p.
Vyrovnati takovou řadu pozorování znamená nalézti takové deformace Vx, vY' prutů Ox, 0Y' aby při zachování
podmínky (pvv] min. přešly koncové body P;' do nových
poloh Pi, ležících na přímce. Poloha této přímky, vyjádřená rovnici Y = kx
c, určuje hledané neznámé k, c.
Vxi,

Vyj

obou

myšlených

prutů

I

Poloha výsledné přímky, spojující vyrovnaóé polohy Pi,
se nezmění, jestliže nahradíme soustavu dvou pružných
prutů soustavou náhradní, vytvořenou tak, že prut délky
Oxi bude dokonale tuhý a prut Oy; se přetvoří o hodnotu
Vi. Deformaci Vi lze vyjádřit jako rozdíl mezi pořadnicí
přímky a změřenou hodnotou Oyj.

I

,
,,
I

Oli--------~---..J,

+

I

I

X; --------j

= kXi

k, c bude mít soustava

+

I
I

-------

Yi

Mezi deformacemi
platí vztah

o,;
,

-------

ličin Xi, Yi a hledané neznámé
určovacích rovnic tvar

V tomto článku naznačíme, jak lze staticky
odůvodnit vyrovnání soustavy lineárních určovacich rovnic
o dvou neznámých, jsou-li měřením určeny pro každou
rovnici dvě zprostředkující veličiny.
Označíme-li vyrovnané hodnoty zprostředkujících

ve-

Vyrovnanou délku náhradního
jako funkci vyrovnaných délek

(Yi) = Yj

prutu (Yi) lze vyjádřit
prutů původních

Xi, Yi

+ (Oxi -

xj)k.

Připojme k vyrovnaným délkám jejich střední chyby:
k vyrovnané délce (Yi) náhradního prutu střední chybu
± mi a k vyrovnaným délkám Xi, Yi střední chyby
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± mxi, ± myi; předchozí rovnice nabude tím tvaru
(Yi)

±

mi

±

= Yi

myj

+ (Oxi.-

Xi

Střední chybu mo váhy jednotky lze vypočíst z oprav v
náhradních prutů dosazením do výrazu

± mxj)k.

=V

Odečtením poslednich dvou rovnic obdržíme

±

mi

= ± myi ± kmxi

a ze zákona o hromaděni chyb plyne
mi2

= lryi2

+ k2mxi2.

(3)

I
I
=---mi
myj2+ k2 mxj2 .

=

P(lx

k

=
2

[pOx ] - [p-0x]

(10

. Nyní můžeme ještě pro úplnost vypočíst opravy Vxi
v~ změřených veličinách Oxi a Oyi; Tyto opravy
vyjádříme z podmínky, že činí výraz

= pxiVxi2

Li

+ PyiVyi2

(11)

mlmmem, při čemž jsou opravy vázány podmínkou
-cp(Vxi, Vyi) = 0, vyjádřenou rovnicí (1). Aby výraz Li
nabyl extrémní hodnoty za současného splnění podmínky q;= 0, musí nastat extrém výrazu
Wi = Li + ).q;,
kde). je prozatím neznámý součinitel, zvaný Lagrangeův.
Extrém výrazu Wj je dán dvěma podmínkami
aWi
avx;'

=

0 aWi - 0'
'a'l.'yi

-

,

připo)emm dané funkce q;= 0 obdržíme celkem tři
rovnice k výpočtu tří neznámých Vxi, Vyi, )..
Utvořme funkci Wi dosazením z rovnic (11) a (I):
Wi

= pxiVxi2

+ Py"V i2 + ).(vyi

- Vxik - Vi)

Y

a vyjádřeme si parciální derivace
aWi
uVxi

-;,- = 2pxiVxi - )'k = 0,
aWi
uVyi

-;)-.-= 2pyiVyi

+ ).= 0;

plyne z nich

x,

1

)'k

x,,

V . ---2- ---2 IL1km .2

pxi

).

1

2pyi

2

v·=---=--).m·2
Y'

}

(12)

y, •

Dosazením do rovnice (1) obdržíme
V·,- -

2
-_(m·2:Y'

+k2m

.2).

Xí,

vzhledem k rovnici (4) značí výraz v závorce převratnou
hodnotu tuhosti Pi, takže lze psáti

).= - 2PiVi.
Dosadíme-li takto určenou hodnotu ). do rovmc (12)
obdržíme
Vxi
Vyi

= - kPiVjmxi2,
= piVimyj2.

}

(13)

Číselný příklad.

[pox]

-r -]

P
[p"x]

}

avyi

).

Jmenovatel tohoto zlomku odpovídá symbolu, označovanému ve vyrovnávacím počtu [pbb. 1] a značí .váhu
neznámé, v našem případě váhu Pc veličiny c.
Přestavme nyní rovníce; zaměňme jak pořadí obou
rovníc, tak i pořadí členů, obsahujících neznámé. Stejným postupem jako v předešlém případě vyjádříme
[pOy]

VPc'

mk = VPk'

(8)

[pox]
Cp] - [pOx][pox2]

[p1Jxoy] -

mo
=

mo

+

C

mc

(4)

Konstantu k v této rovnici zatím neznáme, ale pro výpočet váhy stačí použít přibližné hodnoty, vypočtené
na příklad z pouhých dvou pozorováni.
Pružné náhradní pruty o tuhosti Pi si mysleme vepnuty mezi dva nepružné pruty, osu X a hledanou
přímku. Náhradní pruty se deformují o opravy Vi a
v prutech vzniknou vnitřní síly Si = PiVi; dosazením za
Vi z rovníce (2) obdržíme
Si = Pi (kOxi + C - Oyi).
(5)
Napjatá soustava těchto rovnoběžných náhradnich
prutů představuje soustavu rovnoběžných sil; tyto síly
budou v rovnováze, jestliže budou splněny dvě výminky
rovnováhy: momentová a součtová.
Momentová
výminka žádá, aby součet statický.ch
momentů sil vzhledem k libovolnému bodu roviny byl
roven nule. Použijeme-li jako momentového středu
počátku souřadnic, je součet statických momentů vyjádřen výrazem [SiOxi] = 0; dosadíme-li za Si z rovnice
(5) a vynecháme-Ii indexy i obdržíme
k[poi] + c[pox] - [pOXOy] = 0.
(6)
Součtová výminka žádá, aby součet sil ve směru
osy Y byl roven nule, tudíž [Si] = 0; dosadíme li opět
za Si z rovnice (5) a vynecháme li indexy i obdržíme
k [pox]
C [P] - [POy] = 0.
(7)
Tím jsmé obdrželi dvě normální rovnice o dvou neznámých k, c.
Při řešení neznámých použijme Gaussovy eliminace
a postupujme tak, abychom současně s výpočtem neznámých obdrželi jejich váhy. E1iminací a vyjádřením
obdržíme
[pox] ,
[pOy ] - [pOxOy] -[ 2]

],

n-2
kde n značí počet určovacích rovnic, čili počet náhradních prutů. Střední chyby vypočtených veličin plynou
z chyby váhy jednotky a příslušných vah Pc, Pk.

Nyní můžeme vyjádřit tuhost Pi náhradniho prutu
jako převratnou hodnotu čtverce středni chyby

Pi=-2

l1VJ

mo

(9)

[pf

Jmenovatel tohoto zlomku odpovídá symbolu [paa '1]'
a značí váhu Pk veličiny k.

Jako příklad zvolme výpočet obou konstant nítkového
dálkoměru pro tentýž případ, který uvádí akad. prof.
Ryšavý,*) ale předp:lkládejme, že také čtení úseků na
lati je zatíženo chybami v pozorování.
*) Prof. Dr
673).
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R-l

Oy

±m"

± my

m

mm

mm

p. 105

I

105

po,,'

,I

105

poi'

l

POy' 105

I

PO"Oy' 105

1

0,204

20

0,48

4,47

43,029

8,778

1,791

860,58

175,558

2

0,410

40

0,97

6,33

10,583

4,339

1,779

423,32

173,561

.1,806

284,58

175,586

i

3

0,617

60

1,45

7,75

4,743

2,926

4

0,823

80

1,94

8,94

2,651

2,182

1,796

212,08

174,542

5

1,02a

100

/2,42

10,00

1,705

1,753

1,802

170,50

175,274

6

1,235

120

2,91

10,95

1,179

1,456

1,798

141,48

174,728

--

I

[] =

Měřením byly určeny laťové úseky LI' L2, ••• , 16
na bodech -P1, P2, ... , P6 ve vzdálenosti D = 20 m,'
40 m, ... , 120 m od stroje. Výsledky měření jsou zapsány v tabulce 1. Naměřené hodnoty délek D jsou značeny ve shodě s obecným výpočtem oy, naměřené hodnoty úseků L jsou značeny o". .
Určeme si nejprve střední chyby m", my, abychom
po dosazení do rovnice (4) mohli vypočíst tuhost p náhradních prutů. V délkovém měření budiž jednotková
střední chyba ± /-lo' Bude tedy střední chyba my délky D
my

I

63,890

21,434

v

~

PVV'

I

cm

I

10,772

1

105

cm2

1049,249

v"
1

Vy

I

mm

mm

1

- 0,4

6,885

+ 0,04

- 0,03

2

- 2,4

60,958

+ 0,23

- 0,10

3

+ 5,3

133,231

- 0,51

+ 0,15

4

+ 3,3

28,869

- 0,33

+ 0,07

5

- 8,4

120,305

+ 0,80

- 0,14

6

- ,0,7

0,578

+ 0,08

- 0,01

--

= ±/-loYD;

vyjádříme-li chybu /-lo v mm na 1 m a D v metrech, vyjde
nám střední chyba my v mm.
.

2092,54

V měření úseků na lati nechť se vyskytnou chyby m",
způsobené úhlovou chybou ±" v paralaktickém úhlu.
Chyba m" roste se vzdáleností D podle rovnice

m"

=±

D ,,"

, e

e" = 206 265

o

Střední chyby m", my vypočtené za předpokladu, že
= ± 1 mm na 1 ma" = ± 5" jsou zapsány v tabulce 1. Z hodnot m" a my a z přibližné hodnoty
k ....:..100 byly vypočteny podle rovníce (4) váhy p. Jelikož
pro výpočet normálních rovnic mají význam pouze
poměrná čísla vah, byly použity při výpočtu hodnoty
p . lC5 (abychom se vyhnuli příliš malým číslům). V tabulce I je dále proveden výpočet koeficientů normálních
rovnic.
Koeficientů vypočtených v tabulce I lze použít k sestavení normálních rovnic nebó k přímému vyčíslení
neznámých c a k z rovnic (8) a (9). Dosazením do těchto
rovnic obdržíme

V tabulce II jsou zapsány hodnoty oprav v, vypočtené
z rovnice (2) a součiny pvv. Ze součtu [pvv] lze vypočíst
střední chybu 1no váhy jedničky

ti

/-lo

4,53 m
21,24

=

= 0,21

k

= -----=9,9.
347,244 m
69

3,58 m2
značí váhy neznámých;

mk

pc = 21,24,
Pk = 3,58 m2•
Správnost číselného výpočtu byla přezkoušena dosazením vypočtených hodnot neznámých do normálních
rovnic (6), (7).

=± V

4

cm2

=±,

937

cm.

Y_

Y-

mo
Y_
'Pk

=±Y

=±

9,37 cm
35800 cm2

=

± 0,05.

Vyrovnané hodnoty neznámých jsou

m,

je tedy

1/350,826

[pvv]

6-2

Střední chyby mc, mk neznámých c a k plynou z rovnic
(10)
mo
9,37 cm
mc = ±
=
±
= ± 2,03 cm,
pc
21,24

'

c

2

Jmenovatelé

mo=±

c = 0,21 m

± 0,02

k = 96,99

± 0,05.

m,

V posledních dvou sloupcích tabulky II jsou vypočteny opravy v" ve čtení na lati a Vy v délkách D,
vypočtené z rovnic (13). Jsou počítány až na setiny mm,
aby se dosáhlo souhlasu v kontrolním výpočtu. Tuto
kontrolu provedeme tak, že připojíme v rovnicích určovacích vypočtené opravy v" a Vy k změřeným veličinám
o"' oy. Při správně vypočtených' opravách V"' v,)l budou
rovnice splněny a bude platit
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+ Vy = k(o" + v,,) + c.
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Vlivem zaokrouhlování
obdržíme odchylky

e= +
Oy

e

výsledků v číselném výpočtu
k(ox

Vy -

+

+ vx) -

c;

+

odchylky
v mm činí
0,13,
1,69, - 3,22, - 0,69,
6,55 a - 0,42; nepatrné hodnoty svědčí, že přesnost
výpočtu je postačující.
Pro srovnání uveďme výsledky ve zmíněné knize akad.
prof. Ryšavého:

+

c
k

=

0,24 m

= 96,98

Zavedení předpokladu

± 0,03 m,
± 0,05.

o chybách v obou měřených

Č. 6

veličinách se projevilo téměř výhradně v součtové konstantě c. Zavedením tohoto předpokladu se opravy staly
velmi nepatrnYmi. V příkladě akad. prof. Ryšavého byla
na př. oprava ve 40 m délce 3,7 cm a na délku 100 m
byla 6,5 cm, tedy poměrně mnoho. Příčinou těchto nápadně velkých oprav by mohlo být zanedbání chyb ve
čtení na lati.
Literatura
Dr J. Ryšavý: Geodesie, Praha 1953
Dr Fr. Čuřík: Počet vyrovnávací, Praha 1936
Dr Jar. Pantoflíček:
Vyrovnávací počet statíckoumethodou, Praha 1949.

Kontrola úhlového závěru polygonového pořadu
pomoéí Slunce při rekonstrukci železničního oblouku
Ing. František Hromádka

. 526.6 : 526.913

Měřické práce při rekonstrukci železnic. I).ontrola úhlového závěru polygonovélzo pořadu. Pracovní postup v terénu.
Popis kancelářských výpočetních prací: výpočetní postup pro určení astronomického q,zimutu z azimutu Slunce; zjištění
zeměpisné šířky qJa délky A; vyhledání deklinace Slunce pro okamžik měření; výpočet hodinového úhlu Slunce. Provedení
kontroly. Výhody: hospodárnost, rychlost, účelnost a přesnost. Návod k použití navrhovaného způsobu i při jiných měřických pracích k nejrůznějším účelům.
Úvod
Při rekonstrukci železničního oblouku provozem ďráhy
zdeformovaného je nutno nejprve zjistiti starý stav, t. j.
současný stav deformovaného oblouku, abychom tak
mohli při vytyčení nového stavu (stavu vyrovnaného)
navázati plynule na sousedni úseky, které mají zůstati
navrhovanou úpravou nedotčeny.
Při dlouhých obloucích nebo v případech složitějších
(protisměrné oblouky s inflexním bodem, složitý oblouk
atd.) je nutno za ú'čelem zjištění starého stavu a navržení
stavu nového založiti polygonový pořad. Polygonové
body volíme na vhodných mistech přesně vose koleje
a označíme je hřebíky zatlučenými do pražců. Úhlové
měření je však u tohoto osového polygonu nejchoulostivější stránkou. Je proto nezbytné provésti přesnou kontrolu úhlového závěru a vyrovnání levostranných úhlů.
V běžné železnični praxi se tato kontrola provádí vložením dalšího kontrolního (závěrného) polygonového pořadu. Tímto způsobem se však měření časově protahuje
a úhlové chyby v závěrovém polygonu se přenášejí do
osového polygonu a tím do výpočtu nového stavu. Přesnějšího a rychlejšího výsledku dosáhneme, když kontrolu
úhlového závěru osového polygonu provedeme pomocí

e

101

lIc:

~

y
~2

postup v terénu

Theodolit dostředíme na počátečnim bodě osového polygonu č. 100, obr. 1, a zacílíme na střed slunečního
disku. Před cílením na Slunce je nutno okulár zaostřiti
na nekonečno a nasaditi na něj objímku s temným sklem,
abychom nebyli Sluncem oslněni. Zaměřujeme-li na
Slunce theodolitem zn. "Wild", můžeme cíliti přímo
na střed Slunce, protože nitkový kříž je zde ohraničen
na každém rameni krátkými ryskami, takže vzniká čtvercový obrazec, do kterého lze Slunce poměrně přesně
umistiti. Mezi okrajem slunečního disku a ryskami vznikají nepatrné mezery. Okem lze pak dosti přesně odhad-

E
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o

~

Pracovní

~o

..•.
o

Slunce, měřením astronomických azimutů na počátečním a posledním bodě osového polygonu. Této methody
jsem použil při rekonstrukci oblouků v dlouhém úseku
železniční trati a dosáhl jsem velmi dobrých výsledků.
Měření jsem prováděl theodolitem zn. "WildT2" se skleněnými limby v setinném dělení a se čtením nejmenšího
dílku jemné stupnice 2". Chyba v určení astronomického
azimutu se zde pohybovala v rozmezí 13"-40",
což' je
výsledek uspokojivý i pro vysoký požadavek přesnosti při
rekonstrukci železničních oblouků.
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nouti, zda mezery jsou u všech rysek stejně veliké a tak
střed Slunce s dostačující přesností umístiti do středu
nitkového kříže. Máme-li k disposici stroj jiné značky
než "Wi1d" a nitkový kříž zde není vybaven postranními
ryskami, musíme čekati na dotyk a odtržení slunečního
kotouče od svislé nitě kříže, stanovití čas pro oba okamžiky a vzíti z obou měření průměr. Tím se nám však
měření poněkud časově protáhne.
Další pracovní postup je tento: V okamžiku, kdy cílíme
na střed Slunce, pomocník odečte na dané znamení čas
na kapesních hodinkách T'. Poté zaměříme na sousední
polygonový bod č. 101 a změříme úhel WI mezi počáteční polygonovou stranou' a směrem na Slunce. Tento
úhel WI je nutno měřiti v I. a II. poloze dalekohledu.
Po případě můžeme úhel wI změřiti ve 3 až 4 skupinách. Dostaneme tak mnohem přesnější výsledek. Při
každém cílení na Slunce je ovšem zapotřebí vždy odečísti
čas T'. Po změření levostranných úhlů osového polygonu dostředíme theodolit na polygonovém bodě č. 110
li změříme úhel w2 mezi poslední polygonovou stranou
a směrem na Slunce podle zásad výše uvedených. Tím
jsou práce v terénu skončeny. Observace netrvá déle než
10 až 20 min., podle toho v kolika skupinách měříme
úhel w.

Správný čas našeho pozorování stanovíme podle vzorce:

+ LlT + ch (T'

T =:= T'

I

-

TI)

(2)

při' čemž T' je čas odečtený na hodinkách v okamžiku
měření. Čas T stačí určiti s přesností 1 vteřiny. Nyní
přistoupíme k výpočtu astronomických azimutů.
1. Astronomický

azimut

Z obrázku 2 je patrno, že astronomický azimut polygonové strany dostaneme z azimutu Slunce a. a z měřeného úhlu WI' Můžeme tedy psáti

Astronomický azimut počáteční polygonové strany
dostaneme tím, že k azimutu Slunce algebraicky přičteme
úhel WI' Znaménko úhlu wI se pak bude říditi vzájemnou
polohou Slunce a počáteční polygonové strany vzhledem
ke směru jižnímu. Azimut Slunce pro okamžik měření
stanovíme řešením sférického trojúhe1nika Pa, Sl, Z,
viz obr. 3.

Kancelářské práce
Z astronomického azimutu Slunce as pro okal;IlŽik
měření a z úhlů wI a w2 vypočteme astronomický azimut
aIOO-lOl počáteční polygonové strany a dále astronomický
azimut all0-109 poslední strany osového polygonu. Pomocí těchto astronomických azimutů provedeme kon-

Podle sinové věty platí:
.

SIn

a.

cos~.

= -.-'

S111Z

S111 t

Abychom mohli řešiti rovnici (4) musíme znáti přede.vším zenitovou vzdálenost z Slunce pro okamžik měření.
Tuto zenitovou vzdálenost vypočteme ze sférického
trojúhelníka větou kosinovou:
cos z

= sin ~ . sin fP

+ cos ~ . cos fP . cos t

(5)

kde cp je zeměpisná šířka místa pozorováni,
<5je deklinace Slunce pro okamžik měření,
trolu úhlového závěru a vyrovnání levostranných úhlů
osového polygonu, podobně jako u polygonového pořadu oboustranně připojeného na trigonometrické body
se toto vyrovnání provádí pomocí směrníků. K těmto
výpočtům je nutno nejprve znáti přesně okamžik, kdy
jsme cíli1i na Slunce. Tento okamžik jsme v terénu
určovali kapesními hodinkami. Abychom časové určení
zpřesnili, je zapotřebí před měřením v čase TI provésti
porovnání kapesních hodinek s časovým signálem rozhlasovým a stanoviti korekci hodinek LlTI" Totéž provedeme po měření a stanovíme v čase T2 korekci hodinek LlT2• Určíme pak 'chod hodinek podle vzorce:
ch = . LlT2 T2-

LlT]
TI

t je hodinový úhel Slunce pro okamžik měření ..
2. Zeměpisná

šířka

cp a délka

A.

Zeměpisnou šířku cp a délku A. místa pozorování zjistíme
ve speciální mapě. Jsou-li zeměpisné délky udány od
Ferra převedeme je na délky od Greenwiche odečtením
hodnoty 17°40'.

3. Deklinace

Slunce

pro okamžik

měření

Deklinaci Slunce najdeme ve "Hvězdářské ročence"
ve. slunečních efemeridách a to pro světovou půlnoc každého dne. Je však zapotř~í vypočítati deklinaci Slunce
pro okamžik pozorováni. Výpočet provedeme pomocí in-
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terpolačního vzorce Besselova. Vypočteme první, druhé
a třetí diference funkce f, jak ukazuje tabulka 1.
Tabulka 1.

I Funkce [

Argument
X-I

f-1

Xo

fo

Diference

I

první

druhá

I

třetí

!Jf -0'6
!J2fo

!Jf+o,s
X+l

!JSf +0'6

f+1
!J2f +1
!Jf+l,J;

X+t

Závěr

Naším úkolem je najíti hodnotu funkce f" pro argument
XII' při čemž x" leží v intervalu Xo a x+1•
Nejprve stanovíme:

X+1

-

(7)

Xo

Funkci fll pak počítáme podle vzorce Besselova, kde
.
I .

+ n . Llf

+0,5

+ B2 T (LI:I'o + LI:I' -1'1) +

+ E3.
=

B
2

(n-I)n
2!

Ll3f+o'5

(8)

B _.n(n-I)(n-~)
'.

4. Hodinový

úhel

Tento způsob kontroly úhlového závěru polygonového
pořadu pomdcí Slunce při rekonstrukci železničního
oblouku je rychlý a přesný. Chyba v určení azimutu se
pohybuje v mezích 13~\-40"~
Je to tedy výsledek velmi
uspokojivý. Této metody se dá též s úspěchem použíti
.k orientaci podrobného měření. Na příklad v mistě
našeho podrobného měření je sice provedena triangulace
5. řádu, avšak většina věží je již odstraněna. V tom případě připojíme polygonový pořad na nejbližší trigonometrický bod a na něm provedeme orientaci pomocí
Slunce. Tím se vyhneme nákladnému stavění triangulačních věží. Je však zde nutno astronomický azimut
převésti na katastrální směrník pomocí meridiánové
konvergence podle vzorce:

+

3!

3 -

Funkce f" nám zde představuje hledanou deklinaci Slunce
pro okamžik měření.
Slunce

Hodinový úhel pravého Slunce t se rovná pravému
místnímu slunečnímu času Tm, počítanému od pravého
poledne.

Tm

Známe nyní zeměpisnou šířku <p místa pozorování,
deklinaci ť5a hodinový úhel Slunce t pro okamžik, kdy
pozorujeme. Můžeme tedy podle vzorce (4) a (5) určiti
azimut Slunce as pro okamžik měření a podle rovnice (3)
hledaný astronomický
azimut počáteční polygonové
strany ~OO-lOl'
•
Podobným způsobem určíme astronomický azimut
poslední strany osového polygonu ano-l09 a pomocí
těchto astronomických
azimutů provedeme kontrolu
úhlového závěru a vyrovnání levostranných úhlů. Takto
zkoI}.trolovaný osový polygon nám pak skýtá záruku, že
výpočet a vytyčení nového stavu oblouku budeprovedeno s největší přesností.

fH

f" = fo

Č. 6

= T - Pz - A", + A - (T - P",)h. Llh.

Meridiánovou

0'1(~r101 = a100-101
y
(10)
konvergenci vypočteme pak podle vzorce
y" = LlA'" sin <p
(11)

ve kterém ..
y" je hledaná meridiánová konvergence v obloukových vteřinách,
LlA" je rozdíl zeměpisných délek stanoviska a počátku
pravoúhlé soustavy souřadnicové. Zeměpisnou délku stanoviska jsme určili z mapy speciální. Můžeme
tedy psáti:

LlA = 42°30' - Ap

(9)
<p je zeměpisná

V těchto rovnicích je

speciální.

šířka stanoviska,

určená

z mapy

z +

=
15° východní délky.
Této metody lze též použíti při lesním měření. Na
Je to tedy čas středoevropský (SEC) a určili jsme jej příklad v lese známe jen jeden bod totožný s bodem mapy
podle vzorce (2).
katastrální. Jinak široko daleko není žádného vhodného
P", j<okamžik průchodu skutečného Slunce poledníkem
pevného bodu. V takovém případě zvolíme známý pevný
pásma z. V našem případě je to tedy poledník
bod za východisko polygonového pořadu. Podle výše
středoevropský. P", najdeme ve sluneční efemeridě
uvedených zásad zaměříme a vypočteme' astronomický
čs. Hvězdářské ročenky pro příslušný den v rubrice
azimut počáteční polygonové strany a meridiánovou
"Pravé poledne".
konvergenci pro příslušný list mapy katastrální. Poté
A", je zeměpisná délka pásma středoevropského vyjádře:- .. vypočteme katastrální směrník počáteční polygonové
na v miře časové a róvná se'
1 hod.'
strany a pak budeme teprve moci naše měření podle
A je zeměpisná délka stanoviska vyjádřena v míře ča- katastrální mapy orientovati. Touto metodou lze také
sové, zjištěná v mapě speciální a počítaná na východ
provésti orientaci čtvercových sítí na velkých stavbách
kladně.
socialismu atd. Je tedy použití této astronomické metody,
Llh je změna P", za jednu hodinu.
s ohledem na požadovanou přesnost, všestranné.
T pásmový čas pro pásmo

+

Podle vzorce (9) vypočteme Tma tím tedy hodinový
úhel t, avšak v míře časové. Na míru obloukovou převedeme hodinový úhel t podle vztahu:

1 hodina = 15° a naopak 1°
I minuta = 15' a,naopak ľ
. I vteřina = 15" a naopak I"

= 4 minuty
= 4 vteřiny
= 1/15 vteřiny.

Literatura:
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Guth V., Link F., Bouška J.:Hvězdářskáročenka,Praha,
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1954/114

~em~měř1ctv!
roč. 4/42 (1954) č. 6

Diskuse, kritiky a sebekritiky
Několik poznámek k užití Danilovovy paralaktické
polygonometrie pro podrobnou polygonisaci
526.913.1
V čísle 6/53 Zeměměřictví bylo uveřejněno pojednání Ing.
Trpky "Užití Danilovovy paralaktické polygonometrie pro podrobnou polygonisaci". V tomto pojednání je několik omylů.
Poněvadž návrh nebyl prakticky vyzkoušen, není zejména prokázána hospodárnost jeho upotřebení a není také proveden li
ověřen rozbor všech chyb při měřeni se uplatňujících.
Tak ihned na začátku pojednání nazývá Ing. Trpka Danilovovou methodou to, co je v podstatě modifikace způsobu
Bohlerova. Rozdíl je už tu v tom, že Danilov užívá netuhého
měřidla, invarového drátu, který tu představuje přímo pomocnou základnu. Ing. Trpka používá ocelového pásma, kterým pomocnou základnu ještě jen Vyty~uje. Odvolává se tu na
popis optického (?) měření délek Bohlerovým způsobem
v Praktické geometrii prof. Ryšavého. V' uvedeném spise však
(str. 179, IV. vyd.) prof. Ryšavý nezařaďuje methodu Bohlerovu mezi způsoby optické. Ing Trpka považuje Bohlerovu
methodu jednou za optickou, po druhé za Danilovovu paralaktickou polygonometrii.
V podtitule pojednání se uvádí: "Návrh praktického použití
pro měření délek a úhlů v polygonových sítích". Celý tento
návrh se však v pojednání zredukoval na theoretické vyšetřování chyb v délkách stran od 27 do 330 m. Ze souhrnu chyb
v měřené základně je tu uvažována jen chyba z nekolmého
směru základny na určovanou stranu. Vliv chyb, způsobených
nevodorovnou polohou pásma, jeho prohnutím a vychýlením,
změnou teploty a pod. však Ing. Trpka obešel a říká, že opravy
z těchto chyb se připočítají při odměření základny. Právě tyto
chyby však měly být podrobeny rozboru, aby se ukázalo jejich
působení a velikost. Chyba z postranní refrakce při měření paralaktického úhlu není uvažovaná vůbec. Pro praxi je rozbor
chyb velmi důležitý, neboť by ukázal, jak určitá chyba zatěžuje
měření základny, a čemu je tedy třeba při jejím vytyčování
věnovat největší pozornost, aby výsledek měření byl nejlepší
V tabulce (sl. 15) jsou uvedeny sice jisté hodnoty L1z~ jak se
k nim však došlo, není patrno. V příkladě na str. 92 není
odůvodněna volba % hodnot sloupců 13 a 15.
Ing. Trpka měl uvést porovnání výsledků dvakráte skutečně
měřených délek a chyby theoreticky vypočítané porovnat
s chybami skutečnýtni, zjištěnýtni za středních podmínek pro
měření. Tím by získal materiál pro rozbor všech chyb, měření
zatěžujících.
Je otázka, zda základnu, vytyčovanou podle návrhu Ing.
Trpky bude možno vždy v přírodě vytyčiti s chybou, jakou uvažuje autor článku. Budou tu překážky, zvláště ve vzrostlých
poliúch kulturách. Tyto o~lnosti způsobují stížené a nepřesné
položení pásma do vodorovné polohy a zvláště pak nestejné
napětí pásma a tím těžko zjistitelný jeho průhyb. Pro napětí
pásma měla být zjištěna nejvhodnější velikost napínací síly.
Ruční napínání je proměnlivé, a pro stanovení číselné velikosti
korekce měření velmi nejisté. Je zřejmé, že prohnutí pásma napínaného přes překážky (obilí a pod.) ruční proměnlivou silou,
bude vždy pramenem jisté chyby, která může svojí číselnou velikostí převýšit všechny chyby ostatní, a tím nepříznivě ovlivnit
výsledek v měřené délce strany. Tato chyba se dokonce může
stát velmi proměnlivou chybou systematickou, která nám zatíží
výsledek celého měření.
Druhou závažnou otázkou je věc hospodárnosti. Je zřejmé,
že délku do 300 m změřím přímo a rychleji pás111em,a to použitím jediného pásma a dvou pomocníků, než vytyčením pomocné základny. Pro zjištění téže délky podle návodu Ing.
Trpky je třeba: Zjistit theoretické předpoklady (z grafu) pro
to, aby nastaly podmínky pro měření v dOVOlenýchmezích.
Vytyčit pomocnou základnu (po př. dvakráte). Měřit paralaktický úhel. Vypočítat Jl;onečnou délku měřené strany. K tomuto výkonu je potřeba úhloměrného stroje, hranolu (pentagonu) a pásma, tedy o dvě investice více. V případě, že je
k disposici stroj se zařízením pro optické měření délek .anebo
Wildova invarová lať, je beze sporu zřejmé, že použitím těchto
prostředků zrychlím a tím i :l!hospodárním měřeni délek nepoměrně více.
•

Je tedy pro praxi návrh Ing. Trpky těžkopádný a proto málo
života schopný. Tím, že nebylo provedeno zkušební měření
boudou se naši praktici stavět k návrhu nedůvěřivě, a to už
z toho důvodu, že základnu nemůžeme vyťyčovat vždy jen
na holé zemi. Za těchto okolností je nejistá upotřebitelnost
celého měření.
Upotřebitelnost návrhu fng. Trpky dala by se však velmi
zlepšit některými opatřeními, které však už změni celou podstatu návrhu. Je to především nahrazení ocelového pásma ocelovým lankem s pevnými záměrnými terčíky a komparovaného za určité teploty, aby při měření v poli se dala spolehlivě
zjistit korekce z roztažení lanka teplem. Lanko by se napínalo
stálou silou závažími zavěšenými přes napínací kozlíky. Má to
význam v tom, že vytyčováni pomocné základny nebude závislé na překážkách a bude možné základnu vytyčit přesně
a tím přesně zjistit všechny potřebné korekce. Proti záměrným
terčíkům Ing. Trpky je tu podstatné snížení chyby z bočné
refrakce, neboť v případě používáni terčíků 20 cm vyčnívajících
nad zem nevyhneme se prakticky překážce, která nám neovlivní
průběh paprsku paralaktického úhlu.
Při délce pomocné základny 20 m, dosáhneme touto úpravou
toho, že při zachovávání Danilovova požadavku na délku základny bude možné při přiměřeném počtu pozorování paralaktického úhlu měřit s požadovanou přesností i délky kolem
400 m.
Pro. měření délek kratších než 300 m je rozhodně rychlejší
a tím i hospodárnější používat Wildovy invarové latě nebo
stroje se zařÍZením pro optické měření.
Ing. Trpka se nezabýval otázkou, j~ým způsobem rozdělovat
souřadnicové odchylky při výpočtu souřadnic bodů polygonových sítí. Neřešil tuto otázku ve svých pojednáních v 6/53
čísle Zeměměřictví ani Ing. Karda ani Dr Kloss. Sám Dr Lukeš
v pojednáních v 11 a 12/51 čísle časopisu dochází ke konečným
hodnotám souřadnicových oprav až po dvojitém výpočtu.
Z povahy měření polygonového tahu vyplývá známá skutečnost
z praxe i theorie, že při dlouhých stranách polygonového
pořadu jsou směry (úhly lomu) pozorované na polygonových
bodech zatíženy menší chybou nežli délky a to i nahodilou.
Do vyrovnání vstupují nám potom úhly i délky s nestejnou
vahou, a bylo by nesprávné, i při použití přibližného způsobu
vyrovnání, měřené směry na polygonových bodech deformovat
ještě opravami při vyrovnání souřadnicovém. Jsou methody,
jakým způsobem možno vyrovnat polygonový pořad tak, aby
už při směrovém vyrovnání směrníky stran se staly definitivními
a nebyly. dále ještě deformovány opravami způsobenými měřením délkovým, to je opravami při vyrovnání souřadnicovém.
O tomto způsobu vyrovnání polygonových pořadů, za předpokladu dlouhých polygonových stran, podám zprávu v některém příštím čísle časopisu.
Závěrem nutno však poznamenat ještě tu skutečnost, že naše
výzkumná střediska a výroba geoaetických přístrojů se nevyrovnávají s potřebami výkonné geodetické služby. Bylo by zajisté i u nás možné, vyrábět netuhá měřidla drátového typu
z vlastních zdrojů a takových konstrukcí, které by byly vhodné
pro geodetickou praxi a splňovaly podmínky na ně kladené:
lehkou přenosnost, pevnost konstrukce a vysokou přesnost jimi
získaných výsledků. Iniciativu by měl převzít Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický, který má pro to
hlavně materiální prostředky, a s kolektivem zainteresovaných
pracovníků pracujících mimo uvedený ústav vytvořit konstrukci pro paralaktickou polygonometrii čs. typu a vÝtoby.
Dr Jaromír Stěpán
Pozn. redakce: Redakce časopisu Zeměměřictví v podstatě souhlasí s kritickými poznámkami s. Dr Stěpána. S. Ing.
Trpka se dopustil zejména té chyby, že navržený způsob
měření polygonových stran prakticky nevyzkoušel. To však
může ještě dodatečně uskutečnit.
Redakce současně upozorňuje všechny naše odborníky na
druhé vydání díla "Točnaja polygonometrij,a", v němž nedávno
zemřelý sovětský geodet prof. V. V. Damlov shrnul výsledky
svých mnohaletých studií a zkušeností v óblasti přesné polygonometrie. Kniha bude také v brzké době přeložena <;1.0 češtiny.
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Í'oc. 4/42 (1954) Č. 6
Studium této publikace přispěje zajisté k rozřešeni mnoha
sporných otázek a ve smyslu závěru kritiky Dr Stěpána přiměje Ústředni správu geodesie a kartografie k tomu, aby se
vážněji začala zabývat širším zavedením přesné polygonometrie
do měřické praxe.
Redukce.
Na okraj výškopisných plánů

.
526.89 : 526.95
V 1. čísle 4. roč. (1954) časopisu "Zeměměřictví" píše Ing.
Dr V. Krumphanzl ve svém článku "Nové směry vývoje zeměměřické praxe" hned v úvodu o výškopisných pracích, které
se zcela pozvolna asi po dobu posledních deseti let začaly
u nás provádět.
K tomu nutno konstatovati, že velká řada měst a obcí přistupovala k výškopisnému zaměřování svych území o mnoho
dříve, než uvádí autor uvedeného článku, a to zvláště ta města,
která se hospodářsky velmi rychle rozvíjela. Hlavní město
Praha začalo své úzen;tívýškopisně měřit v měř. 1:720 již před
padesáti roky. (Ještě dnes je tato prace vyhledávána pro ta
území, kde není dosud provedeno výškopisné měření v měř.
1:1000). V 'letech devadesátých minulého stoleti bylo provedeno výškopisné měření v měř. 1 :1440, j'ehož iniciátorem byl
prof. Dr K. Kořistka,*) jako tehdejší člen městského zastupitelstva hlav. města Prahy. V té době se jednalo o generální
projekt kanalisace na celém území Prahy a obcí sousedních.
Účelem tohoto článku není spor o otázku, kdy se teprve
začalo přistupovati k výškopisnému měření velkých územních
celků, nýbrž tento článek chce připomenout, že je hospodárné
zaměřování celých kat. území, neboť stanovisko autora, že
"provedení výškopisu v měř. katastrální mapy v rozsahu celého
kat. území, nebo zastavovacího obvodu je obecně nehospodárné
a přehnané", nelze paušalisovati.
Pokud se týKá výškopisné mapy v měř, 1:5000, je toto
měřítko i pro podrobný územní plán nejenom v Praze, ale i v jiných větších městech naší republiky, někdy těžko dostačující.
Proč? Pro podrobný plán, nebo už pro zastavovací studie,
které předcházejí zastavovacím plánům a nahrazují často plán
podrobný je vhodná výškopisná mapa v měř. 1 : 2000 (jedná-li
se o větší územní celek) a někdy dokonce v měř. 1:1000.
Plán zastavovací, samo sebou se rozumí, musí býti vyhotoven
v měř. 1:1000 a určitá řešení urbanistická v měř. 1:500, jako
jsou větší a důležité křižovatky ulice, hlavní městské třídy,
náměsti, nebo jiné důležité detaily.
Toto bylo řečeno na okraj článku, kde autor mluví o velikosti
měřítka příslušného výškopisného plánu.
Nyní o vhodnosti výškopisného zaměřování celých územních
celků.
Větší města, kde zastavení se rozrůstá po větší části katastrálního území a kde nelze omezit nové zastavitelné plochy jen na
určitá nová sídliště a dále tam, kde se jedná o přestavbu města,
je tu třeba výškopisného zaměření v nejširším rozsahu. (Hl. m.
Praha je skoro celé stavební plochou.)
Toto výškopisné zaměření slouží nejenom pro plánování
ploch stavebních, ale. i pro I;>lánování·
komunikací, rekreačních
území, parků na obvodě města a pro jíné úpravy, pro jejich
plánování se musí .výškopis nezbytně pořídit. (I pro zalesňování větších ploch v Praze je nezbytným podkladem výškopisný plán.)
Rovněž při přestavbě města (proluky, dostavby bloků) musí
urbanista obdržeti výškopisné podklady ve větším rozsahu.
Dále i v tom případě, kde se jedná jen o vložení jedné nebo
několika dopravních ulic, které se při nových stavbách nebo
při přestavbách musí již sledovat, i když se nejedná o přestavbu celé čtvrti. Z toho důvodu musí být v předstihu po ruce
výškopisný plán 1:2000 nebo 1: 1000.
Pro problémy sídelního města a také jiných měst, u kterých
je prudší stavební vývoj, nestačí výškopis v menším rozsahu.
Dlouhé čekání na výškopisná zaměření příslušných území,
značně dlouhých tras nových komunikací, není rovněž na místě.
To co míní autor výše uvedeného článku, hodí se snad pro obce
venkovské, o malém vlastním zastavění (jádro města), kde z celé
kat. výměry obce připadá malé procento na zastavěnou plochu,
tam lze mluviti o menším rozsahu měření (menším měřítku).
Ale i v tomto případě nalézáme mnoho výjimek.
*) Je tomu právě 100 lef, kdy prof. Dr K. Kořistka, jako
první provedl vrstevnický plán města Brna, a dva roky později
výškopisný plán hlav. města Prahy.

Pokud mluví autor o zastarání výškopisného plánu, nutno
poznamenati, že výškopisný plán nemůže zastarati, jelikož
terén sám o sobě se nemění. (Erose ?). Může se změniti jen tenkráte, byla-li na něm realisována výstavba, nebo větší úprava,
pro jejíž plánování se musel tak jako tak výškopisný plán
poříditi.
Také není třeba se obávati problému doplňování změn,
jestliže výškopisné měření bylo provedeno dokonale a odborně.
Všimněqle si polohopisného měření ve velkém městě, které
je ve zrodu své výstavby (přestavby) a udržování jeho polygonové sítě. Zde možno hovořiti o problému. Zde jest na místě
šetřiti, neboť obnovování polygonové sítě jest zbytečné vyhazování peněz a zbytečná ztráta času. Jest1iie se zaměřují
objekty na území, v němž zemní úpravou (nová sídliště) nebo
.rozoráním mezí polygonová síť cítelně prořidla, stačí, když
se doplní polygonová síť novými body pro tento úkol. Doplněné
polygonové body ovšem musí býti zaměřeny s takovou přesností, jak to vyžadují katastrální předpisy. Nové objekty se
pak dají zakresliti do katastr. mapy zrovna tak přesně, jako by
byly zaměřeny do neporušené stávající polygonové sítě.
Obdobným způsobem možno postupovati i při výškopisném
měření. Doplníme si podle nové situace síť výškopisných (tacheometrických) stanovisek a pak můžeme novou úpravou
změněný terén výškově zaměřiti a spojiti s nezměněným stávajícím výškopisným měřením zcela dobře.
Celá řada takovýchto příkladů provedených na území hl. m.
Prahy je toho dokladem. Viz rychlé a nutné rozšíření výškopisných měření dvou nestejných měřítek 1: 1000 a 1:720, kdy
ještě vrstevnice z měř. 1:720 se musely pantograficky zmenšiti
do měř. 1:1000. Autor výše uvedeného článku, mohl by se
u úNV hl. m. Prahy, referát pro výstavbu, osobně o tom přesvědčiti.
Aby plán "nestárnul" (vlivem terénních úprav), doporučovalo by se, aby nějakým nařízením bylo pamatováno na
tyto případy a to tak, aby investor provádějící různé stavby,
byl povínován po dokončení stavby a po dokončení příslušných
zemních úprav vyhotoviti a dodati příslušnému úřednímu
místu výškopisné podklady nového stavu s příslušnou novou
situací v měřítku a v takovém rozsahu, v jakém je investor
obdržel od téhož úředního místa pro projekt. Tak by byla řádně
každá změna podchycena a výškopisný plán by byl udržován
v náležitém stavu.
V zájmu dosažení jednotného názoru,' v zájmu hospodářského rozvoje naší republiky, v zájmu výstavby a přestavby
našich měst a obcí, měla by býti provedena diskuse mezi odborníky prakticky provádějícími výškopisná měření a odborníky, kteří pracují v urbanismu. Nemyslím tím jenom architekty, ale i jiné inženýrské odborníky, jichž spolupráce je nezbytně nutná při výstavbě měst a obcí.' Výsledek diskuse mohl
by býti základem pro nová nařízení (směrnice).
Těchto několik dobře míněných řádků není snad kritikou
jedné části článku Ing. Dr V. Krumphanzla, kde se jedná
o výškopisné měření, nýbrž příspěvkem k řešení naznačeného
problému, kterému není dosud věnována dostatečná pozornost.
Ing.' Jaroslav Pudr
K přenosnému znaku pro podrobnou triangulaci
526.911.1
K přenosnému znaku pro podrobnou triangulaci, popsanému
s. Ing. Prokešem v čís. 2, roč. 4/42, časopisu Zeměměřictví,
připomínám toto:
Hodnota triangulačních výsledků je ve značné míře odvislá
od stálosti polohy cílových znaků zaměřovaných trigonometrických bodů. Stabilita cílových znaků nesmí být porušena
nárazovými větry, působením trvalých dešťů a ani sportovními
výkony s oblibou prováděnými na konstrukcích měřických
znaků nedisciplinovanou mládeží a pasoucím se dobytkem.
Tyto znaky stavějí se proto Z pevného materiálu, jejich konstrukce má být náležitě vyztužena a podle povahy půdy musí
být v zemi zajištěna patřičným opatřením proti každému
posunu. Zanedbání některé z těchto závad zapříčiňuj~ posuny
cílových znaků; důsledkem jsou časové i materiální ztráty,
plynoucí z přebytečných výpočtů a opakovaných měření.
Podmínku, aby poloha cílových znaků nepodléhala změnám,
nelze bagatelisovat ani při budování podrobné trigonometrické
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sítě; tato síť má být nejen bezpečným podkladem pro další'
podrobná měření, ale má též sloužit k ověření trigonometrické
sítě vyššího řádu. Na výsledky měření v podrobné trigonometrické síti působí nepříznivé vlivy do určité míry stejně,
jako je tomu u trigonometrické sítě vyššího řádu a kromě toho
pak ještě i kvalita dané připojovací trigonometrické sítě. Pro
řádné vybudování podrobné trigonometrické sítě je zaměřování
na nepohnutelné znaky zvláště důležitou podmínkou, neboť
jinak by pro zhodnocování výsledků měření nebylo žádného
pevného východiska.
Přenosný znak s. Ing. Prokeše nezajišťuje stálost polohy cílového znaku z důvodu, že nevyhovuje shora udaným podmínkám, jak pokud se týče pevnosti materiálu (teleskopicky vysunuté roury neudrží přímou polohu, lanka napínáním i teplotou
mění svoji délku), tak i vyztužení konstrukce (prakticky neexistuje) a připevnění této k zemi (koliky jsou nedostatečným
zajištěním, nelze jich se zřetelem na povahu půdy všude použít a kromě toho v daném případě jsou příliš namáhány).
Popsaný přenosný znak pokládám za použitelný při triangulačních pracích jen v ojedinělých případech, kdy je zapotřebí
signalisovat trigonometrický bod na zcela krátkou dobu (zaměření orientačního směru s jednoho trigonometrického bodu),
které současně umožňuje sledování nehnutelnosti cíle během
měření přímo na místě. Tento přenosný znak může se však
osvědčiti při měřických pracích, nevyžadujících přesnosti obvyklé v podrobných triangulacích, odvozených z naší jednotné
trigonometrické sítě katastrálnt

Ještě poznámka k návrhu číslování listů
katastrální mapy v zobrazení Křovákově
526.89 1:1000 1:2000 1 :4000 (437)

Zaváděním jednotné státní mapy v měřítku I : 5000
v obecné konformní zobrazovací soustavě jest velmi naléhavá otázk~ jiných, technicky únosných měřítek a číslování map již v těchto měřítcích. Zdá se, že návrh nového
číslování listů map katastrálních uveřejněný v 6. čísle
Zeměměřictví, roč. 2/40 - 1952, jest zaměřen hlavně
na potřeby katastrálních operátů. Jest nutno si všakuvě-

domiti, že již dříve existovaly obory, zejména hornictví,
geologie, úpravy vodních toků, trasování silnic, železnic,
elektrovodných sítí, kterým rozdělení map na katastrální
území dělalo značné potíže. Vydáním státní mapy v měřítku I : 5000 byly tyto potíže šťastně překonány.
Měřítko I : 4000 pozbývá zavedením měřítka I: 5000
úplně na významu. Měřítko I : 2000 ztrácí pomalu své
oprávnění a za nejvhodnější pokládám měřítko I : 1000,
které jest, při našich vynášecích metodách, dostatečně
přesné pro převážnou většinu inženýrských prací. Měřítko I : 500 jest přehnaně podrobné a veliké průmyslové
objekty se stávají na mapách I : 500 nepřeWednými
li lidem nepracujícím stále s mapami nejasnými. K vyznačení kanalisace plynovodů, kabelů a ostatních důležitých podrobností dají se užíti měřické náčrty v měřítku I : 500, kde dostatek kót by pomohl k snadnému
zakreslení projektovaných a stavěných vodovodů, plynovodů aj.
V dolech užíváme důlních map I : 1000, které i při
zakreslování malých podrobností jsou dostatečně přesné.
V důlní mapě I : 1000 jsou na př. zakreslena kabelová
vedení, vzduchovody, vodovodní potrubí a j. Výnosem
nadřízených báňských úřadů bylo všem báňGkým podnikům nařízeno užívat map v m. I : 1000 s kladem
listů podle Instrukce A. List státní mapy I : 5000 dovoluje velmi snadno beze zbytku umistění 16 listů map
v měřítku I : 1000. Číslování jest vhodné ponechati
od severozápadního rohu mapy I : 5000 postupně po
vrstvách a číslovati od I do 16 buď arabskými nebo
římskými číslicemi ve jmenovateli zlomku, jehož čitatel
by bylo příslušné číslování mapy I : 5000. Na př.
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Úspěchy sovětské geodesie a kartografie. Sborník referátů sovětských nejpřednějších vědeckých pracovníků geodesie,
letecké fotogrametrie a kartografie. Z ruského originálu přeložili Ing. Dr František Brož, Ing. Dr Jan Císař a Ing. Dr Jan
Klima. Předmluvu napsali Ing. Jaroslav Průša a Ing. Dr Jan
Klima. Vědecký redaktor akademik Josef Ryšavý. Recensent
doc. Ing. Dr Josef Klobouček. Vydala ČSAV, sekce matematicko-fysikální, 1953, v Praze, str. 96, cena brož. Kčs 8,50.
Zeměměřická veřejnost uvítá jistě tuto publikaci, která dává
naWédnout do vědeckých astronomicko-geodetických, leteckofotogrametrických a kartografických prací v SSSR a která je
dokladem úžasného pokroku geodesie a kartografie podmíněného samotnou existencí sovětského socialistického zřízent
Úspěchy sovětské vědy: geodesie, letecké fotogrametrie a kartografie obsažené ve Sborníku jsou pto nás velkým povzbuzením,
radostným příkladem a velikým vzorem.
Sborník obsahuje tato pojednání:
A. A. Izotov: Referenční elipsoid F. N. Krasovského a moderní vymoženosti geodetické vědy;
M. S. Moloděnskij:
Methody zkoumání tvaru h~mě;
S. G. Sudakov:
Náčrt výstavby státní triangulace a nívelace a methody vědeckého zpracování geodetických sítí;
M. K. Kudrjavcev:
Standardisace měřítek, kladu listů
a smluvených značek základních topografických map;
M. D. Konšin - A. N. Lobanov:
Fotogrametrické methody vyhotovování topografických map.
Všechna tato pojednání tvbří navzájem se doplňující celek,
který. je dokladem vyspělé sovětské vědy a našim vědeckým,

odborným a zejména politickým pracovníkům ukazuje cestu,
jakým směrem se musí ubírat rozvoj geodesie, letecké fotogrametrie a kartografie, má-li vyhOVět všem požadavkům, které
vyplývají z mohutného rozvoje výrobních sil společnosti
budující nové socialistické zřízent Pro nás pracovníky oboru
geodesie a kartografie je tento sborník tím cennější, že nám
přináší výsledky usilovné vědecké práce sovětských geodetů
a je dokladem· nezištné vědecko-technické pomoci, které se '
nám dostává od SSSR. Je na nás, abychom tyto výsledky
uvedli v nejkratší době do naší zeměměřické praxe a zařadili
se jako rovnocenni partneři sovětských geodetu do tábora
pokroku a míru představovaného Sovětským svazem a
měmi lidové demokracie.
Št.

ze-

526.967.1 : 624.1
Pudr J.
Vytyčování stavebních čar a výškových úrovní. 44 stran,
21 obrázků v textu, 1 příloha, cena Kčs 3,10, Státní nakladatelství technické literatury - Praha.
Tato příručka, která jest vlastně autorovou rozšířenou a
upravenou přednáškou, přednesenou svého času na instruktáži pořádanou ministerstvem stavebního průmyslu pro vedoucí zeměměřických oddělení ONV, obsahuje poučení, jak
prováděti stavebně-meřické práce souvisící se zakládáním staveb ve městech a obcích, a je určena obzvláště těm zeměměřickým inženýrům, kteří se dosud touto složkou zeměměřické
služby nezabývali.
Příručka obsahuje dvě části. V první části se autor zabývá
situačním měřením při zakládání staveb pozemních za ritzných
podmínek stávajícího již zastavění a zakládáním staveb ve vol-
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ném dosud terénu, t. j., jak se všeobecně říká, situačním "posazepim" bloku budov či jednotlivé stavby do terénu. V druhé
části je pak podávána další složka "posa;;ení", t. j. výškové
umístění bloku či jednotlivé stavby.
Ke snadnému pochopení podávané látky přispívá autor, obzvláště v druhé části, četnými příklady a je možno očekávati,
že tato malá příručka bude velmi vítanou pomůckou pro naše
zeměměřické inženýry, kteří v tomto odvětví ;;eměměřické činnosti dosud nepracovali. Ati, kteří mají již v této složce činnosti
zeměměřického inženýra určitou zkušenost, budou jistě litovati toho, že vzhledem k malému rozsahu této příručky nemohl
autor uvést podrobněji a šířeji stávající látku, jakož i další
způsoby a příklady z tohoto oboru činnosti zeměměřického
inženýra a hlavně pak ze své bohaté a dlouholeté zkušenosti
v této činnosti.
Ing. Karel Cesák

Atlas horských

mraků

(Atlas nubium

Bečvář, A.
Šimák, B.
Skalnaté Pleso).

Č. 6

551.5:63,
Maximov, S.A.
Meteorologie a zemědělství. Vydalo státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1953. Str. 112, vyobr. 26; cena kart. výt.
18 Kčs.
Zájem o zemědělskou meteorologii se stále šíří a prohlubuje,
tak jako se zemědělská výroba stává čím dále tím více věcí
nás všech. Pracovníci v zemědělství pak potřebují znalostí
určitých oborů meteorologíe, neboť zemědělská výroba musí
počítat s počasím a podnebím. Není přece v zemědělství práce,
v které by se nemusilo počítat s počasím: vždyť počasí může
zemědělské výrobě pomáhat nebo ji naopak mÍlže znesnadňovat. V rukou lidu, který buduje socialistické hospodářství
a který po vzoru stalinského plánu začal přetvářet prostředi
ke svému užitku, se však pouhá závislost rostlinné produkce na
počasí mění ve vítězný boj člověka s počasím.
Poznání zemědělsky škodlivých meteorologických jevů umožňuje včasný zásah proti nim. Jsou-li známy meteorologické podmínky prostředí rostlin a nároky zemědělských kultur na meteorologické faktory, je možno co nejúplněji využít klimatických podmínek k účelnému rozmístění zemědělských kultur,
k stanovení správné doby jejich setí a sklizně, resp. jiných t. zv.
agronomíckých lhůt.
Práci meteorologických stanic, ústavů i to, co by o zemědělské
meteorologii v SSSR rád věděl každý čtenář - i neodborník
v meteorologii nebo zemědělství - povídá srozumítelně Maximova knížka "Meteorologie a zemědělství". Výklad není povrchní ani nezůstává obecný, nýbrž podává zásadní vědecká
fakta a jejich praktické aplikace.
Ale také v ČSR vznáší zemědělská výroba stále více požadavků na meteorologickou- službu i význam. Každý I?roblém zemědělské plánování v terénu, zjišťování klimaticky 'výhodných
i nevýhodných poloh, využívání předpovědí počasí, volba porostů, hospodaření vláhou v půdě a velmi mnoho jiných bude však tím správněji a rychleji řešen, bude-li co nejvíce
přímo i nepřímo zúčastněných pracovníků mít o věci i svůj
správný úsudek a pomůže-li spolurozhodovat podle vlastních
vědomostí a zkušeností. Těm proto nechť je tato kniha poutavým úvodem k problematice zemědělské meteorologie.
Ing. Jelínek Ed.

Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1953. Str. 240, obrázků
176; cena váz. výtisku 100,- Kčs nové měny.
Tato kniha přináší rozsáhlé žně za mnohaletého trvalého
pobytu obou autorů v různých výškách Vysokých Tater.
Dopřána byla jim totiž vzácná možnost nahromadit tisíce fotosnímků oblaků a meteorologických situací všemožných typů od
nejprostších, opakujících se téměř každodenně, až po nejvzácnější, které se vyskytnou jen zřídka a ojediněle. Na černobílých
i barevných emulsích možno zachytit prchavé úkazy, s nimíž
se óbčasný návštěvník našich hor setká pouze výjimečně a které
zůstanou navždy skryty obyvateli nížin. Na pohyblivých různě
zrychlených kinofilmech se nám odhalí zcela nové skutečnosti
z morfologie i genese oblaků nad hornatým terénem, které
uvidí a zaujme každého, majícího jen aspoň trochu zájem o přírodu a její jevy a nad nimiž žasne i nejzkušenější odborník.
Pozorovatel oblačné oblohy v nížině nevidí oblaky v jejich
pravé podobě: pozoruje zpravidla jen jejich spodní základny,
nemá správnou představu o jejich vertikálních rozměrech,
stavbě a skutečném tvaru, o vzdálenostech jednotlivých oblačných vrstev a nejméně o jejich pravých výškách. U obzoru, kde
626/627 (47)
Topčijev, A. V.
vidí mraky se strany, jsou již skresleny zmenšením vzdáleností
Kržižanovskij, G. M.
a perspektivou se vzájemně zakrývají.
Vintěr, A. V:.
Je proto událostí pro náročného pozorovatele, jestliže se
Obručev, V. A.
vznese mezi mraky v letadle nebo vystoupí-li mezi ně na vysoSovětští vědci o stavbách komunismu,
díl I. Z ruštiny
kých horách Z profilu se oblačné útvary jeví zcela jinak než
přeložila Alena Miková. Vydalo Státní nakladatelství technické
zespodu a při pohledu na nízkou oblačnost shora se otevře oku
literatury, 1953, Praha, 112 str., cena brož. Kčs 7,40.
zcela nové panorama, zcela nový svět. Nové souvislosti mezi jedKnížka je sborníkem statí významných sovětských vědeckých
notlivýmí vrstvamí oblaků se odhalí, obzory se rozšíří do nepracovníků, ukazujících nadšené úsilí sovětského lidu o vybukonečna a pozemská atmosféra se ukáže ve své pravé plastické
prostorovosti ...
dování obrovských vodních děl, o přetvoření přírody a podnebí
v SSSR zavodněním a zavlažením suchem trpících oblastí, podV tomto ohledu představují Vysoké Tatry jedinečnou přímaněním stfedoasijských pouští a vysázením širokých lesních
rodní dílnu, produkující oblaky nevídaných tvarů. Zaujmou
nejen meteorology a aerodynamiky, nýbrž i zeměměřiče při
pásů zejména v jižních oblastech země.
Pro zeměměřické inženýrsko-technické pracovníky je tato
geodetických observacích a výkonné letce. Stojaté vlny atmoknížka velmi poučná, neboť úkoly, které má Sovětský svaz při
sféry různých typů a rozměrů sahají nad horskými hřebeny
budování energetické základny a jednotné sítě vysokého naTater do výšek mnoha kilometrÍJ. a vytvářejí situace mohutných
pětí, jsou velmi aktuální i pro nás. Energetika jako materiálně
vzestupných proudů takového rázu, že bychom na ně marně
technická základna komunistické společnosti je obor, který
čekali nad rovinami nebo nižšími horami. Padající vichřice,
zajistí další nikdy nebývalý rozmach průmyslu i zemědělství
turbulentní víry, rotory i laminární proudy ve velkých výškách
nejen v Sovětském svazu, ale všude tam, kde pracující lid převzal
se tu stávají viditelnými kondensací vody a sublimací ledu a
vládu věcí svých do svých rukou. Stati sovětských vědců o stavpoučují nás o tom, co by jinak zůstalo utajeno neviditelným
bách komunismu ukazují názorně všemu lidstvu cestu k ovláda skrytým lidskému zraku.
nutí přírody, přírodních živlů, přetvoření podnebí, zúrodnění
Výběr záběrů nezapomněl na návštěvníky Vysokých Tater,
kteří zde jístě najdou něco z toho, co sami na Tatrách obdivovali; . pouští, přemožení veletoků, zavlažení milionů hektarů pozemků, zvýšení úrodnosti celých oblastí a k využití přírodního
na fotografy přírody a mraků, k nimž budou snímky hovořit
bohatství ve prospěch všech pracujících.
svou osobitou řečí; na výtvarníky, kteří přicházejí k odborníkům,
Netřeba dokládat, že při realisaci všech plánů socialistické
hledajíce stálé zachycení prchavých a proměnlivých útvarů
výstavby a přeměny přírody je třeba především dokonalých
oblačných pro své komposice; na učitele všech stupňů, kteří
mapových podkladů. Je proto velmi důležité, aby zeměměřičtí
hledají obzory ke svým přednáškám od nejjednodušších po
pracovníci znali i ekonomicko-politickou stránku výstavby sonejsložitější; a vůbec na všechny ty, kdož chodí světem s pátracialistických zařízení, která je v této knížce především zdúrazvýma očima pro harmonii přírody. A proto vřele doporučujeme koupi tohoto díla.
.
ňována.
Knížka by měla být doplněna' přehlednou mapkou, na níž
Je samozřejmé, že pro snímky v Atlasu bylo použito různých
by byla znázorněna všechna místa, o nichž se pojednává. Jinak
aparátů: Contax, Veltix, Etareta, Kodak Duo, Rolleiflex,
ztrácí čtenář ucelený názor na komplexnost budovaných, nebo
lcareta (soustavy Tessar 2,8, F 50 mm; 4,5, F 105 mm; Cassar
projektovaných velkých staveb komunismu. Přes tento, podle
2,9, F 50 mm atp.); filtry různých barev a hustot hlavně tmavorecensentova názoru, nedostatek, má knížka velký význam pro
žluté, oranžové a červené; negativní materiál rozličných druhů,
ty, kteří se podílejí na budování socialismu v naší vlasti na našich
převážně však Agfa Superp~n v kombinaci s oranžovým
stavbách.
St.
filtrem.
Ing. Jelínek Ed.
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Sovětští vědci O stavbách komunismu. Díl II. První
vydání, 120 str., 1953, Praha, Státní nakladatelství technícké
líteratury, n. p., brož., cena 6,20 Kčs.
Sborník populárních statí sovětských vědeckých pracovníků
uvádí pojednání akademika V. S. Němčinova: Stalinský plán
přeměny přírody, doktora techníckých věd N. G. Dombrov~kého: Mechanísace prací na velkých stavbách, akademika 1. A.
Sarova: Změna klímatu, člena korespondenta Akademie věd
SSSR V. V. Zvonkova: "Nové dopravní spoje, doktora geologických a míneralogických věd V. A. Kovdy: Pokoření
pouště, a doktora biologických věd V. G. Bogorova: Přeměna
přírody moří. Čísla a fakta uzavírají tento sborník.
Čtenáři této publikace se dostane z nejpovolanějšich míst
takových informací, které mu umožní učinit sí představu
o Stalinském plánu přeměny přírody a o perspektivách šťastné
sovětské země, která v nejbližší době dosáhne prvenství ve
všech oborech hospodářského podníkání. Zvlášť potěšitelné pro
naše čtenáře může být i když jen zcela stručné zjištění doktora
geologických a mineralogických věd V. A. Kovdy v pojednání
"Pokoření pouště", že oddíly Hlavní správy geodesie a kanografie při Radě minístrů SSSR jsou plně zapojeny do výzkumných prací na území budoucích vodních staveb (přehrad,
vodních nádrží a kanálů), kde pořizují a sestavují mapy různých
měřítek. Velké expedíce Hlavní správy geodesie a kartografie,
ministerstva geologie SSSR a Hydroprojektu buduji v poušti
Kara-kum u studní první novoobydlená střediska, základny
své práce. Prvními pracovníky na územi určených k zavlažování
a přeměně jsou topografové, kteří mají nejtěžší podmínky,
neboť jako první průkopníci musí být ubytování nejprve ve
stanech. Na výsledku jejich práce - topografických mapách zaznamenávají další spolupracovníci výsledky svého výzkumu.
Spolu s topografy účastní se výzkumu geofysikové, geologové,
půdoznalci, znalci rostlin, archeologové a historici, jejichž
poznatky jsou podkladem vědeckého rozboru a studia nejhospodárnějších projektů vodních děl a zařízení k přeměně
pouští v úrodnoů kvetoucí zemědělskou půdu. Sborník je dále
dokladem, že od sovětských projektů pak není daleko k realisaci
velkých staveb, kterými sovětští vědci, mezi nimi i geodeti
a kanografové, porážejí zastaralé názory a mění přírodu podle
Stalinského plánu s cílem vytvořit šťastnou budoucnost sovětskéholidu.
Škoda, že publikace n~ní doprovozena autentickýmí obrázky
(snímky) z prováděných průzkumných prací topografických,
geologických, geofysikálních a archeologických a mapami příslušnýchúzemi, které by čtenáři lépe umožnily sledovat uvedená
pojednání. Z Wediska geodesie a kartografie je škoda, že sborník
není doplněn speciálním pojednáním některého vědeckého
pracovníka oboru geodesie a kanografie, který byl účasten
uvedených průzkumných prací. Sborník by tím jen získal na
úplnosti a čtenář by si ještě lépe objasníl problematiku spojenou
s realísací Stalinského plánu přeměny přírody.
Št
77

Pavlík, B.

Základy fotografie. Vyšlo ve Vydavatels.tví Za svobodu
v Praze, 1949, řada V, sv. 6.; 99 grafických znázornění v textu,
8 obr. příloh s 23 reprodukcemi fotografií. Cena 42,- Kčs.
Je tomu více než sto let, kdy se svět seznámil s jedním z nejdůležitějších vynálezů. Veškeré součástky, pátřebné dnes k fotografování, použil již Josef Nicéphore Niepce (t 1837) - ačkoliv
je dnes vlastně uznáván pozdější Jacques Daguerre, který má
zásluhy pouze o zdokonalení fotografie; a dnešní život skutečně
bychom sí ani nedovedli bez fotografie představit.
Fotografie je především aplikací dvou přírodních věd: fysiky
a chemie. Nelze říci, která z obou má pro ni větší význam.
Fysikaje základem fotografického přístroje, Wavně jeho optiky;
chemie je základem fotografického procesu. Na podkladě fysikálníchzákonů vzniká obraz fotografovaného předmětu; na základěchemických dějů stává se tento obraz trvalým.
Pojednat tedy o fotografií s těchto dvou hledisek vyžaduje
nejen důkladnou znalost fysíky a chemie, ale i určité znalosti
z četných oborů jiných. Nestačí jen láska k thematu, k napsání
takovéknihy je ještě potřebí vynaložit mnoho námahy duševní."
Dokladem takové lásky k práci je kniha fysika Dr Bohuslava

Pavlíka, který se zabývá již velmi dlouho theoretickými i praktickýmí otázkami fotografie.
Náš čtenář nepociťuje sice nedostatek literatury o fotografií;
dokladem toho je téměř nepřeWedná řada různých rádců, příruček a jíných knížek, které se zabývají zvláštními otázkami,
s nimiž se fotograf v praxí může setkati. Téměř vždy jsou to
však spisky zaměřené k praxi a z theorie přinášejí zpravidla
velmi málo. A tak přece jen theoreticky poučený fotograf-amatér
i fotograf-praktik mohou na tomto poli učinit více, než jen
opakovat znovu a znovu staré.
Pavlíkova kniha uspořádává tyto theoretické základy fotografie, fysikální i chemické, ý soustavný vědecký velmi hodnotný
celek. Vycházeje z nauky o záření, jakožto fysikální podstaty
fotografie, pojednává podrobně a všestranně o fotografické
desce, zejména o vzniku obrazu, o podstatě procesu vyvolávání,
kde se -jistě autor zavděčí mnohému čtenáři řadou předpisů
i jejich zhodnocením, a o podstatě procesu ustalování. Našim
fotografům přispějí i ostatní stati této části díla, zabývající se
vypiráním a sušením negativního materiálu, zesilováním, respektive zeslabováním, sensibilisací fotocitlivé vrstvy negativu
a podobně. Důležitá je též stať o pomůckách při získávání negativu, kterýžto pojem autor uvažuje velmi široce; rozumí tím,
jak' přístroj sám (hlavně jeho optickou část), tak i otázky materiálu, problémy ~xposimetrie, dálkoměry a ostatní." Každá stať
knihy je doplněna bohatými odkazy bibliografickými pro čtenáře,
který by se chtěl seznámit ještě podrobněji s vědeckými úvahami
jednotlivých otázek.
Poslední třetina knihy je věnována otázkám positivního procesu, při čemž rozdělení i program výkladů jsou obdobné jako
v části o procesu negativním. Autor tu pojednává o methodách
přípravy positivního obrazu, o různých druzích materiálu (fotografických papírů), o fysikálně chemické podstatě positivního
procesu, o sensitometrických otázkách a konečně velmi podrobně
o procesu tónování. Stať o barevné fotografií knihu uzavírá.
Také tato část kníhy je bohatě doprovázena recepty a jejich
oceněním i soupisem odborné literatury ke každé jednotlivé
otázce, která by se mohla naskytnout v souvislosti s positivním
procesem.
V českém jazyce není podobné knihy, která by poučovala
tímto přísně odborným a přitom srozumitelným způsobem
o všech theoretických, praktických a také technických otázkách
tohoto oboru. Autorovi se podařilo v jedné kníze šťastně
spojit dva odlišné cíle: je totiž učebnicí i příručkou zároveň,
a to příručkou logicky uspořádanou a stále kritickou.
Důstojně se řadí k poměrně skrovné světové literatuře o vědecké fotografii, neboť dílo obsahuje statě z fysiky matematickými výpočty doložené, odvozené a chemické pochody jsou zase
příslušnými vzorci odůvodněny. Tím uspokojí i náročného čtenáře v mateřském jazyce o předmětu, který má v současném
životě stále větší a větší význam, nevyjímaje ani jako disciplinu
na Vysokém učení technickém. Není dnes oboru, který by se
obešel bez potřebných názorný'ch ilustrací.
.
A výsledky fotografie v ČSR? Máme vskutku v tom směru
dnes klasická foto-díla, na př.: K. Plícka - Slovensko, Turč.
Sv. Martin, 1949; Dr V. Dyk - Svet bystrín a horských riek,
Lipt. Sv. Mikuláš, 1950; Dr V. J. Staněk - Krásy přírody
1., 11., Praha, 1948, 1949; R. Janda - Naše pralesy, Praha,
1950; Dr B. Slouka - Astronomie v Československu, Praha,
1952; Bečvář-Šimák - Atlas horských mraků, Praha, 1953 atd.
Francie dala vynález fotografie celému světu. Od té doby dosáWa fotografie obrovského technického pokroku. Fotografie
nejen zachycuje pro vědu a lidstvo dokumentárně vnější svět mnohdy i způsobem nepřístupným neozbrojenému oku (roentgenografie, fotografie infračervenými paprsky a pod.), nýbrž
stala se i pomůckou při uměleckém vyjadřování (kinematografie). Fotografický a fotochemický průmysl se stal novým
zdrojem národního důchodu, který se netušeným způsobem
rozvíjí tak, že fotografie bude nejen procesem vědeckých laboratoří, ale i zdrojem ušlechtilé zábavy, poučení a uměleckého
projevu nejširších vrstev. Mimo jiné obory fotografie, bude to
jistě zejména barevná fotografie, která nejvíce láká, neboť v nejbližší době dospěje zdokonalení a uplatnění.
Ing. Jelínek Ed.
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Katastrální operáty - jejich ochrana a zasílání
(Sb. ob. ÚSGK, č. j. 231-4011/1954, ze dne 13. 3. 1954.)
Odr. 1954 katastrální operáty častým zasíláním a zapůjčováním pro osídlovací práce, pozemkové reformy a pro HTÚP pro
JZD a ČSSS ve1mi utrpěly. Zvláště někteří zaměstnanci jiných
resortů zacházeli s nimi nešetrně. Pozemnostní archy a parcelní
protokoly byly potrhány a často i ztraceny a bylo je třeba nahradit novými, což byl úkol v mnohých případech velmi obtížný.
V příručních katastrálních mapách byly zakreslovány změny
zhusta i barevnými tužkami.
Katastrální mapy se rovněž častým zasíláním sousedním
okresům a krajům a býv. národnímu podniku Geometra pro
vyhotovování matric SMO - 5000 velmi opotřebovaly.
Protože jde o celostátní dílo značné hodnoty, je třeba, aby
okresní měřická střediska věnovala těmto operátům velkou pozornost a zvýšenou péči.
Při zapůjčování buďtež písemné katastrální operáty zasílány
v bednách k tomu určených; nejsou-li kdisposici bedny, mohou být zasílány v balíkách řádně a bezpečně zabalených,
aby nedošlo během dopravy k poškození. ,
Původní katastrální mapy a katastrální' mapy na Winíkových
deskách se zasílají vždy - i se svými obaly - jen v bednách,
ostatní katastrální mapy buď v bednách nebo v plechových
krabicích k tomu určených a příruční katastrální mapy v bednách určených pro zasílání písemných operátů nebo v balíkách.
V plechové krabici lze zasílat jen menší počet mapových
listů; jde-li o větší počet listů, smějí být mapy zasílány jen
v bednách.
Mapy i v případech, když se zasílají oblastním ústavům, se
před odesláním důkladně prohlédnou a sWedané závady (na př.:
natržení listu, inkoustové neb jiné barevné skvrny, rozmazání
části kresby a pod.), pokud nebyly před odesláním odstraněny,
se zaznamenají dvojmo průpisem do "Seznamu vnějších a viditelných vad katastrálních map". Prvopis seznamu zůstane uložen u odesilatele a druhopis se připojí k příslušné mapě.
Příjemce přezkouší zásilku podle zúčtovacích dokladů a podle
připojených seznamů závad. O zjištěných dalších závadách,
pokud se lze domnívat, že byly zaviněny dopravou, sepíše se
protokol, který podepíší přítomní zaměstllanci a případ budiž
u dopravních podniků rekiamován.
Každé odeslání neb vrácení ,části operátu pozemkového katastru se zapíše do "Záznamu o odesílání a vrácení části pozemkového katastru". Odesílání katastrálních map se současně
oWásí příslušnému oblastnímu ústavu geodesie a kartografie.
V ohlášení se uvede název katast;rálního území, čísla mapových
listů (s případnými poznámkami: celá katastrální mapa atd.),
komu byly zaslány a na jakou dobu.
Oblastní ústav vede tato Wášení v evidenci podle jednotlivých
okresních měřických středisek, aby měl přeWed, kde ta která
mapa je.
Zúčtovací doklady se v každém případě zasílají odděleně
listovní poštou. ••
Při zapůjčování písemného, operátu nestačí uvést v zúčtovacích dokladech na př.: celý písemný operát katastrálního území
"A", ale je třeba v každém případě zapsat v nich všechny odesílané části, při čemž u pozemnostních archů se uvede jejich
počet.
Všem oblastním ústavům geodesie a kartografie a okresním
měřickým střediskům se připomíná v závěru, že výnos býv.
ministerstva stavebního průmyslu č. j. 1005{1 - Měř. 4 1951, o ochraně katastrálních operátů, zůstává nadále v platnosti.
'\
Vysvětlivky

a doplňky

k fakturačním

směrnicím

(Sb. ob. ÚSGK, č. j. 113-4538/1954, ze dne 23. 4. 1954.),
Ústřední správa geodesie a kartografie vydává k fakturačním
směrnicím č. j. 113-2889{1954 tyto doplňky a vysvětlivky:

1. Fakturování
zeměměřických
prací
v rámci
akce "Individuální
bytové výstavby svépomocí"
(5000 a 10000 rod. domků - směrnice MMH ve sbirce
oběžníků pro KNV poř. č. 456/53 a 96/54).
a) Bez úplaty budou prováděny a tudíž fakturovány nebudou měřické práce spojené s určením a vytyčením
stavebního obvodu vČ.vyhotovení přehledného náčrtu
pro projekt parcelace na stavební místa.
b) Veškeré měřické práce pro vyhotovení geometrického
(polohopisného) plánu a vytyčení stavebních čar a
výškoyých úrovní se provádí za úplatu a fakturují se stavebníkovi.
Vzhledem k úlevám stanoveným podle vládního usnesení ze dne 21. IX. 1953
budou tyto práce prováděny za úhradu vlastních nákladů. Podkladem pro stanovení vlastních nákladů
bude pracovní deník. K výpočtu vlastnich nákladů
bude použito kalkulačního vzorce ministerstva financí
Č. 121{138.543/1952 (Pokyny pro kalkulaci nákladů
projektových a průzkumných organisací).
V tomto případě nefakturuje se podle sazebníků bývalé IK, ani podle vyWášky č. 83/53 Sb.
Podle této směrnice fakturujte i až dosud provedené
práce.
.
2. Fakturování
měřických
prací při vydělování
členů JZD.
a) Veškeré měřické práce spojené s provedením vydělení
vystouplých či vyloučených členů JZD provádí se za
úplatu a fakturují se vždy vystouplému či vyloučenému zemědělci. Fakturaci podléhají i ztrátové časy
vzniklé jednáním o umístění náhradních pozemků.
b) Nové HTÚP a přepracování HTÚP pro JZD, které
nutno provésti v důsledku změny členské základny
JZD, se však provádí bez úplllty, t. j. nefakturují se.
Jinak JZD dlužno posuzovati ve smyslu oddílu 1.,
bod 2c) fakturačních směrnic.
3. Pokyny pro postup při zjišťování,
zda určii:ý druh prací má být fakturován,
avysvětlivky k fakturování
prací generálního
vytyčovatele.
a) Orgány Ústřední správy geodesie a kartografie jsou
povinny zjišťovat při požadavcích národních výborů
o měřické práce skutečného
investora
(t. j. fysickou či právnickou osobu, pro kterou se měřické
práce mají provésti) a účel jednotlivých prací. Podle
těchto údajů je třeba posoudit, zda jde o práci,
která ve smyslu fakturačnich směrnic má být fakturována. Je vhodné pak národní výbor upozornit, že práce
bude fakturována skutečnému investorovi, a odvolati
se na směrnice.
b) Veškeré práce stavebně měřické, tedy i práce generálního vytyčovatele, se fakturují, pokud nejsou prováděny výlučně pro investora podle odd. II., bod 2
fakturačních směrnic.
4. Fakturován~
objednávek
státního
notářství
za
vyhotovení
kopií opisů a výpisů z pozem kového katastru.
A) Je-li sídlo kteréhokoli orgánu státní správý (tedy
i státního notářství) totožné se sídlem OMS, u něhož
je uložen písemný katastrální operát, může si tento
orgán státní správy z něho vyhotovovat opisy, výpisy
sám, bez omezení rozsahu.
B) Je-li sídlo státního notářství odlišné od sídla OMS,
u něhož je uložen písemný katastrální operát, jest
postupovatí takto:
a) zastupuje-li státní notářství veřejný zájem a požádá-IFosdělení
dat, vyhotoví OMS potřebný
výpis nebo opis a postupuje podle fakturačních
směrnic oddíl II., bod 2),
b) zastupuje-li státní notářství zájem organisací vyjmenovaných ve fakturačních směrnicích v oddílu
1., bod 1. až 4., pak postupuje OMS podle fakturačních směrnic oddíl 1.

1954/120

