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Výhledové úkoly československé geodesie a topografie .
Čim mocněji roste a sllf mezinárodni mírové hnuti, eim

jasněji a zřetelněji se před námi rýsuji perspektivy opravdo-
vého miru, tim dalekosáhlejši a velkolepějši úkoly stoji
před československou geodesii. V táboře míru, vedeném
Sovětským svazem, vzrůstá einorodá spolupráce při po-
řizováni jednotných geodetických základů, které by umožni-
ly projektováni a stavbu děl, přesahujicfch hranice jednot-
livých států.

V nové organisaci eeskoslovenské zeměměřické služby
přísluši výstavba geodetických základů dvěma celostátnim
ústavům, a to Geodetickému a topografickému ústavu v Pra-
ze a Geodetickému, topografickému a kartografickému
ústavu v Bratislavě.

V oboru astronomicko-geodetických pracf stoji před
našimi geodety řada záv,ažných úkolů. Je nutno dokonCit
měřeni v základni slti Laplaceových bodů, které od roku
1943 je prováděno s nejvyšši dosažitelnou přesností, nej-
lepšimi přistroji a metodami s průměrnými střednimi
chybami v šiřce a v délce trq>, A < 0,10" a v azimutu
mA < 0,15". Tato siť Laplaceových bodů vysoké přesnosti,
která je theoretickou reservou pro řešení vědeckých i prak-
tických problémů bllzké i vzdálené budoucnosti, bude
dokončena v roce 1960,Geofysikální rok 1957-58, v němž
bude provedeno opakované měřeni světových zeměpisných
délek, si výžádá již od této doby dokonalou' připravu
pozorovatelů i pomocného personálu, výběr pozorovacfch
metod a přístrojů i zahájeni spolupráce s ostatnimi ústavy,
které se měřeni úeastni.

Na obdobi 1960-1970 je plánováno dam zhušťování
sítě Laplaceových bodů tak, aby každý bod základni
trigonometrické sltě byl bodem Laplaceovým. V oblastech
přechodu horských krajin do rovinného a mirně z'l!lněného
územi bude nutno vybavit řadu trigonometrických bodů I.
a II. řádu astronomickými šiřkami a délkami, neboť zde
se nejnebezpeeněji projevuje vliv tižnicových odchylek na
přimo měřené vodorovné úhly základní sítě. Při měřeni
na těchto bodech se uplatni rychlá a elegantni metoda stej-
ných výšek s pomocf cirkumzenitálu vybaveného Bucharo-
vým neosobnim mikrometrem. Vzorné vybaveni a zpraco-
váni celého astronomického operátu, předání výsledných
hodnot k řešeni orientace a spojeni síti, k řešeni tvaru a
rozměrů zemského tělesa a k dalším studijním a výzkum-
ným úkolům je stejně důležitou záležitosti, jako přesná a
pečlivá observace.

V oboru geodetické gravimetrie je nutno spojit naši
gravimetrickou sfť se' sltěmi sousednich států a uskuteenit
zapojeni do světové gra'cimetrickě sftě. Dalšim úkolem je
rozmnoženi kyvadlových stanic na územi ČSR relativnim
měřenim v Postupimském systému. Tlhová měřeni kolem
vybraných Laplacecvých bodů pro astronomicko-gravi-
metrickou nivelaci, dalši zhuštěni gravimetrické sftě podél
nivelačničh pořadů, I. řádu a spoluúeast všech institucf,
které se zabývaji měřenim zemské tiže na regi(ná:nim
gravimetrickém mapováni s hustotou 1tihový bod na 4-20
km2, to je řada nejbližšich úkolů, po jejichž splněni bude
gravimetrická sfť sloužit praktickým úkolům nerod,zého

průzkumu, jako husté bodové pole triangulaeni umožňuje
snadné přetváření přirody ve prospěch člověka.

Řešeni geoidu na územi ČSR na základě astronomických
a gravimetrických údajů, redukCni výpoCty pro ureeni
přesných nadmořských výšek a výpočty oprav směrů zá-
kladni trigonometrické sftě, to vše je praktický zisk a nutný
požadavek vědy směřujicf k vyHi hodnotě a přesnosti
základnich geodetických pracf.

V oboru základni triangulace zbývá ještě doměřit část
sítě na východnim Slovensku, provést spojeni slti se sou-
sednimi státy a začlenění do kontinentálního systému.
Př6d pracovniky GTÚ a VÚGTK však stoji velký úkol,
který spoeívá v konečném zpracování tohoto bohatého
a vysoce přesného měřického materiálu a zejména jeho
publikování.

V oboru přesné nivelace je prvořadým úkolem spojeni
základni nivelaeni sítě se sftěmi zemi lidové demokracie
a SSSR a souborné vyrovnáni základni nivelaeni sltě
I. řádu na hladinu' Baltického moře. Dále bude nutno
pokračovat v budováni nivelačni sftě III. řádu vhodně
rozvržené do oblasti polygonů II. řádu. Tato sfť musi
být přizpůsobena požadavkům průmyslové výstavby v jed-
notlivých krajích. Nadmořské výšky styčných bodů se vy-
rovnaji metodou nejmenšich Ctverců.. , .

Přeměřením základni nivelačni sftě 1. řádu a systema-
tickým měřením teplotniho gradientu pomocí thermoelek-
trických teploměrů bude získán materiál pro VÚGTK ke
studiu vertikálních pohybů povrchových 'JIstev Země
i ke studiu refrakCnich vlivů na výsledky přesných nivelacf
v našem zeměpisném pásmu. Jednim z úkolů naši nivelace
bude rovněž soustavné připojeni zikladních trigono-
metrických bodů na jednotnou nivelaení sfť.

Podrobnou triangulací i jinými metodami vhodnými pro
urCitý tvar a Clenitost terénu, na př. upravenou paralak-
tickou polygonometrii, bude i dále sledován požadavek
pořizeni hustého bodového pole vysoké přesnosti polohové
i výškové, které bude nutné a potřebné zejména v nejbliž-
ších letech, v nichž podle směrnic· X. sjezdu Komunistické
strany Československa má být uveden pozemkový katastr
do souladu se skuteeným stavem v přírodě na základě
místního šetření a měření za účelem založení nové přesné
evidence půdy a jejího stálého udržováni v souladu se sku-
tečným stavem.

Kromě vědecko-geodetických disciplin je rozhodujícf
náplni GTÚ budováni mapových děl, jakožto logické za-
koneeni a 'dovršeni budováni geodetických základů. Mapo-
vání, této nejmladši disciplině civilní zeměměřické služby,
musí být větwvána zvýšená péee, neboť prostřednictvím
mapy přichází zeměměřie nejeastěji do styku s ostatnimi
techniky a ho podářským životem vůbec.

Budování kteréhokol. mapového díla musí se dít v na-
prostém souladu s hospodářsko-politickými požadavky,
kterými strana a vláda zabezpeeuji rychlé budováni zá-
kladů socialismu v naši vlasti. Budují se nové průmyslové
kombináty, na podkladě geologického průzkumu se otvi-
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rají nové uhelné a rudné doly s novou technikou zaklá-
dání a otvírání díla, stavbou přehrad a vodních děl je
zajišťován rozvoj elektrifikace, budují se nová sídliště a
dopravní spoje, přetváří se ráz celých krajin zavodňova-
cími a zalesňovacími soustavami, přeměňuje se způsob ze-
mědělského hospodaření. .

Všechna tato nutná a obrovská díla na cestě k socialismu
nelze zabezpečovat bez řádně provedených projektů. Je
technickou samozřejmosti a hospodářskou nutností provádět
projekční práce na řádných měřických podkladech, které
projektantovi zajistí optimální přesnost situační, vý~ko-
pisnou, obsahovou a současně poskytnou· dostatečnou volnost
pro grafické znázornění projektu.

V současné době vyvíjí zeměměřická služba mapovál1Í
na široké základně, kterou od roku 1945systematicky
budoval a připravoval býv. Státní zeměměřický a karto-
grafický ústav. Díky této usilovné práci hrstky odborníků
je dnes připraven dobrý kádr zeměměřičů - topografů
v rámci Ústřední správy ge()desie a~kartografie. GTÚ,
vzhledem k jeho tradici a velkým zkušenostem, zůstává
i nadále důležitý a hlavní úkol: v rámci ÚSGK být ve-
doucí silou při výrobě mapy. To znamená rychle a úspěšně
rozvíjet progresivní metody v mapování, zejména a hlavně
leteckou fotogrametrii, která se musí stát v nejkratší době
rozhodující metodou. To ovšem vyžaduje bezodkladně
posílit fotogra1netrii nejen kádry, ale zejména strojovým

zařízením a zkvalitnit fotomateriál. Pak nebude úkolu
ukládaného Ústřední správou geodesie a kartografie, který
by nebyl včas a spolehlivě splněn.
Naznačené výhledové úkoly československé geodesie a

topografie přinesou s sebou zajisté i mnoho nových těž-
kostí a problémů, jejichž řešení bude předmětem našeho
výzkumu a thematikou, s níž se budou zabývat naši auto-
ři a přispěvatelé na stránkách našeho časopisu. Věříme,
že naši geodeti a topografové všechny těžkosti a překážky
překonají ve svorné a usilovné spolupráci všech na díle,
které svou přesností a dokonalým provedením za součas-
ného využívání zkušenosti sovětské geodesie a topografie
bude visitkou československé geodesie a topografie do 1nezi-
národního společenství geodetů a topografů zemí lidové
demokracie.
Rozsáhlé a odpovědné jsou úkoly, před nimiž stojí pra-

covníci obou ústavů, českého i slovenského. Není pochyb
o tom, že všechny uvedené úkoly čestně splní. Je pro ně
dnes dvojnásob radostné vědomí, že výsledky jejich měření
jsou vždy bezprostředně používány a využívány, že po-
žadavky jednotlivých hospodářských úseků na soustředě-
nou zeměměřickou službu jsou jasné a konkretní. Česko-
slovenský geodet a zeměměřič si tak jasně, nicméně však
skromně a nenáročně uvědomuje společenský význam své
práce, na jejíchž výsledcích je naší dělnickou třídou budo-
ván nový lepší a radostnější svět.

Mezinárodní uspořádání listů lllap velkých měříte~
Ing. František Štorkán( 526.891

Snahy po jednotném uspořádání listů map všech měřítek. Význam a užití map velkých měřítek v SSSR. Užití a potřeba
map velkých měřítek v ČSR. Klad listů a označení topografických map v měřítkách 1: 10 000, 1: 5000 a 1: 2000. Úvaha
o uspořádání listů map v měřítku 1: 1000. - Kartografické tabulky pro nové mapy ČSR v měřítku 1: 5000 a 1: 2000,
přizpůsobené jednotnému uspořádání map v SSSR v projekci Gaussově na elipsoidu Krasovského.

Tento článek na"azuje na pojednání o mezinárodním
uspořádání listů map malých měřítek, otištěné v 1. čísle
časopisu Zeměměřietví v r. 1954, a jeho účelem je se-
známit zeměměřickou i ostatní veřejnost s mezinárodním
uspořádáním listů map velkých měřítek a jejich význa-
mem pro socialistické budování.
Dosavadní nedostatky v uspořádání kladu listů map

všech měřítek a rozJIlěrů jsou stále více pociťoványnejen
uvnitř jednotlivých států, ale i v mezinárodní spolupráci
zemí tábora míru. Je proto pochopitelná snaha odpověd-
ných pracovníků v oboru geodesie a kartografie po sjed-
nocení předpisů v tomto ohledu. Dokladem této snahy
je sborník referátů předních sovětských vědeckých pra-
covníků "Úspěchy sovětské geodesie a kartografie",
uvedený k nám v českém překladu v nakladatelství
Československé akademie věd. Sborník i v otázce jed-
notného uspořádání listů map naznačil směr, kterým
by se měl ubírat výv.ojgeodesie a kartografie, aby bylo
dosaženo žádoucí jednotnosti. Politický vývoj ve světě,
vytvářející veliké celkyz menších států společných zájmů,
zasahuje a nemalou měrou urychluje snahy po jednotném
uspořádání listů map všech měřítek.
Není sporu o tom, že vedoucí úlohu v táboře zemí

budujících socialismus, představovaném zeměmi lidové
demokracie, je socialistická velmoc - Svaz sovětských
socialistických republik,. který nám ukazuje cestu ve
snaze po standardisaci měřítek, projekcí, kladů listů
i smluvených značek topografických map. Bude proto
vhodné, abychom o nastoupení podobné cesty odpovědně
uvažovali i u nás.

Význam a užiti map velkých měřítek
v SSSR

Potřebu map velkých měřítek a jejich význam pro
budování a hospodářskou výstavbu státu netřeba zvlášť
zdůrazňovat. Jejich potřeba je nezbytně nutná pro plá-
novitý rozvoj hospodářství a zejména pro výstavbu a plá-
novitý rozvoj měst a obcí. Jeto zejména Sovětský svaz,
který plánovitou výstavbu měst a sídlišťbuduje na podkla-
dě map velkých měřítek zobrazujících zastavěné a k za-
stavění určené části měst a obcí.. Sleduje důsledně politi-
ku vyrovnání sociálních a kulturních rozdílů mezi měs-
tem a venkovem. Přetvářením přírody, důslednou me-
chanisací všech prací v zemědělství a vytvářením vysoce
kulturního prostředí i na vesnici budováním zeměděl-
ských měst (agrogorodů) spěje Sovětský svaz ke komu-
nismu. V tomto úsilí přicházejí na pomoc i sovětští
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geodeti, topografové a kartografové, aby vyhotovili
a dodali této plánovité výstavbě přesné mapové podklady.

Rozvoj topografického mapování v Sovětském svazu
a výroba topografických map velkých měřítek jsou plá-
novitě řízeny s určitým předstihem při uskutečňování
velikého plánu přetvoření přírody, vybudování velkých
staveb komunismu jako: mohutných hydroelektráren,
průplavů, kanálů, zavlažovacích systémů a průrnyslo-
vych podniků a závodů.

Vědoma si těchto předních úkolů oboru geodesie,
topografie a kartografie pro vybudování komunismu
v SSSR vypracovala a 15. července 1950 vyhlásila Hlavní
správa geodesie a kartografie při Radě ministrů SSSR
"Základni technické směrnice pro mapováni v měřitkách
1: 5000 á 1:2000"1).

Zásadou těchto technických směrnic bylo, aby listy
topografických map měřítek I: 5000 a 1: 2000 byly
ohraničeny poledníky a rovnoběžkami a aby za základ
kladu mapových listů byl vzat list mapy v měřítku
1 : 100 000. Dále bylo stanoveno, že mapy v měřítku
1 : 5000 a 1 : 2000· budou vyhotovovány v projekci Gaus-
sově v systému třístupňových pásů a nikoli v šestistup-
ňových pásech proto, aby bylo vyloučeno nežádoucí
skreslení projekce, rychle rostoucí k okrajům šestistup-
ňového pásu. -

Aby bylo možno sestrojovat mapy v měřítku 1 : 5000
a 1: 2000, je třeba znát rovinné pravoúhlé souřadnice
x a y rohů všech listů v systému třístupňových souřadni-
cových soustav. K jejich zjištění sestavil a v geodetickém
nakladatelství v Moskvě (Geodezizdat) v r. 1951 vydal
A. M. Virovec "Tablicy dlja postrojenija ramok tra-
pecij topografičeskich sjemok masšabov 1: 5000 a 1: 2000"
pro elipsoid Krasovského. Tabulky neobsahují přímo
souřadnice rohů sekčních rámců, nýbrž jsou v nich
sestaveny argumenty, z nichž podle jednoduchých
vzorců se tyto souřadníce snadno vypočtou. Kromě toho
tabulky obsahují také rozměry a plochy sekčních listů
a další pomocné tabulky usnadňující vyhledávání země-
pisných souřadnic. Tyto tabulky usnadní mapování
hospodářsky důležitých území Sovětského svazu v mě-
řítku 1 : 5000 a 1 : 2000. Při tomto podrobném mapování
bude pomáhat nejpokrokovější a nejmladší obor země-
měřické činnosti, letecká fotogrametrie.

Užití a potřeba map velkých měřítek
v ČSR

Smělé plány výstavby. socialismu v Československu
a s tím spojená industrialisace země, stavby vodních
děl a zařízení, rozvoj zemědělství a lesního hospodářství
i jiných odvětví vyžadují, aby také na území CSR bylo
přistoupeno k hromadné výrobě nových topografických
map v měřítku 1 : 5000 jako podkladů pro generální
projekty výstavby, pro územní a krajinné plánování
a pro výstavbu sídlišť. Bude jistě vhodné, abychom toto
nové celostátní pulpové dílo budovali v podobné zobrazo-
vací soustavě, jako má Sovětský svaz.

Obecné konformní kuželové zobrazení Křovákovo
sice vyhovuje svým poměrně malým skreslením délek
pro území ČSR, Slle svým úzkým užitím a platností jen
pro území našeho' státu by nás isolovalo od sousedních

1) Viz: Sbornik naučno-těchničeskich i proizvodstvěnnych
statěj, sv. XXXII, Geodezizdat, Moskva 1950.

států, kde se ujalo Gaussovo zobrazení jako mezinárod-
ně uznávané a platné. My však nechceme stát stranou
od zemí tábora pokroku a míru vedeného Sovětským
svazem ani na úseku geodesie a kartografie. I na tomto
poli chceme tvořit nerozbornou jednotu a prakticky
uskutečňovat mezinárodní solidaritu zemí, v nichž si
vládne lid. Jedním a nikoliv zanedbatelným výrazem
této jednoty a solidarity a příslušnosti Československé
republiky k velikému táboru míru vedenému Sovětským
svazem bude v oboru geodesie a kartografie zavedení
jednotného mezinárodně uznávaného Gaussova zobra-
zovacího systému i pro mapy velkých měřítek.

Nejnaléhavější potřeba map k plnění plánů rozvoje
národního hospodářství našeho státu se jeví u Státní
mapy 1 : 5000 - hospodářské.

Chceme-li uspokojit tuto velmi naléhavou potřebu
map, bude třeba v současné etapě výstavby socialismu
poněkud omezit výrobu map v měřítkách 1: 2000 a
1: 1000 jen na případy skutečně nezbytné (pro vý-
stavbu měst, sídlišť a průmyslových závodů). Bude třeba
přeškolit mladší kádry na topografické mapování v mě-
řítku 1 : 5000. Při tom nesmíme však zapomínat ani na
údržbu dosavadních map a katastrálních písemných
operátů ve shodě se skutečností pro účely pozemkové
statistiky, pro plánování zemědělské rostlinné i živo-
čišné výroby a pro další plánovitý rozvoj našeho země-
dělství spějícího k socialismu.

Dosavadní katastrální mapy, třebaže různých měřítek
a zobrazení, které však nahrazují i popisnou mapu, jsou
u nás stále nejpodrobnějším polohopisným zobrazením
povrchu zemského. Musíme dbát, aby tyto katastrální
mapy plnily své poslání až do jejich obnovení novým
polohopi/lným a výškopisným měřením, a současně
nasadit plné tempo budování jednotného topografické-
ho mapového díla 1 : 5000, které je naším předním úkolem.
Nová organisační forma oboru geodesie a kartografie
je předpokladem k úspěšnému vybudování tohoto díla.

K budování nového topografického mapového díla
v měřítku 1: 5000 (po případě podle naléhavé potřeby
1 : 10 000), 1 : 2000 nebo 1 : 1000 v Gaussově zobrazení
potřebujeme mít předně ustálené a jednotné uspořádání
mapových listů. Tento článek má přispět k řešení dané
úlohy. V následujících odstavcich se dovíme o tom, jak
uspořádání mapových listů velkých měřítek vyřešil
Sovětský svaz a jak by bylo možno toto uspořádání zavést
i u nás.

Klad listů a označení topografických map
1: 10000,1: 5000 a 1: 2000

Za základ kladu listů a označení topografických map
1: 5000 a 1 : 2000 byl v SSSR zvolen klad listů a označe-
ní topografické mapy 1 : 100 000.

Z dřívějšího článku o mezinárodním uspořádání
listů map malých měřítek jsme se dověděli, že list mapy
1 : 1000 000, mající rozměry 4° zeměpisné šířky a 60 ze-
měpisné délky, se dělí na 144 listů map měřítka 1: 100000.
List mapy 1: 100000 má proto rozměry 20' zeměpisné
šířky a 30' zeměpisné délky. Na obrázku 1 je vyznačen
klad listů map měřítka 1 : 100 000 pro ČSR.

Rozdělení jednoho listu mapy v měřítku 1 : 1000 000
na listy map v měřítku 1: 100 000 je patrné z obr. 6
citovaného článku (viz: Zeměměřietví 1954, č. 1, str. 6).
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ZeměměřicivÍ
reč.4/42 (1954) Č. 7-8

1 2 3 4 5 6 7 8
-- -- -~o-- -- -- -- --

9 10 11 12 13 14 15 16
-- -- -- -- -- -- -- -_o
17 18 19 20 21 22 23 24
-- -- -- -- -- -- -- --
25 26 27 28 29 30 31 32
-- -- -- -- -- -- -- --
33 34 35 36 37 38 39 40
-- -- -- -- -- -- -- --
41 42 43 44 45 46 47 48

- -- -- -- -- -- -- --
49 50 51 52 53 54 55 56
-- -- -- -- -- -- -- --
57 58 59 60 61 62 63 64

Pro mapy v měřítku 1: 10000 dělí se list mapy v mě-
řítku 1 : 100000 na 64 částí. Obr. 2 znázorňuje schema-
ticky rozdělení jedno1)olistu mapy v měřítku 1: 100000
na listy map v měřítku 1: 10000.
List mapy v měřítku 1 : 10000 zobrazuje území o roz-

měrech 2'30" zeměpisné šířky a 3'45" zeměpisné délky.
Pro mapy v měřítku 1 : 50JO dělí se list mapy v měřítku

1: 100000 na 256 částí. Obr. 3 znázorňuje schematicky
rozdělení jednoho listu mapy v měřítku 1: 100000
na listy map v měřítku 1: 5000.
List mapy v měřítku 1: 5000 zobrazuje území o. roz-

měrech 1'15" zeměpisné šířky a 1'52,5" zeměpisné délky.
O označení listů map v měřítku 1 : 10 000, které mo-

hou být podle potřeby vyhotovovány jakomapy odvozené
fotomechanicky z map v měřítku 1: 5000, nebylo zatím
rozhodnuto. Mám za to, že při označování listů map
v měřítku 1: 10000 lze vycházet z označení příslušného

Obr. 2: Schema rozdě/eníjednoho listu mapy v měřítku 1:100000 listu mapy v měřítku 1: 100000, k němuž by bylo při:-
na 64 listů mapy v měřítku 1: 10000. dáno přÍslušné číslo listu mapy v měřítku 1: 10000.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

-- -- -- -- -- -- -- -- ._- -- -- -- -- -- -- --
(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

(33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0_- -- -- -- -- --o
(49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64)

(65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (.74) (75) (76). (77) (78) (79) (80)

-- -- -- -- -- -- -- -- --o 0_- -- -- -- -- -- _o_-

0(81) (82) (83) o (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96)

(97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) o(109) (110) (111) (112)

--o -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --
(113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128)

(129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---o -- -- -- --
(145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160)

(161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176)

-- -- -- -- -- -- -- -- 0_- -- -- -- -- -- -- 0_-

(177) (178) (179) (180) (181) (182) {l83) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190} (191) (192)

!;t.,

(193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) ;(200) (201) (202) (203) o(204) (205) (206) (207) (208)

-- -- -- 0_- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --.
(209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224)

.
(225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240)

\
-- 0_- -0-- -- -- '-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(241) (242) (243~ (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256)
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Oslování listů map v měřítku 1 : 10000 bylo by prove-
deno obvyklým způsobem od 1 do 64 počínaje od leva
nahoře do prava a po řádcích od shora dolů, jak je nazna-
čeno v obr. 2.
Příklad označení listu mapy v měřítku 1: 10000:

M - 33 - lOS - 36
Označení map v měřítku 1 : SOOOse skládá z označení

příslušného listu mapy v měřítku 1: 100000, k němuž
je přidáno pořadové číslo mapy v měřítku 1: SOOO
v oblých závorkách.
Příklad označení listu mapy v měřítku 1 : SOOO:

M - 33 - lOS - (223)
Ze schematu rozdělení jednoho listu mapy v měřítku

1 :100 000 na 2S6 listů mapy v měřítku 1: SOOOje také
patrno, ve srovnání se schematickým rozdělením jednoho
listu mapy v měřítku 1 : 100000 na 64 listů mapy v mě-
řítku 1: 10000, ze kterých 4 listů mapy v -měřítku
1 : SOOOlze odvodit list mapy v měřítku 1 : 10000.
Pro mapy v měřítku 1 : 2000 se dělí list mapy v měřítku

1 : SOOOna 9 částí, jak je patrno z obr. 4.

a b c

-- -- --
d e f

-- -- --
g h i

Obr. 4: Schema rozdělení 'listu mapy ou měřítku 1:5000 na
9 listů mapy 'li měřítku 1: 2 000 (po případě jI: 1 000).

Podle toho zobrazuje list mapy v měřítku 1: 2000
území o rozměrech 2S" zeměpisné šířky a 37,S"!země-
pisné délky.
Označení listu mapy v měřítku 1: 2000 se skládá

z označení Jistu mapy v měřítku 1: SOOOs přidáním
jednoho z devíti začáte~ch písmen malé abecedy
(v oblých závorkách): a, b, c, d, e, f, g, h, i, příslušného
listu mapy v měřítku 1: 2000. (Sovětská kartografie
samozřejmě užívá k označení mapových listů v měřítku
1: 2000 prvých 9 začátečních písmen azbuky.)
Příklad navrhovaného označení listu mapy v měřítku

1: 2000:
M ---;-33 - lOS - (223 - e)

Úvahy () uspořádáni listů map v měřítku 1 : 1000
Popisné mapy měst a sídlišť, které musí znázorňovat

velké množství podrobností, podzemních zařízení, jako
kanalisace, vodovody, parovody, kabely, telefonní,
telegrafní, elektrická a podobná vedení a všechna nad-
zemní vedení, stavby, pouliční osvětlovací tělesa a vy-
ústění nejrůznějších zařízení a instalací, je třeba zobra-
zovat na mapě minimálního měřítka 1: 1000, jak je také
příslušnými předpisy o vyhotovování popisné mapy
předepsáno.
Nejhospodárnějším a nejúčelnějším ~e zdá, aby nové

popisné mapy v měřítku 1: 1000 byly vymezeny týmiž
rovnoběžkami a poledníky, které vymezují list mapy

v měřítku 1: 2000. Listy map v měřítku 1 : 2000 zobra-
zují v našich zeměpisných šířkách asi S6 ha území,
jehož souvislé zobrazení nerušené sekčními čarami by
bylo zobrazeno na jedné folii (kladívkový papy s hliní-
kovou vložkou nebo napjatý na hliníkové desce) o roz-
měrech 90 cm X 90 cm. Tento rozměr folie je snad
přijatelný pro projektanty a konstruktéry, pro něž je
důležitá nejkratší vzdálenost středu folie od jejího
okraje, jež by činila 4S cm. Je to poměrně značná vzdá-
lenost pro zobrazování, neboť se bude muset při zobra-
zování ve středu folie pracovat velmi namáhavě a nepo-
hodlně. Zato však bude tato námaha vyvážena tím, že
odpadnou některé zbytečné styky, které by vznikly
případným dalším dělením listu mapy v měřítku 1 : 2000.
Navrhuji proto klad listů popisných map v měřítku

1 : 1000 ztotožnit s kladem listů map v měřítku 1 : 2000,
při čemž plocha zobrazeného území na listě mapy
v měřítku 1 : 1000by byla stejná; délkovérozměry sekční-
ho rámce by byly dvojnásobné.
Rozlišení v označování obou druhů map, 1: 2000

a 1: 1000, které by bylo na první pohled patrno již
z velikosti sekčního rámce, provedlo by se vyznačením
čísla mapového listu v měřítku 1: SOOOa písmene
mapového listu v měřítku 1: 2000 místo v oblých zá-
vorkách v hranatých závorkách.
Příklad navrhovaného označení listu mapy v měřítku

1: 1000:
M - 33 - lOS - [223 - e]

Toto uspořádání by přineslo výhodu také vjednodu-
chém převádění zobrazovaného listu v měřítku 1: 1000
do přehlednějšího měřítka 1: 2000 fotografickou repro-
dukcí. .

Závěr
Nové uspořádání listů map velkých měřítek, které

bylo zavedeno v Sovětském svazu, je dobře promyšle-
no a nebylo by správné s hlediska mezinárodních zásad
pro uspořádání map velkých měřítek odchylovat se od
těchto propracovaných a jednotně zavedených technic-
kých směrnic. Bylo by žádoucí, aby nové mapy velkých
měřítek byly podle toho uspořádány i na území našeho
státu. '
Spoluprací autora tohoto článku s prof. Bohmem ze

zeměměřické fakulty v Praze a zásluhou Ústřední
správy geodesie a kartografie vyjdou ještě v r. 19S4
"Kartografické tabulky pro nové mapy v měřítku
1 : SOOOa 1: 2000" uspořádané a zpracované podle
tabulek A. M. Virovce. Tabulky jsou přizpůsobeny
potřebám Československé republiky, jak co do rozsahu
vzhledem k zeměpisným šířkám a délkám naší republi-
ky, tak co do vnitřní náplně tabulek. Tabulky jsou
proti tabulkám sovětským podstatně zpřesněny, zejmé-
na pokud jde o stanovení ploch jednotlivých mapových
listů.
Literatura:
. [1] Úspěchy sovětské geodesie a kartografie, ČSAV, Praha

1953.
[2] A. M. Virovec: Tablicy dlja postrojenija ramok trapecij

topografičeskich sjemok masštabov 1: 5000 i 1: 2000, elipsoid
Krasovskogo, Geodezizdat, Moskva 1951.

[3] J. Bt>hm: Matematická kartografie, 1. dil, Brno 1950.
[4] J. Bt>hm: Matematická kartografie, II. dil, Brno 1951.
[5] F. Fiala: Kartografické zobrazování, Praha 1952.
[6] J. A. Suvalov: Osnovy topografii, Moskva 1951.
[7] F. Storkán: Mezinárodní uspořádání listů map malých

měřitek, Zeměměřictvi 1954, č. 1, str. 3-8.
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Hromadné protíná ní vpřed

Nově ~'Ybavenámetoda hromadného protínání vpřed ze tří daných bodů zároveň, určená pro přehledná území, vyžaduje
jen krátkodobé signalisace nových bodů trvající asi 3 minwy. Postupné signalisování si vynucuje novou úpravu měření
směrů se zřetelem k eliminaci stáčení stativů, která zde lIabý'vá důležitosti. Souřadnice zhušťJvacích bodů vznikají 'l!yrov-
ná!lím založen.Vm na rovnosti absolutních hodnot tří směrových oprav. Zkouška metody provedená výzkumným oddělením
SZKÚ ukázala, že každých 10 minut vzniká nový bod, ať zhr.šťovací, vlícovací nebo pomocný zhušťovací anebo tachy-
metrické stanovisko. Metoda výhodně nahradí polygonisaci. Střední. chyba souřadnic i výšek měla velikost ± 0,024 m.

1. Podstata metody
V přeWedném území je možno bohatě využít metody

protínání vpřed při určování zhušťovacíchbodů, zejména .
vznikají-li zároveň s pomocnými zhušťovacími body,
. s vlícovacími body a s tachymetrickými stanovisky při
mapování v měřítku I : 5000. Metoda však musí být
uplatněna jako hromadné protínání ze tří společných
daných bodů A, B, G. Zaměřují se jí pak polohy i výšky
'obou druhů zhušťovacích bodů, vlícovacích bodů i stano-
visek, takže většinou již není nutné konat jiné práce než
zaměřování podrobných bodů. U měřítka I : 1000 na-
hradí metoda z valné části polygonisaci. Toto pojetí
metody má příznivý vliv na měřickou stránku úlohy
i na stránku výpočetní. S hlediska rycWosti je zvlášť
výhodné zaměřovat směry na nové body P sóučasně
ze všech bodů A, B, G třemi theodolity. Pak proběhne
všech pět operací - rekognoskace, stabilisace kolíkem,
signalisace 2 -7- 4 m výtyčkou, zaměření směrů ze všech
tří bodů i zrušení signalisace - v krátké chvíli jediné
návštěvy mapéra na novém bodě.
Myšlenka hromadného theodolitového protínání vpřed

se vyvinula z katastrálního vyměřování stolového.
Ing. Alois Šimek popsal v článku "Trigonometrické
zaměřování detailu" otištěném v Zeměměřičském věst-
níku, roč. X (1922), str. 113 a 129 metodu, podle níž
se takto zaměřuje poloha koncových bodů měřických
přímek na vzdálenost 500 až 600 m od východiskových
bodů, jedním nebo dvěma theodolity s nejmenším
dílkem 20", orientovanými na směr....kladné větve osyx
souřadnicové sítě. Měřické body vznilci.jína mapě jako
průsečíky rayonů vynesených zvlášť konstruovaným
transportérem firmy Fromme ve Vídni, který automa-
ticky zachovává orientaci děleného kruhu pro různá
místa rýsovky. Připouští také výpočet souřadnic těchto
bodů. Žádné podrobnosti však o něm neuvádí. Zkouškou
zjistil, že metoda je rychlejší než polygonová a přitom
je stejně přesná. Ing. Šimek poznamenává, že idea této
zaměřovací metody není nová, a že byl pověřen generál-
ním ředitelstvím katastru, aby jí na zkoušku zaměřil
jednu sekci. Je mi zn~mo, že podobnou zkoušku provedl
později, r. 1935, ještě Ing. Ant. Kovaříček na Slovensku
s velmi uspokojivým výsledkem. Nic však o ní nepubli-
koval. V tomto článku tedy navazuji na starou myšlenku
a sleduji při tom cestu analytickou. .
Východiskovými body A, B, G mohou být trigono-

metrické body, pokud je na nich dobrý rozWed a ne-
překážejí vzpěry signálu, nebo samostatně pro daný
úkol zvolená stanoviska, určená jako zhušťovací body
(vizobr. I), nebo excentricky vysunutá stanoviska poblíž
kvalifikovanýchbodů. Hromadným protínáním vznikají
z orientovaných směrů AP, BP a GP nové body uvnitř

i vně trojúhelníku ABG (viz obr. 2). Je zřejmé, že v ně-
kterých polohách (na př. P3) se nebudou všechny určo-
vací směry protínat pod příznivými úWy.· Zde záleží
na způsobu výpočtu souřadnic, aby výsledek byl co nej-

......... ::,~ T..
......./ 3

i

. .
...~ 7;,

rg \"":::-..\ ....::::.
,

spoleWivější. Vytvoří-li určovací směry bodu P3 troj-
úhelník chyb, znázoměný na obr. 3, je bezpečnějším
výsledkem aritmetický průměr Q poloh průsečíků dvojic
směrů vycházejících z bodů A, B a A, G než průměr N
náležící průsečíkům z A, BaB, G. K tomu, apychom
vybrali pro výpočet souřadnic právě vhodné kombinace
ABP3 a AGP3, je však třeba sledovat tvarurčovadho
obrazce na mapě nebo nanáčrtu.To lze dělat v.jednotli....

1954/127



Zeměměřictví
roč. 4/42 (1954) Č. 7-8

vých případech, při hromadném určování bodu bychom
však litovali času, který se tím ztrácí.
Musíme proto volit jiný zpusob výpočtu, než je pru-

měr ze dvou dílčích výsledku. Je jím vyrovnávací postup.
Je ovšem třeba ospravedlnit zvýšeni přesnosti, které tím

nastává. Uvidíme, že hromadnost vede k tomu, že není
možné pozorovat směry ve více než jedné skupině,
a seznali jsme již, že nový bod niá mnohdy nevýhodnou
polohu při některé ze spojnic východiskových bodu.
Obě okolnosti snižují přesnost nových bodu. S tohoto
hlediska prospěje zpřesnění, které plyne z vyrovnání.
Není však nutné užít při tom metody nejmenších
čtvercu, jestliže se podaří založit vyrovnání na jiné zásadě
při menší práci. Hlavní duraz klaďme na mechanisaci
výpočtu, zvlášť potřebnou při hromadném řešení úlohy.
Vyrovnávacízásadou, která vyhovuje konstantnímu počtu
tří· určovacích směrů, bude požadavek, aby absolutní
hodnoty všech tří směrových oprav byly Stejné.Abychom
však u méně významných bodu, zejména u tachy-
metrických stanovisek, nevynakládali zbytečné úsilí,
budeme postupovat tak, že výpočet sice založímejednotně
pro vyrovnání bez zřetele na druh nových bodu, ale
vyrovnávat budeme dusledně jen směry na zhušťovací
body a ostatní jen výjimečně.
Práci je vhodné organisovdt takto: Tříčlenná zhušťo-

vatelská skupina, nepočítaje v to pomocníky, se nejprve
rozdělí na tři čety, které ve svých úsecích zrekognoskují
a ostabilisují všechny východiskové body typu A, B, C
na nezalesněné a přehledné čásá mapovaného obvodu
jako zhušťovací body. Přitom vypracují plán, kterým
určí obvod hromadného zhušťování pro každou trojici
východiskových bodu, označí body s trvalou vysokou
signalisací (kostely, kapličky, komíny atd.), které mají
být zaměřeny jako 'zhušťovací body a stanoví pořadí,
v jakém se budou jednotliví měřiči přemisťovat na další
stanovisko theodolitu, aby s ostatními dvěma, kteří
zustanou ještě na svých mís!~ch, pokud to vyhovuje
plánu, vytvořili nOVQU trojici pro sousední obvod hro-
madného zhušťování. Východiskové body totiž tvoří
většinou souvislou síť Stanovisektheodolitu (viz obr. 4).
Po této přípravě se všichni tři měřiči soustředí, obsazují
postupně jednotlivé trojice východiskových bodu a při-
bírají vždy toho mapéra, který bude pracovat v přísluš-
ném obvodu hromadného zhušťování.Mapérpak nastoupí
cestu po příštích bodech, jak o ní byla řeč v prvním
odstavci..Měřiči. jednak provedou měření potřebné pro

výpočet všech souřadnic (X, Y,V) východiskovýchbodů,
jednak zaměřují body označené mapéren, zároveň s body
s trvalou vysokou sigm!.lisací.Výpočet souřadnic i výšek
se koná rovněž hromadně, pro každou trojici výcho-
diskových bodu zvlášť.

2. Měřeni směrů
Theodolitem postaveným na východiskovém bodu A

(obr. 1) se zaměří ve 2 skupinách určovací směry na
okolní trigonometrické body TI -:- T4, potřebné pro vý-
počet jeho souřadnic protínáním zpět, a zenitové vzdále-
nosti pro výpočet jeho výšky. Odděleně se pak theodolit
orientuje zaměřením dvou vhodných orientačních směrů
z určovací osnovy (na př. směry na T2 a Tz) v obou
polohách dalekohledu, těsně před zaměřovánim směrů
na nové body P. Takto zaměří i měřiči na bodech B a C
polohu svých stanovisek a orientují si své theodolity.
Pak se zaměřují směry na nové body zpusobem odlišným
od běžných měřických metod. Odchylnost je vynucena
postupným signalisováním novjch bodu, jak je provádí
mapér na své cestě.
Připomeňme si, že pozemní zhušťovací body jsou

předem stabilisovány kamennými hranoly s křížkem.
Jejich počet se zvětšuje zejmťna v okolí obcí, kde pro
měřítko 1: 1000 hodlánle nahradit body polygonové
zhušťovacímibody. Mapér, když vyhledá polohu nového
bodu, který není zhušťovacím bodem, zarazí na místě
kolík a k němu výtyčku přiměřené délky s praporkem
(viz obr. 5), urovná ji olovnicí, pak poodstoupí (usedne
na zem), aby nepřekážel, zakreslí si bod do náčrtu,
označí jej číslem a zaznamená si čas i výšku VI vrcholu
výtyčky nad kolíkem. To je znamením všem měřičum,
jejichž pomocníci sledují mapéra triedrem i po celou

dobu jeho' cesty, že je pnprava skončena, že si mají
rovněž zaznamenat čas 1'1 a zaněřit v obou polohách
dalekohledu, následujících iluled po sobě, směr i výšku.
Pokud se některému z nich lépe cílí (při tmavém po-
zadl) na výšku V2, poznamená si to. Jakmile měřič tuto
práci skončí, zarazí doposud ležící trasírku s praporkem
na znamení, že doměřil. Mapér tato znamení sleduje
triedrem, a když je vidí na všech třech východiskových
bodech, vytáhne svoji výtyčku ze země a pokračuje
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\T cestě na další nový bod, kde se celý postup opakuje.
Při jeho odchodu měřiči ihned položí své signalisačni
trasirky zase na zem. Přijde-li mapér na stabilisovaný
zhušťovací bod, postaví výtyčku ve stojánku na křížek

kamene. Asi po půlhodinách orientují měřiči znovu své
theodolity stejným způsobem jako na začátku. Na posled-
nim bodě dá mapér ukončovací znameni krouženim
trasírkou, což po něm měřiči opakuji. .
Záleží tedy i na jakosti theodolitu, aby jediná skupina

směrů stačila na přesnost zhušťovacíchbodů. Při zkoušce
nové metody konané v létě 1952výzkumným odděleI$n
SZKÚ se použilo theodolitů Wild-T 3, ltteré se osvědčily
velmi dobře. U menších theodolitů typu Wild-T 2 nebo
Kern DKM2, které jsou svou vahou přiměřenější
zhušťovacím pracÍIns by se měly k měřeným směrům
na zhušťovací body přidávat kofekce ze stálé chyby
děleného kruhu1) a ze stálé chyby optického mikro-
metru2), jednou provždy laboratorně zjištěné. Pro infor-
maci, jak jednoduše se tyto korekce stanoví, je na obr. 6
ukázán graf stálé chyby limbové theodolitu Wild-T 3,
č. 11125 a na obr, 7 graf jeho mikrometrové chyby.
Obě korekce se odečtou v grafech ke gradové a vteřini-
kové hodnotě měřeného směru. Limbové korekce se

vyhledají ke směru z té polohy dalekohledu, kde gradový
údaj je menší než 200. Dva příklady ukazují, že i u theo-
dolitu Wild-T 3 jsou korekce někdy dosti značné.
U menších theodolitů se dá očekávat, že korekce

budou ještě větši.
časy, které zaznamenávají měřiči i mapér, jsou pro-

středkem k identifikaci měřických údajů v zápisnicích.
Podle nich si měřiči dodatečně doplni čísla nových bodů.

-5«----------------------------------~--~----
''1
-3

'2

-1

-2

-J

'I ------------------ ----- -------- ---------------

Obr. 6.

·'l~~------]: 200 300~

-1 ~_s::g;?_ 4aJ ' __~

-2 ------- ----------------------------

Jsou nezbytné, když měřič výjimečně vynechá některý
nový bod, ať již proto, že mapér signalisoval tachy-
metrické stanovisko v zakrytém mistě a spokojil se
vědomě jen dvěma určovacími směry, nebo při přehléd-
nutí výtyčky (neúplné určeni bodu lze později, při za-
měřováni ,podrobných bodů, doplnit protínánim se
strany). Vedle tohóto zjišťovacího významu má čas
i funkci měřickou. Potřebujeme jej při eliminaci chyby
ze stáčeni stativu.

Vodorovné směry
Korekce z

Součet korekcíSměr Poloha limbu I mikrom.na
g I c I cc cc I cc cc

I
I ~I 43

I
80

I
-

I IP, (pro 155g) (pro 390cc) + 5,5II 155 44 00 + 4,7 + 0,8

I

I
195 I 07

.1

10

I
(pro 1958) (pro 220cc) IPa

II 395 , 07 30 - 3,6 - 1,5 - 5,1
,

1) Tato chyba se vyšetřuje metodou Heuvelinkovou, která
je popsána v článku Ing. Dr M. Wittingeta "Vyšetřováni
dělených kruhů", Zeměměřický obzor, roč. I/XXVIII (1940),
str. 141. O výpočtu koeficientů jedna autorův článek "Číselný
výpočet součtových výrazů ...•• na str. 157 téhož ročniku
a opravy tiskových chyb k němu jSOUt1a str. 188.

I) Metoda zkpušky je popsána v autorově knize "Měřeni
směrů Základni trigonometrické sítě a jeho kriteria", Praha
1952, str. 68. Viz také autorův článek "Optický mikrometr
theodolltu Wild- T 3 a jeho rozbor", Zeměměřictví, roč. 2
(40) - 1952, str. 66.

Výpočet orientovaných směrů provedeme takto: Na
dva dané body I a II, které si vybereme k občasnému
orientováni theodolitu na východiskovém bodě A, za-
měříme na začátku směry rol a rolI. Brzy nato zaměříme
směr IX' 1 na první bod 1 vytyčený mapérem. Všem
těmto třem směrům náleží společný čas ťl' Po větších
přestávkách, zaviněných cestou mapéra a jeho příprav-
nými pracemi, zaměřujeme ještě směry IX2', rx.a', IX4,', ••••

na body 2, 3, 4" .... při časech t2', ta', t4', ••.••• Na,
posledni bod n orientačního cyklu zaměříme směr IX' ••
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při čase t,,' a ihned po něm ještě orientačni směry OJ/

a .OJd na body I a II. Všechny časy pak redukujeme
na počátečni čas a získáme redukované časy v minutách
tI = O
t2 = t2' - tľ

Z obou dvojic
průměry

OJI + OJII

2

, OJ/ + OJ]]'
cp = 2

(průměr cp' je ovšem pro další orientačni cyklus zase
počátečním průměrem cp).

Opravy .,1 ze stáčeni VYPQčtemetak, abychom měli
všechny opravené směry Vztaženy k času tI" Po za-
vedeni symbolu

cp - cp'
---=k,

t"
bude

.,11 = O

.,12 = k' t2

.,13 = k . ta

.,1" = cp - cp'.

Výpočet této "směrové srážky" se koná logarit1JŮckým
pravítkem, stejným způsobem, jakým se rozvrhuje srážka
papíru při vynášeni do map. Orientačni posun e stano-
víme po výpočtu průměru z jižniků

(/> =(J AI + (JAll

2

na dané orientační, body z rovnice
e = (/> - cp.

Máme tedy

Stanov. ThecJ .1ť,7'h'~I.~...Orientační Jlžníky výšky.
Měřič .!?:. ..~~~~. ~.os stanovi~lca,) tyČ "B H "5 ...338/55

Dat. .... .JqI7. ..I,...a.....d''''' !>\roje . .. _"!.~s..3
.1N5 t" "7 5' 95

Pota!>Í .".!!~,"~,"'P ...... PrVmsP223 07.2"1 horiz. strOJe VHs3:f0'.09

Směr na bod. Vodorovné PrVměr Prum~T 'f> Zen,tvzd.. Z Výškwé
Cíl Oprava OTientsměfů Ornmt.směr ~Iměření
Ča~ ~I

směry zeroč Orient. posun

o
-E- E.~st>-'f' o<.=!;+t: ~

.
4205 I .!E.F I

270 20 .,a
- >-- "• W 0{9 78

':1",
CJ

32" 7.<278
L1 278" I ~ ~ e· I

379 25 U
298 $" 46 "• - I--0{79 25 02 "1

5 I 207 ~ ~ I 89 98 43
25 10{ 0{00 03 09

Y- " 100 00/ 5<!

;5'1 • 7 2"
'-

-Q20 •• "O N '76 (+J 105 59 22 tJ 0199 99 95

<jr
I 6'7 "8~ ~ I 9d 75 900/
276 .,02 "8 0/2

f- :!... " 010' 200/ 06
-0,2C ••.•. ';'o{(j • '" 66 76 6'7 013 (-) 0/'75 01 59 tJ 200 00 00

Oe 1 ~ ~ I

(Jw; ""'Y) 3(j1 51 18
- :!... u

• .,61 57 #6 57 83, " eJ

(c;!..,I <>Juaj) 1 :!E.. !!!!-. I

3''1 ?I:> 77
~ "9'10 I 012-'1" 70 '70 '15 tJ(~--...)I - - I 99 90 52~., -100 019 00

'"i7i - " -1QO 09 52
I "i( (-) 259 98 60 tJ 200 00 04

1 35'
!!!.. E!:!.. I 99 38 79

'i( ~o{
f-:- ~ • 100 6'1 13

n 15' .rs '" tJ

010 1265 ~ ~ I 98 92 45
2" 58 .,02 .{5 20

~ II '10" 07 {;5
9~5 I

f-:-
-a~o_ 65 25 902 2~ 27 (+) "63 5' '73 t1200 00 -10

8 ~ ~ I 97 66 25
I 32' '70 oJ{ 01000/,,752

9~5' - ~ II -1a.!J 33 75

-a~ 1/ '12, 69 '3'" 69 '71 (-) 220 O..•17 tJ 199 99 98

<3205 ~}1.E.~ I
I 270 20 - Cf:

II

• -
'70 19 76 32". 72 '76

[J

<32'781 .. , ~ ~ I
379 25 '76

• - - II

I "79 125 02 [J

V přikladu, obsaženém v ukázce zápisniku pro hro-
madné zhušťováni,který však jeví výjimečněmalé stáčeni,
počitáme opravy .,1 ze stáčeni takto:

tp - cp' = 2cc

~. I
Body

I I II 1 I 2 I 3 I······· .. ·· ·1 n I I 'I II
ml 1 mIl ml I mn'

--,-----, Měřené směry
(1) tp '" ' "'s' /Za' .............. ",,,' '1/I

(2) l» měřené , . " ti' ts' ta' ............. t,,'
- ~(3) redukované O ts ta ............. t"
(4) Opravy ze stáčeni ~. O L1s L1a ....- ......... .1" I(5) Opravené směry (1) + (4)• ,
(6) Orientované směry (5) + II
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Směr I ť I t I LIna bod I
5 8h54m 54m Om Occ
7 916 76 22 1,1

08 920 80 26 1,3
010 925 85 31 1,5
8 935 95 41 2

/

3. Vyrovnání a výpočet souřadnic
Na třech daných bodech A, B, C jsou určeny oriento-

vané směry (měřené jižníky) DCA, DCB, DCc na nový bod P
(viz obr. 8). Vlivem měřických chyb se tyto tři směry

neprotínají v jediném bodě a vytvářejí trojúhelník chyb
1, 2, 3. Zabývejme se nejprve jeho prvními dvěma
vrcholy. Rovnice pro výpočet souřadnic průsečíku směrů
ze stanovisek A a B byly již uvedeny při protínáni vpřed
pro formulář SZKÚ, č. 2113). Podle nich pišme vzorec
pro pořadnicový rozdíl L1 YBl V tomto tvaru

E = + L1XAB + L1 YBA cotg DCA A

J = dYBI
BA

J BA = cotg DCA - cotg DCB.

Pro průsečík směrů ze stanovisek B, C budeme ve
vzorcích psát C,2 místo A,1 a dostaneme po úpravě

'E'= + LlXBC + L1 Y cB cotg (Xc A
J = dYB2
CB

JCB = cotg DCB - cotg DCC.

Nyní přihlédněme k podobnému a podobně položené..;
mu trojúhelníku 1'2'3', který vznikne ze směrů po-
změněných o stejnou hodnotu tabulkového intervalu i;
pro niž máme tabulkovou diferenci d funkce kotangens.
Znamé~o této '4hlovézměny Il1'llS!llleyolit tak"aby~e
vzdalovaly strany nově vzniklého trojúhelníku souhlasně
(vně nebo dovnitř) od příslušných stran původního
trojúhelníku chyb 1,2,3. Děláme to s úmyslem získat
prvky pro vyrovnání trojúhelníku chyb opravami směrů
stejné absolutní velikosti. Při konfiguraci směrů s bodů
A, B, C na nový bod P, znázorněné na obr. 8, zavedeme

3) Viz autorův článek "Edice formulářů SZKÚ a jej! vý-
početní postupy při protínáni vpřed a zpět", Zeměměřietvf,
roč' 2 (40)" str.· 133.-., ,_*, __ . .

proto nové směry
DCA - i, DCB+ i, DCC - i,

~t"splňujitpodminku s~hiasnosti--(;-nitřní poloh'a
trojúhelníku 1'2'3') a splňovaly by ji i při jiné konfiguraci
směrů pro druhou možnou','polohu trojúhelníku chyb
znázorněnou na obr. 9 (vnější poloha trojúhelriíku 1'2'3').

~··l······· o ""'1 .'0 ,'0," - _o. -.1",,~~o"-~"c""'-'·~l
: ,

~"~';:~~;; •.. :1 I
,
,,
,,

Protože funkce kotangens ve všech čtyřech kvadrantech
klesá, budou kotangenty nových směrů
cotg DCA + dA, cotg DCB _o dB, cotg DCC +- dc,

kde. d jsou absolutní hodnoty tabulkové diference p:ro
jednotlivé směry oe.· '
Všimněme si, že znaménka diferencí d jsou zde sou..•

hlasná u směrů vycházejících z bodů A, C, t. j. u směrů,
které ani v prodloužení neprotínají plochu daného troj...
úhelníku ABC. Opačné znaménko však je u směru
vedeného z bodu B, který plochou prochází. Dokážeme
rozborem stranové podmínky obrazce ABCP, že zna-
ménko diference d je záporné, jestliže celá přímka daná

orientovaným směrem DC trojúhelník ABC protíná, a že
je kladné, když jej míjí. ,Na obr. ľO jsou v daném troj-
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úhelniku při bodech A a B
vrcholové úhly q; a 1jJ, směry
na nový bod P (ró') jsou dány
doprava rostoucími úhly oe, fJ
a y. Stranová rovnice je
sin (oe+ q;). sin (fJ + 1jJ) •

.sin[y - (q;+ 1jJ)]
sinoe'sinfJ'siny

přetvořená rovnice závislosti je
'V •• [cotg (x + cp) - cotg oe]+
+ 'lip [cotg (fJ + 1jJ) -

_. cotg fJ] + Vy {cotg [I' -
- (cp + 1jJ)] - cotg I' } +

+ U=O
anebo: po rozvedení kotangen-
ty součtu,

cosec2x
'V ••------+cotg oe+ cotg cp

cosec2 tJ
+ 'lip cotg fJ + cotg '!jJ +

cosec2 y
cotg y-

cotg (cp + 'Ip)
Při jediné korelátě rozhodují
o znaménkách oprav jejich sou-
činitelé z poslední rovnice,
speciálně pak jmenovatelév sou-
činitelích. Z nich je zřejmý po-
hyb znamének, tab. III, znázor-
něný ještě schematicky na obr.
11.Znaménka oprav přeneseme
na znaménka diferencí,aby i al-
gebraickéhodnoty diferéncí uka-
zovaly změnu směrem od mě-
řené hodnoty k vyrovnané
(s hlediska obr. 8) anebo změ-
nu opačnou (podle obr. 9).
Všechna znaménka lze tedy
snadno určit buďto porov-
náním orientovaných směrů
s jižníky směrů na oba sou-
sední body daného trojúhel-

C
~:~ ..~
....~
.•.~ <X

B
:

", •.esA I

A :'

Body OTientovQne' směry na. 'b~ech
l' A á215 lB 42781 C 420.

9. c<. 10s'I59 122 Hls518" .384 126123

d: + 158 - 17 +26

co!g+d. 1 0529 3 923 5 19
cotg 2'- 0,088 0687 + 0,292 9"0 6-3.96245

• cotqtdv 7 0514 /I 921 9 -
.7.. oe. 1751011s9 901221", 36913.3160

ci - 11 -16 - 7

coig+ci 1 6 03 ~ 766 5 09

coŮJ 2-2,1'15 92 ~ +(;1,1'5" 782 6 -1,91302

cotg+clv 7 91 1\ 784 9· 01

010 do 16315817.3 95\63171 375123179
." .._---.-

ci' + 5 - 157 + 41

co~+ci 1 35' ~ 62"0 5 85
~ Il-1,SS3 "o ~+o.0686397 6-2,43996

cotg+c1-v17 . 33 3 6186 19 81

8 Ol. 2201"* 1-17 9..2137191 353154111
.- ....... do)

-16 - 16 -4

co~+a 1 68 ~ 26& 5 96

cotq Z+o3,070 8lf 4+0. 1202!,ý 6 -1,1179..2
cotg+clv7 69 ~ 269 9 96

9 o(. 127117J'174 791771S3 .350140147
.............

d: - 19 - 1~ - "
otgUl 1 630 IJ 809 ~ 8't

cotg 2+0,47" 6"9 í+q32~ 827 6 -1,012 80

cotg+cl·v 7 597 8 778 9 91

.3 o(. 2711781 74 791771.53 3501401,,7....
ci'

cot9ta 1 j 5, cotg 2+0..47" 6';9 í+ 0,3.211827 6 -1,01280

o1g+d-v 7 8 9,

/lXAB+ /lYBA·(1j Z"Jl'Oot, ~)
)

(1J-~J· • e vně e-e-E
/)X.u+ /)Yu·(V E bio>l\o-

/2l-/11J - víW.
/lYII'-E+f'V

AXfAYcS·(5) ť .ni
3)-(5) - '1'-F-f~XBC+/)YtB·f6).( k zlo•••""
(4}-(6) ve Ufe vat

.. ..~p.?:
- 72 2 , 032
- 0,381 00&7

O tj";;Š9"

123
+ 8 064 ;"ú'?;
+4,255390

.;·4"3' .. ··

..~?~.
- 4 ~"4 ~ 400

- 2,570 702
79·6·····
..~~:L.

+ 3.550" 8!2.'7

..;.2)067 ~'g?:..
856

.~"!.7...
- 3 O"'6~:l96

-1,622 0397
'1 9-7~'if

_1.'!ť?.
+4 17-1-f) ~"2

.,.2)508 ~.~?
"""''''0

~2J9S0 556 ..
"<12

_~.7..

_J~_~...
'I- 1'70, 534

+ 0.145 8.2/?.
8R1
:!~.Q..

1: -1 568, 09~

1--1,3"" 6,27 ..

M9

+ no, 534
+ '0. '"'5 .8,!2..

",51 -e
• + 18 95 ;05i;' ~E E. + 0.097............... AY

BP

..1.f?~._-e'+4 395~ -160

- .)~'1Z -E
H'.•~1),11~.••~ 'fa - o,108
e-e,' --0.010 -j V-+ 4.093

:201 -&

-+ ~".1?:.:;~~=E E= + tJ,(}o5

/lY.P
?~.~...=é f -1 '71'7, -195

= 199 =E
E-E'--o,OO3-F 'f=+0.024
e~e';,;;~o.o2;;;'fv- - 0,125"

. 092-e-+., 8?8:'~G5;'EE=+0.027_.................... ~Y'P

f<?~.,-e f '" 8'78, -1M
- 10" =t
~~Eď~.~9,O~9.':'JF.ff= - 0.029
e.e.'--O,O"O- v-.+ ~345

~51-e
- +1 "53;~~'6"=EE - - 0.0-<5.................... ~Y.P

..!~"..=e·+., "53,1,52
- '(11-E'
E-E'-+o, osS=F 'f-'" 0.058
e~e';,;;~·o.·~·~3;;.1V-'" 4948

.269 -e
- + 11"9.~67-E E=- 0.198
........ ~YBP

8•..8.~5.-e+"16~,925
- 8,799 =E
E~E'-+O,668=F 'f= + o,244
e·e'-.Q 421,=i V=+ 2,738

-e
-.,.., 169.'<67 =E E-.. ~YBP

-e +1".9,133
8. 799-E'

H= o. =F 'f-
ě:ť,;;,o."j V-

1) d je tabulková diference pro interval; = lOcc.
Z) Hromadný výpočet čitatelů při e, E, (e', E') v celém

sloupci odděleně pro stejná znaménka hodnot 1, 2, (5, 6).
Nejprve počitat hodnoty při zlomkové čáře.

Tab. III.

ClI: tJ I 'Y

O O O
+ + +

2R - cp 2R - tp cp+tp
~ - -

2R 2R 2R
+ + +

4R-cp 4R-tp 2R + (cp + tp)
- - -

4R 4R 4R
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SouŤQdTlice dcmýc" bodU Výpočet výše~ z daných bodůX y
I

102953",18 A 7~ 566,63 A <1215 VHS" 340,08 BA 2781 VI/S" 414,78 C<l205 VHS" .3q~ "9
1 028 951,84 B 76lf 980,46 z cotg z z cotg z Z cotg z Výšky
1028 289,2" C 7ií7 182,96 1,,)(•.•1 I~XBPI l"xc,1 bodů?

$ s sc.X",-- 582,3" ll.Y••-+1 586,17 Ic.Y., I J"V.pl l"v.,1
/lXac"- 662,60 "Y•• -- 2 202,50 +0 +0 +0
(\pod:rtí minut \ornl) (homí 'I\'Iinu$ .1Qiní) - C - C • c (V'J

SouŤadTlice bodů P V' ') V' 'J V' 'J ••
1 029 506,97 = (Yp·Y.Hl)+XA 100103109 -0,000 485 102141121 -0,037907 (001431'9 -0,006 910 5••..••.... 'w••.•.

óY.,'(8)+X. 27,21 555,13 4974,79
1217, 73

11'55,92

·1

~97 :a 310,-19
308,99 1895,16 307,31,

oY.,+YB = 766875,62
+0,27 + 0, 11+0,01 Vp•- D lY,,-Yc),(9)+Xc

·1,83 -2,03 - 1,83 338,12

Mf![s"..} :~o -:!: 26111m. 338) 11 338,16 338,09

D (Y.-Y.I'C/l+XA 1021481(2 -0,038 "" 1031221"" -0,0.5'064$ "01132183 -0,0.20868 7................
217, b3 D A""p'(S)+X. 3"6,56 265,78 9!l8,38

1029 3~2,61 -1737 J65 -104'7, 5'7

l!.Yp+YB
431,03 -17-t?J20 485.30= 766697,66

+ 0,01 +0,21 +0,08 Vp"
62 = lV••\1(9)+XC -1,83 -2,03 - 1,83 32",91

M~t[S ••}:':' ::<; 3-. 32/;,90 32~,96 3'1.1"&8

72 - (Yp-Y.H71+XA 10<'145120 - 0,033816 10~14.3192 -0,o"" 350 4<1119"139-0,031 173
010........... ~....

" 029 080, 71 ~ A""p (S)+X. .f$3,"7 "'!lIJ,!? 791,1;7
5'39,3"1 4 882,5e 85$,37

ll.Y.,tY.
291,93 4878,10 32/;,1,0

D 766 858,56 + 0,02 +0,2" + 0,05" Vp•- - {V.-Yc}(9)+XC - 4,91 -2}11 -",9" ,.3~9.,,9~
M~t[s.l::o~=t 2911\1ft 3"9,95' ~20,01 319,97

- •• (Yp·Y,.Xt)+XA {MI67152 - 0,073 5'10 109160159 -0,072 "76 102126175 -0,035 633 8.................

"'26,iJ5 - óY., (Sl-X!' ~7,53 47Ji,81 1370#
1 029

:'32,72" 4128,60 -1 1;63,'llť -1 -1!l3,!9'I

ll.YSp+Y.
4 "53,/;5 ';'1;9,05= 766 433,91

.•.0,04 +0,"5 +O,OS Vp •
65 = (Y.-Yc){9)+ Xc

- 4,83 - 2,03 -1.83 .,3".6.:.7.5
M~![511\}::O~t 19 ",m 306,73 .306,80 306,71

"5 = (YP:~X71+XA "03137131 - 0,053 03+ -10511"12" -0,0801;'79 1011-i31O't 0,0212 1;7.2 3................
.., 029 336,16 = 1l~(I}+XB 498,02 3B-\',32 -10-"6,9.2

46-1,85 1 Jl30,1;8 4~"","7
4V.,+V.

Q"7,1l5 4 1iD8,'}.:? -1033,54
= 766149,38

+ 0,0'1 + 0,10 + 0,45 Vp•- •• (Y.-YcH9)+Xc
- 1,B3 -2,03. - 4,83 313,78

M;~[5.li;;o=! 5ol''''1l\ 313,77 ',3"3,82 313,75

- (Yp·YAH7)+XA I I 0, 1 I 0, I 1 0, ._ ........ _ ....- 4Y.(8)+XS

4Y.,+YB .. 766.449,59 ••
36,2> "'0, +0, +0, Vp"

4 029 336,12 = (y••YcH~}+Xc 36,28 , -35,8" - -
M~~[s.]:~-i

c6,12 ..................
11\11I .i

2i'lJ
8) V ŠedesáůnQ.é soustavě M = ± [s",] 1 000 •

') V' = S cotg z + O - c + VHS.

níku ABC nebo dokonce hned při měření z polohy
'nových bQdů v krajině.

Přejděme nyní k prvním dvěma vrcholům homothe-
tického trojúhelníku 1'2'3: a vypočtěme pořadnicové
rozdílyr':::+ L1XAB + L1 YBA ,(cotgaA ± dA) = L1 YB/

JBA .

JBA' = (cotg aA ± dA) - (cotg iXB ± dB) a t2.ké
,_ + LlXBC'--!-- .1YCB (cotg rxc =±~dc) _ Ay ,
e - J ' -- LI B~

CB .

JCB' = (cotg aB ± dB) - ~otg rxc ± dc).

Z obrázků' 8 a 9 je zre)mé,
že budou-li vektory L112, L113
a Lf23 vynásobeny. určitým čís-
lem v, smrští se trojúhelník
1'2'3' do bodu P. Potom však
splynou i body e a e' na rovno-
běžce vedené s osou Y s bodem
označeným L1YBP. Platí tedy
rovnice

[(e - E) +' (E' ·e')] . v ==

=E'-·E

E -+. (e - E)' v = L1YBP,
jež pi~e ve tvaru a v sym-
bolice
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a průměrnou je

v' i 5 [s1 5 i
M= ±- '-'-= --,[s] ''V.e 4 3 12e
Pro šedesátinnou míru je pak

M = ± 2iv [Skm1 (milimetrů)

a pro setinnou míru je

M = ± ~ 'v· [stm] (milimetrů).

Na přesnosti stran mnoho nezáleží..
Tím jsme vyložili vyrovnávací způsob, kterého po-

užijeme jen u zhušťovacích bodů. U bodů ostatních,
zejména u tachymetrických stanovisek, zkrátíme výpočet
podle těchto rovnic:

LlYBP = E + E'
2

YP = ,1YBP + YB

xp' = (YP - YA)' cotg iXA+ XA
xp" = LI YBP , cotg iXB+ XB

xp'" = (YP - Yc)· cotg Q(C + Xc

Xp = [xp] ,
3

4. Zkouika nové metody..
Metoda hromadného protínání vpřed byla vyzkoušena

.výzkumným oddělením SZKÚ v r. 1952 při mapování
v měřítku 1 : 5000 v přehledném území z troiice výcho-
diskových bodů znázoměné na obr. 12. Zkoušku pro-
vedli:

Ing. Dr Karel Kučera - měřič na stanovisku
A= ,1215 - Wild-T3 č. 11120

Ing, Jiří Adámek - měřič na stanovisku
B.= ,12781- Wild-T3 Č, 11114

Ladislav Kanda - měřič na stanovisku
C = ,1205 - Wild-T3 č. 11112

Ing. Dr Fr. Boguszak - mapér.

malé. Vcelku však dosáhlo stáčení za celou dobu měření
od 8 h 54 m do 11 h 14 m, t. j. za 2 h 20 m,těchto hodnot:

Stanovisko
Stáčení

,1215

- 26ce
,1205 ,12781
+ 291:1: - 21=

V této době bylo zaměřeno 12 bodů s úplným třísměro-
vým určením, vedle 2 bodů neúplně určených. Jeden
bod tedy trval 10 minut, do kteréžto doby je započtena
cesta mapéra a všech 5 operací vyjmenovaných v prvním
odstavci oddílu 1. Ukázka hromadného vyrovnání 5 bodů
je ve formuláři na str. 132, 133, Na jeho poslední řádce
jsou ještě jednou vypočteny, zkráceným postupem dopo-
ručeným na konci oddílu 3, souřadnice bodu 9, který

měl při vyrovnání největší střední chybu v souřadnici a
mimo to leží těsně při spojnici východiskových bodů. Pro
srovnání ještě uvedeme, že souřadnice tohoto bodu vy-
rovnané zde navrženým způsobem se po' vyrovnání meto-
dou nejmenších čtverců změnily o dx =+ 42 mm a
dy = + 53 mm. Tyto souřadnicové změny jsou v mezích
střední chyby M = ± 58 mm. U bodu 7, který leží
ještě blíže spojnice východiskových bodů, jsou souřad-
nicové změny dx = O, dy = + 3 mm a jsou rovněž
v mezích střední chyby ± 3 mm. To ukazuje, že vy-
rovnávací způsob založený na rovnosti absolutních hod-
not tří směrových oprav se v pra~ dobře osvědčí.

Přesnost vyrovnaných souřadnic a výšek ukazuje tento
přehled: tah. IV.

Body I 5 I 7 j'010 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 15 I 16 I 08 Kvadr. střed

±Mx,:JI
m

26 3 29 19 58 30 24 O 12 2 6 3 24
±Mv ~ 21 24 18 27 21 30 21 17 21 38 18 24 24

Body signalisované mapérem přibývaly v tomto po-
řadí:
5, 7, 010, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; 16. Bod 08 (střed
komínu) zaměřil každý měřič v době, která mu vy-
hovovala.
Ukázka zápisníku se stanoviska ,1215 je na str. 130.

V něm zaznamenané stáčení theodolitu je výjimečně

K dorozumívání mezi mapérem a měřiči bylo také
užito krátkovlnného radiofonního zařízení, které však
rychlému tempu měření nevyliovovalo tak dobře jako
optické signalisování. V polozakrytých místech by po-
mohlo, kdyby mapér po'vytyčení bodu použil kouřového
náboje nebo upoutaného balonku, aby jeho stanoviště
bylo zřetelnější.
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Řešení Hansenovy úlohy
Ing. Zdeněk Nevosád, VT A Brno 526.933

Hansenova úloha je řešena několika způsoby. Prof. Dr Ing. J. Ryš:wý uvádí v ,,Praktické geometrii" řešení pomocí
obecné věty sinové. V r. 1935 uveřejnil v Zeměměřickém věstníku prof. Dr Fr. Fiala výhodný způsob výpočtu pomocí
transform2ce souřadnic. V Zeměměřickém Obzoru uveřejnil v r. 1943 Ing. O.. Válka jiné řešení s pomocnými body QI
a Q2' V tomto článku je v_vpočetproveden použitím kotangentových vzorců pro protínání vpřed a řešením rovnic. Výpočet
je kratší než v předcházejících řešeních.

Na bodech 3 a 4, jejichž souřadnice hledáme, byly
měřeny úhly IX, {J, y, 15 (viz obr. 1). K odvození rovnic
pro výpočet souřadnicY3' x3 aY4' X4 použijeme kotangen-
tových vzorců pro protínání vpřed. (Je lépe počítat
s kotangentami měřených úhlů než s tangentami; často
některý měřený úhel má hodnotu kolem 10Ql (90°).
Anulované rovnice pro protínání vpřed mají tvar

(viz obr. 2):

Ý2 - YI - x2 cotg IX - Xl cotg {J + X3 (cotg IX +
+ cotg (J) = O
x2 - Xl + Y2 cotg IX + YI cotg {J - Y3 (cotg IX +
+ cotg{J) = O

Rovnic (1) použijeme v Hansenově úloze v trojúhel-
nících I, 3, 4 a 2, 3, 4. Pro zjednodušení počítáme se
souřadnicovými rozdíly vzhledem k bodu 3. Obdržíme
tak soustavu 4 rovnic o 4 neznámých.

.-
LlY43 - Llx43 • cotg {J + LlXl3 (cotg (J + cotg 15) = O
Llx43 + LlY43 • cotg {J - LlYl3 (cotg (J + cotg 15) =+ O (2)
LlY43 - LlX43 • cotg IX + LlX23 (cotg IX + cotg y) = O
Llx43 + LlY43 • cotg IX - LlY23 (cotg IX + cotg y) :;= O .

Protože LlX23 = LlX21+ LlXl3 a LlY23 = LlY21 + LlYl3'
můžeme psát třetí a čtvrtou rovnici takto:

LlY43 - LlX4.1 cotg IX + LlX21 (cotg IX+ cotg y) ++ LlXl3(cotg IX + cotg y) = O
Llx43 + LlY43 cotg IX - LlY21 (cotg IX + cotg y) _ (2a)
- LlYl3 (cotg; + cotg y) = O •

Z první a druhé rovnice (2) určíme LlXl3 a LlYl3

- LlY43 + LlX43 cotg {J
LlXl3= ---------cotg {J + cotg 15

LlX43 + JY43 cotg {J
LlYl3 = . ~cotg {J + cotg v

a dosadíme do rovnic (2a):

LlY43 (cotg (J + cotg 15) - Llx43 cotg IX (cotg (J + cotgb)+
+ Llx21(cotg IX + cotg y)(cotg (J + cotg 15) -
- LlY43 (cotg IX + cotg y) + Llx43 cotg {J (cotg IX +
+ cotgy) =0
LlX43 (cotg (J + cotg 15) + Lly 43 cotg IX (cotg (J + cotg <5) -
- LlY21 (cotg IX + cotg y)(cotg (J + cotg 15) -
- LlX43 (cotg IX + cotg y) - LlY43 cotg {J (cotg IX +
+ cotgy) = O.
Rovnice upravíme:

LlY43 (cotg IX - cotg (J + cotg Y - cotg 15) -
- LlX43 (cotg (J • cotg Y - cotg IX • cotg <5) -
- LfX21(cotg IX + cotg y)(cotg (J + cotg 15) = O
LlY!3 (cotg (J • cotg Y - cotg IX • cotg 15) ++ LlX43 (cotg IX - cotg (J + cotg Y - cotg 15) +
+ LlY21 (cotg IX + cotg y)(cotg (J + cotg 15) = O

Označíme-li

[1] = cotg IX - cotg {J + cotg Y - cotg 15,
[2] = cotg {J • cotg Y - cotg IX • cotg 15,
[3] = (YI - Y2)( cotg IX + cotg y)( cotg (J + cotg <5),
[4] = (Xl - x2)(cotg IX + cotg y)(cotg (J + cotg 15),

můžeme rovnice psát ve tvaru:

LlY43 [1] - Llx43 [2] = - [4]
LlY43 [2] + LlX43 [1] = [3]

Řešením rovnic obdržíme vzorce pro LlY43 a Llx43
LI _ [2] . [3] - [1] . [4]

Y43 -: [5] ,

LI _ [1] . [3] + [2] . [4]
X43 - [5] ,

kde [5] = [1]2 + [2]2.

Souřadnice xa' Y3 počítáme z třetí a čtvrté rovnice (2):

LlY43 - cotg IX • LlX43 + (cotg IX + cotg y) . x2
X -- ----------------
, 3 - cotg IX + cotg y (5)

- LlX43 - cotg IX' LlY43 + (cotg IX + cotg y) . Y2
Y3 = cotg IX + cotg y

1954/135



Zeměměřictví
roč. 4/42 (1954) Č. 7-8

. K výpočtu souřadnic X4 aY4 použijeme opět rovnic (1),
tentokrát pro trojúhelník 1,3,4. Počítáme Se souřadnico-
vými rozdíly vzhledem k bodu 4.

LlY43 + LlX43 cotg <5+ Llxu (cotg (3+ cotg <5) =0
Llx43 -- LlY43 cotg <5 - LlYl4 (cotg (3+ cotg <5) = O

Z těchto rovnic pak obdobným způsobem jako dříve
počítáme X4 a Y4: .

LlY43 + cotg <5. LlX43 + (cotg (3+ cotg <5)' XlX----------------4 - cotg {3+ cotg <5

-I.lX4.~ + cotg <5' Lly4.'J + (cotg (3+ cotg <5)' YI
'114 = cotg (3+ cotg <5 •

Kontrola výpočtu. SouřadniceY3' X3 v rovnicích (5)
počítáme z bodu 2 a souřadnice Y4' X4 v rovnicích (6)
z bodu 1. Mezi těmito souřadnicemi musí platit vztah:

Y4 = LlY<l3+Y3
X4 =. Llx43 + X3

Tato kontrola předpokládá správné vyhledání kotan-
gent měřených úhlů (x, {3, y, <5 z tabulek.

Postup výpočtu. Vyhledá,Ine v tabulkách kotan-
genty měřených úhlů (x, {3, y, t5 a vyhledané hodnoty
hned kontrolujeme. Vypočteme pomocné členy I, II,
III (viz příklad), [1], [2], [3], [4], [5], z nich souřadnicové
rozdíly LlY43 a Ll~ podle vzorců (4) a souřadnice Y3'
X3' Y4' x4 podle vlrorců (5) a (6).

Yl = 713034,30 Xl = 1 114567,29
YI = 716359,42 XI = 1 117669,42

IX = 88g4325 CIX= + 0,183728
tJ = 4Og2930 cp = + 1,363144
I' = 31g6681 cI' = + 1,841672
d = 116g2987 cd = - 0,261764

,

III=I x II =,+ 2,230735 1=;=CIX+cy = + 2,025400

[5] = + 7,400032
II=ctJ+cd = + 1,101380

[3] = - 7417,46 [1] = + 0,924020
[4] = - 6920,03 [2] = + 2,558558

L1yu = - 1700,50 L1xu = - 3318,79

Ya = 718 152,26 Xa = 1 117 130,89
Y~ = 716451,76 X4 = 1 113 812,09

Y4 -:- LlY43 +Y3
Y4 = 716451,76

X4 = Llx43 + X3
x4 = 1 113 812,10

cotg oe = ex

cotg {3= c{3

cotg Y = cy

cotg <5 = ca

[1]= I - II

[2] = c{3. cy - cx . c<5

[3]= III . (YI - Y2)

[4]= III . (Xl - xJ
[5] = [1]2 + [2]2

I.l _ [2]' [3] ..".,[1] . [4]
Y4.'J - [5]

Ll _ [1] . [3] + [2] . [4]
x43 - • [5]

LlY43 - C(x' Llx43 + I, X2
I

- LlX43 + d . LlY43 + II .YI
Y4= II

LlY43 + cr5 . LlX43 + II . Xl
II

Při výpočtu můžeme s výhodou použíti dvojitého počí-
tacího stroje, na kterém počítáme současně členy [3]
a [4], souřadnicové rozdíly LlY43' LlX43 a výsledné souřad-
nice Y3' X3' YM x4•

Podobným způsobem můžeme sestaviti vzorce pro
výpočet souřadnic ~odů 3, 4, 5 při složené Hansenově
úloze, kde měříme úhly (x, {3,y, <5, s, f{J,"p (viz obr. 3.).
Nejdříve však musíme vyrovnati měřené úhly {3, y, "P

v trojúhelníku 3, 4, 5 tak, aby jejich součet dával 2001
(1S00).

1 2
-,-,-------.,......••

.-#.

Vycházíme zde z obdobných rovnic jako při jedno-
duché Hansenově úloze, tentokráte pro trojúhelníky 1,
5,4; 2, 3, 5 a 3, 4, 5. V rovnicích uvažujeme souřadnicové
rozdíly vzhledem k bodu 3.

LlY43 - LlY53 - I.lx53 cotg <5 - Llx43 cotg s + j
+ Llx13(cotg <5 + cotg s) = O (8a)

LlX43 - Llx53 + LlY53 cotg <5 + LlY43 cotg s -
-I.lYI3(cotg <5 + cotg s) = O

LlY53 - LlX53 cotg (X + I.lX23 (cotg (X + cotg f{J)= O }
Llxsa+ LlY53 cotg oe - LlY23 (cotg oe + cotgf{J)=O (Sb)

LlY43 - Llx43cotg.{3+ LlX53 (cotg (3+ cotgy) = O} (8c)
Llx43 + LlY43cotg {3- LlY53(cotg{3 + cotgy) =0

Protože LlY23 = - LlYl2 + LlY13 a LlX23 = - LlXl2 +
+ LlXI3, můžeme psát rovnice (8b) též takto:

LlY53 - LlX53 cotg oe + I.lxl3 (cotg (X + } ..
+cotg f{J)- Llxt2 (cotg (X + cotg f{J)= O (8b')

LlX53 + LlY53 cotg (X - LlYl3 (cotg oe +
+ cotg f{J)+ LlY12 (cotg (X + cotg f{J)= O
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Z rovnic (8a) určíme souřadnicové rozdíly ;,lY13 a LlXl3
a dosadíme do rovnic (8b'). Dostaneme 2 rovnice pro
neznámé 4Y53' LlxS3, LlY43' Llx43:

LlX43 + cotg fJ " LlY43
LlYs3 = --------

cotg P + cot~ y
- LlY43 + cotg fJ • LlX43

L1X53 = ---------
cotg fJ + cotg y

Z rovnic (8c) vypočteme souřadnicové rozdíly LlYS3
a LlXS3 a dosadíme je do těchto dvou rovnic. Po úpravě
obdržíme 2 rovnice pro 2 neznámé LlY43 a Llx43> které
můžeme psát ve tvaru:'

LlY43 [1] + LlX43 [2] = [4]
LlY43 [2] - LI~43[l] = [3];

při čemž

(1] = cotg fJ (cotg o: + cotg ~ + cotge + cotg cp) +
+ (cotg 0:', cotg e - cotg ~. cotg cp) -
- (cotg oe + cotg cp)( cotg fJ + cotg y)

[2] = (cotg IX + cotg ~ + cotg e + cotg cp) -
- cotg fJ (cotg o: • cotg e - cotg ~ . cotg cp) +
+ cotg e (cotg o: + cotg cp)(cotg fJ + cotg y)

[3] = (YI - Y2)(cotg ~ + cotg cp)(cotg ~ + cotg e)
(cotg fJ + cotg y)

[4] = (Xl - X2)(cotg o: + cotg cp)(cotg ~ + cotg e)
(cotg fJ + cotg y)

Řešením rovnic (10) obdržíme:

[1] . [4] + [2] . [3]
[5]

[2] . [4] -- [1] . [3] •
[5]

kde' [5] = [1]2 + [2]2.

Po vyčíslení souřadnicových rozdílů LlY43' Llx43 podle
rovnic (11) a souřadnicových rozdílů LlY53' Llx53 podle
rovnic (9) můžeme vypočíst z rovnic (8b) ,souřadnice
bodu 3:

- LlxS3 - cotg 0:' LlYS3 + (cotg o: + cQtg cp) . Y2
Y3= cotg o: + cotg cp

LlY53 - cotg 0:' Llx.;.~ + (cotg oe + cotg cp) . X2x3= cotg o: + cotg cp

Ze souřadnic Y3' X3 a souřadnicových rozdílů LlY43'
Llx43, LlY53 a Llx63 vypočteme zbývající souřadnice.

Ke kontrole počítáme souřadnice daného bodu 1
z upravených rovnic (8a):

X4 - Xs + cotg ~ . .vs + cotg e • Y4
cotg ~ + cotg e

Ys -.:.Y4 + cotg ~. Xs + cotg e' X4

Xl = , cotg ~ + cotg e

Příklad.
IX= 80il496 CIX= + 0,322324
p= 43g2914 cP= + 1,236562
y= 37g8678 cy = + 1,478048
15= 39g5320 c15= + 1,397878
e = 135g9816 ce = - 0,634214

Yl = 676032,14 Xl = 'I 032 102,53 'q;= 50g1172 cq;= + 0,996325
Y2 = 673 114,87 X2 = 1 031 062,90

IV=I+I1 = + 2,082313 l=clX+cq;= + 1,318649
L/Y43 = + 688,21 L/X43 = + 2592,30 V= - 1,597163 'I1=c15+ce = + 0,763664
L/Y53 = + 1 268,44 L/X53 = + 927,33 VI=lxIIl = + 3,579618 III=cP+cy = + 2,714610

Y3 = 672 101,58 x3 = 1 031 798,15
VII=VIx II = + 2,733625

[5] = + 9,963321
Y4 = 672 789,79 x4 = 1 034 390,45 [l] = -2,601872 [3] = + 7974,72
Y5 = 673 370,02 Xi = 1 032 725,48 [2] = + 1,787060 [4] = + 2841,96

Kontrola:

YI = 676 032,13 Xl = 1032102,54

Symboly:

cotg o: = co:, V = c!X. cs - c~ . cp

co~g ;r';;;cfJ; [1] = V - VI + cp . IV
cotg Y = cy, [2] = IV - cfJ . V + cs . VI
cotg ~ = c~, [3] = VII . (YI ~ Y2)

cotg e = cs, _'"_J4t,,= VII: (Xl":,::~)
cotg cp = ccp, [5] = (1]2 + [2]2

LI __ [1]' {4] + [2]' [3]
Y43 - [5]

[2] . [4] - (1] . [3}-
LlX43 = -------'{5]

- Llx53 - cx • LI.v53+ I .Y2
Y3= I

Lly5.~ - cx ·LlxS3 + I .x2
I

Kontrolní rovnice:

x4 - Xs + c~ .Ys +ce .Y4
YI = II
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Výpočet vyrovnaných výšek při Hansenově protínání
Ing. Jiří Adá,nek 526.5

Odvození vzorce pro vyrovnané výšky

Při řešeni Hansenova protínáni zajímají nás nejen
souřadnice, ale i výšky obou určovaných bodů. Aby bylo
řešeni úlohy komplexní, je nutno najít i jednoduchý
způsob výpočtu výšek, a to za předpokladu, že u žádného
směru nutného pro polohové řešeni neni měřeni výško-
vých úhlů vynecháno. Jde tedy o 5 výškových rozdílů,
z nichž jeden hpa je měřen oboustranně, t. j. s dvoj-
násobnou vahou (obr. I).

Vzorec pro výpočet výšek' nových bodů P a Q od-
vodíme na podkla~ vyrovnáni pozorováni závislých,
v němž opravy vyjádříme. jako funkce měřených roz-
dílů h,.. Odchylkové rovnice, v nichž koeficienty a,., b,., CtI
jsou rovny ± 1 Jlebo 0, v našem případě jsou:

-' hl + h2 + ha = Ul I
- ha + h4 + h" = U2+ h, - hl -(VB - VA)= Ua .

Koeficienty a váhy mají velikost:

~ = -, 1, Q2 = + 1, aa= + 1, a4 = 0, a = 0
bl = 91, b2 = 0, bs= - 1, b4 = -+ 1, ř" = + I
CI = - 1, c2 = 0, Ca =,0, C4 = 0, C" = + I
P1 = 1, P2 = 1, Ps = 2, P4 = 1, p" = 1
Normálni rovnice (s ohledem na váhy) mají tvar:

+ 5 K1 -.:.. K2+ 2 Ks + 2 Ul = 0]
- K1 + 5 K2 + 2 Ka+ 2 U2= 0
+ 2 Kl + 2 K2 + 4 Ka + 2 Ua = 0

Z těchto tří rovnic dostaneme jednoduchým řešením

,
koreláty jako funkce odchylek:

6 Kl = - 4 Ul - 2 U2 + 3 Uaj
6 K2 =, - 2 Ul - 4 U2 + 3 Ua
6 K3 = + 3 Ul + 3 U2 - 6 Ua'

Vyrovnané výškové rozdíly [h.] vypočteme ze vztahu

[h.] = h,. + v.,

o,. b,. CtI
v,.=-.-K1 +-K2 +-Ka·

PtI PtI PtI

/'
,",'
,

,,
,,,

f

,

,

Při výpočtu výšky bodu Pmůžeme vyjít třeba z bodu A
a postupovat nejkratší cestou:

Vp = VA - [h4]

Po dosazeni Ul' U2, Ua z rovnic (1) a po úpravě dosta- .
neme

Vp = 3 (VA +- VBl + 2 (- h4 -f. h2 - Ps + fa + hl
6

anebo po zavedeni obecného označeni (viz obr. I) a sym-
bolu

;'QP - hpQ
h'QP=----

2
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Vp=
3 (VA +VB) +2(hAP+!:BP+h'Qp) +hAQ+řBQ

6
Pro výšku bodu Q můžeme analogicky psát: (4)
VQ=
_ 3 (VA +VB)+2(hÁQ+!:BQ +h'PQ1+hAP+řBP
- 6 .

Uvedeným odvozením se klasickou cestou potvrzuje
správnost této jednoduché úvahy:

Výšku bodu P můžeme určit jako vahový průměr
z hodnot, získaných z výšek bodů A a B nejkratší cestou
a zároveň· oběma cestami přes bod Q (obr. 2).

Vp=
VA+hAP+ VB+řBP+~/VA+J, AQ+1tQP+VB+"BQ-!7PQ)

3
Položíme-li znovu hQp - hpQ = 2 h'QP, dostaneme po
úpravě vzorec (4).
Pro číselné výpočty upravíme vzorce (4) na výhodnější

3 So - 2 Sl - S2 - Sa
6

3 So - Sl - 2 S2 + Sa
6

v nichž So = VA + VB, Sl = hpA + hpB, S2 = hQA+
+ hQB, SJ "'.-,hpQ - hQP'
Kontrolou správného výpočtú výšek obou bodů P a Q
je vztah .

Vp -- VQ == [hQp]=

- hpA - hpB + hQA + hQB- 2 hpQ + 2 hQP
6

V této formě jsou vzorce pojaty do formuláře č. 213
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického (VÚGTK) obsaženého v pojednáni Ing.
Dr K. Kučery "Hansenovo protínání s měřickou kon-
trolou a s obecným kriteriem přesnosti", které je určeno
pro "Zeměměřický sborník" 1954.

Převod souřadnic mezi speciální mapou 1:75000
a Gauss-Kriigerovým zobrazením

Ing. Dr Jaroslav Kovařík 526,8

V č/á"l.kujsou uvedeny převodné vzorce mezi r:áh'adnými zobrazeními (Mercator-Sansonovým nepravým vdlcovým
zobrazením a Gaussovým konformním 'L'á!covým zobrazením koule), které plně vyhoví pro praktické práce v mezích
grafické přesnosti měřítka 1 : 75000.

Přesnost souřadnic, odměřených ve speciální mapě
1 : 75000 (rozumí se čs. převzaté mapy v polyedrickém
zobrazení), bude zpravidla značně nižší než hodnota
grafické přesnosti, docilitelné běžn)''IlŮ prostředky v da-
ném měřítku (0,2 mm v mapě znázorňuje skutečnou
délku 15 ml. Můžeme proto pro zjednodušení vzorců
připustit aproximace tak, aby nepřesáhly hodnotu
7--8 m.
Nahradime polyedrické zobrazení elipsoidu v rozsahu

jednotlivého listu speciální mapy Mercator-Sansonovým
nepravým válcovým zobrazením koule, jehož střední
poledník stotožníme se středním polednikem uvažova-
ného listu mapy. Obě tato zobrazení poskytují v daném
měřítku a rozsahu prakticky zcela sho(lný obraz geogra-
fické sítě (maximální délková změna nastává podél
střední rovnoběžky mapového listu a dosahuje v našich
zeměpisných šířkách na celou její' skutečnou délku hod-
.noty asi 8 cm). '

Gauss- Kriigerovo zobrazení poledníkových pásů elip-
,soidu nahradíme Gaussovým konformním válcovým
zobrazením, poledníkových pásů koule, jak je uvedeno
v autorově článku, otištěném v Č. 10 Zeměměřietví
.z r. 1951. I zde je obraz geografické sítě v daném měřítku
totožný.
Zobrazovací rovnice zmíněných náhradnfch zobrazeni

jsou:
Mercator-Sansonova:

R
X".=-Ue

R ,
Y". = -cos U· Vm,e

Gaussova:

Xg = .!!.- U + 2R 2 sin U· cos U· Vg2 +e '!
+ 2:e4 sin U-cos U(6cos2 U --I) Vg'

R R'
Yg =e cos U . Vg + 6 ea cos U (2 ClS2 U - I).

R
. Vi + 120e"cos U(24cos' U - 20 cos2 U +1).
• Vg5

nebo
Xg = B + (I) Vi + (2) V,'
Y, = (3) V, + (4) Vi + (5) V,s,

kde V,;, je rozdíl zeměpisných délek měřený od středního
poledníku listu, .V, od s~ředního poledníku pásu.

Předpokládáme-li, že obě zobrazení jsou odvozena
z téhož kulového obrazu elips9idu (v našem případě užije-
me referenční koule čs. katastru), vidíme, že první členy
rovnic pro Xm a Xg jsou stejné. Mezi prvními členy
rovnic pro Y'nutno doplnit délkový rozdíl podle vztahu
V, = Vm+ (Vmo- V,o), kde Vci jsou zeměpisné délky
středních poledníků listu (Vm0), resp. pásu (V/), mčřené
od téhož nultého poledníku.
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Budou tedy převodné vztahy ze speciální mapy do
Gaussova pásu:

X, = X", + (1)Vi +(2) Vgt
Y, = Y", + (3) (V",o - VgO) + (4) Vi + (5) 17,&.

Provedeme rozbor rovnic pro hodnoty V"~odpovídající
šestistupňovým Gauss-Kriigerovým pásům. Clen (2) Vg4

zůstává na našem území menší než 2 m, člen (5) Vi
má hodnotu několika cm, proto je můžeme při pracích
v měřítku 1 : 75000 zanedbat. V ostatních členech se
vyskytuje hodnota V,; tu vyjádříme z původní zobrazo-
vací rovnice pro Yg, a to pouze z jejího prvního členu:

V,= (~). Chyba v hodnotě V"~kterQu tak děláme

. (~:~ VgS), je vždy menší než I" a způsobí ve členu (1) Vg2
změnu menií než 1 m, ve členu (4) Vi ještě daleko méně,
čili rovněž hodnoty zanedbatelné. Můžeme tedy psát:

y2
X, = X", + (1) (3)2

Y,= Y", + (3) (V",O - 17/) + (4)(Yg)S.
'-- . Yg' . (3)

V třetím členu na pravé straně rovnice pro Yg vyskytuj e
se neznámá Yg• Tam plně postačí dosadit místp Yg
jeho přibližnou hodnotU Yg', danou součtem prVních
dvou členů. Po výpočtu neznámé Yg počítáme X"~ pro
něž V,.potřebujeme znáti. Dosadíme-li hodnoty symbolů
(1), (3), (4), budou rovnice pro výpočet:

Yg == Y", + ~cos U (17",° - VgO) +e
1 ( 1---)+ 6 R2 2 - cos2 U Yg's

_. X tg U 2
Xg - ", + 2R Yg

nebo

Y, = Y", +(1)(17",° - 17/) + (II) y/a-
Y/

X, = X", -+- (III) Vi.

S~)Učinitelé(I) =~ (3) = : cos U, (II} =

= 6 ~2 (2 - cos; U ), (III) = t;~ mění se s hodno-

tou U = e~'" a je tedy mož~o provést jejich tabelaci

také k argumentu X",. Hodnoty (17",° - 17/) jsou pro
určitý sloupec listů speciální mapy konstantní. Bude
tedy vyčíslování plevodních .v~ahůyelmíjednoduché.
Ukážeme tabulku součinitelů (I) - (III) pro argu-

ment X", měnící ,se po 50 km (pro lineární interpolaci
součinitellt musel by krok tabulky být hustší). Rozsah
součinitelů je volen pro výpočet souřadnic přesně na
metry (hodnoty souřadnic ve vzorcích uvažovány
v metrech, rozdíly 17",° - 17/ ve stupních).

Xm (I) I
(II)

I
(III)

metrů X 10-15 X 10-7

5250000 o. 75747;35 - 0,661 0,84453
5300 000 75105,32 - 0,813 0,85791
5350000 74458,68 - 0,970 0,87153
5400000 73807,48 - 1,132 0,88539
5450000 73 151,74 - 1,300 0,89949
5500000 72 491,50 - 1,474 0,91385
5550000 71826,82 - 1,654 0,92848
5600000 71157,72 - 1,839 0,94338
5650000 70484,26 - 2,032 0,95856
5700 000 69806,47 - 2,231, 0,97404

Zeměpisné délky speciálních map jsou mereny od
poledníka Ferro, kdežto Gauss-Kriigerovo zobrazení
vychází od Greenwiche. Přijmeme-li pro rozdíl zeměpis-
ných délek těchto základních poledníM na elipsoidu
hodnotu 17°39' 46", budou se rozdíly délek na kouli
(V",° - 17/) v každém Gaussově pásu měnit od
- 2° 54'52,2654" do + 2° 35'19,5651" (interval mezi
jednotlivýmí sloupci speciálních map bude 30'01,0755").
Rovnice pro převod ze zobrazení Gaussova do Mer-

cator-Sansonova budou:
X", __ Xg - (III) Yi
Y", = Yg - (I) (17",° - VgO) - (II) Vi.

Zde musíme obejít tu okolnost, že argument U, resp. X".
předem neznáme. Vyhledáme proto v rovnici pro X".
součinitele (III) nejprve pro hodnotu Xg (t. j. pro
hodnotu U odchylnou - opět při šestistupňovém pásu -
maximálně asi o 2,5'), vypočteme přibližnou hodnotu X".'
a té použijeme k zlepšenému vyhledání součinitele (III),
s nímž již vystačíme pro dostatečně přesný výpočet.
Součinitele (I) a (H) v rovnici pro Y". vyhledáme již
normálně pro vypočtenou hodnotu X"..

K čemu potřebuje geolog mapu
Jaromír Novák, hlavní geolog MHD _-.HstD 526.89 : 55

Dosavadní a nové mapové podklady pro geologickj,průzkum. Význam map 1: 5000 pro geologii a geofysiku. Ložisková
mapa. Topografické mapy 1: 50000 jako podklad přehledných geologických map.

o ,

Kapitalisté tvrdili, že naše zem neobsahuje již rudné
bohatství v dobyvatelné míře a že rudné hornictví kdysi
ve středověku nejvyspělejší v Evropězapříčinilo vy-
dobytí rud. Zapomněli však, že sláva starého hornictví
byla ialožena na dobývání zlata a stříbra, cínu a částečně
i olova li mědi, kdežto ostatní kovy nebyly dobývány
pro jejich poměrně. malý obsah v rudách'.

Před rokem 1948 v naší republice pracovala malá
skupina geologů, kteří se věnovali otázkám spíšetheore-
. tickým a natn.noze v duchu starého kapitalistického po-
jetí popírali, že v naší republice je možno najíti nové .
surovinové základny rud a ostatních užitkových surovin.
Rozvoj geologie, zvláště technické, byl umožněn po
vítězném únoru našeho pracujícího lidu. Budováním
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socialistického průmyslu byl vyvolán požadavek za-
jistiti výrobě domácí surovinové základny. Záhy se pak
geologickým průzkumem ukázalo, že nejen naše rudné
doly v provozu nejsou před vyčerpáním, nýbrž že skoro
denně jsou objevována nová a nová ložiska rud. Využití
mnoha rud i dalších užitkových nerostů a hornin bylo
tedy umožněno až nedávno. A budeme i na tomto našem
pracovním úseku muset urychleně odstraňovat škody,
které nám napáchala zločinná banda Slánského populari-
sad Frejkovy koncepce o "nedostatku" rud a surovin
v Československu. '

Dřívější geologický průzkum používal ponejvíce map
v měřítku 1 : 75 000 a 1 : 25 000. Na větších měřítkách
pro potřebu průmyslu pracovalo jen několik jednotlivců.
Pro tento účel bylo používáno map katastrálních
(1 : 2880), které nevyhovovaly situačně a hlavním jejich
nedostatkem bylo, že neměly výškopis. Proto geologové
pracující na ložiskovém výzkumu (rozvědce, prospekci)
uvítali vydávání map v měřítku 1 : 5000 - odvozených.
Proti katastrální mapě mapa v měřítku 1 : 5000 má
značné výhody pro geologa, a to především tím, že mapa
zahrnuje širší terén, při čemž má podrobnou situaci a
výškopis. Nové měřené mapy v měřítku 1 : 5000 pak
zachycují ještě podrobněji jak situaci a výšky terénu,
tak i důležité údaje pro ložiskový výzkum, a to polohy
starých šachet, štol a hald.

Dále podrobněji se zmíním o významu mapy v mě-
řítku 1 : 5000 pro geologa a jeho práci na podkladě
této mapy.

Úkolem ložiskového výzkumu je nejen zaznačit si-
tuačně výchozy užitkových nerostů, nýbrž detailně vy-
značit též i geologickou stavbu terénu. Přesné zachycení
terénu, umožňuje geologovi vymeziti s dostatečnou
přesností, kde se nacházejí jednotlivé výchozy hornin.
Vymezení provádí geolog na mapě barevně, každá
barva ':Y211ačuje různý typ hornin. Měřítko I : 5000
umožňuje pak v mapě zachycovati potřebné detaily a c;l.o
mapy zanášeti další geologické smluvené značky při
rychlém postupu mapovacích prací. Geologické mapy
v měřítku 1 : 5000 jsou výrazné, což nelze říci o mapách
v měřítku I : 2880, které je také pro technické geo-
logické mapování příliš veliké.

Nejvýznamnější složku pro ložiskový výzkum tvoří
na mapě 1 : 5000 výškopis. Horniny jsou uloženy pod
povrchem země ve složitých geometrických tvarech a je-
jich průstupové linie s povrchem terénu jsou namnoze
velmi členité. V případě, že mapa nemá výškopis, pak
lze obtížně řešiti průběh hornin směrem do hloubky
a geologická mapa zůstává plošná. Naopak výškopis
umožňuje přesně poznati prostorové uložení hornin
a tím řešiti jejich pravděpodobný průběh do hloubky
(geologické řezy terénem a blokdiagramy).

Technické požadavky na ložiskový výzkum vyžadují,
'aby geologická mapa nebyla nakreslena podle povětšinou
sporých přímých výchozů hornin a úlomků hornin
v hlíně a ssuti, nýbrž na každý plošný centimetr mapy
se vykope jeden zářez odhalující pevné horniny. Mapa,
v měřítku 1 : 5000 má dostatečnou přesnost situační,
takže zářezy, sondy nebo příkopy (šurfy, kanály) lze
'situovati přímo podle mapy· a tyto s dostatečnou přes-
ností do mapy zanášet.

Po zjištění, že se " terénu vyskytují užitkové nerosty,
přikr.očuje geologický průzkum k dalšímu stupni -
geofýsice. Pro geofysikální detailní i přehledný ložiskový

výzkum mapa I : 5000 _. odvozená a zvláště měřená
ukázala se jako výhodný podklad. Pro detailní terénní
geofysikální měření mapa I: 5000 se zvětší pomocí
pantografu do měřítka I: 1000 nebo 1: 2000 a do
těchto zvětšenin kreslí se výsledky měření přímo v te-
rénu. Pro stanovování profi1ů geofysikálního měření uká-
zalo se, že i zvětšené mapy mají dostačující přesnost
a linie profilů podle těchto map lze rychle v terénu
přímo vytyčiti. Po provedení detailního měření a pro-
sondování anumálií (zjištění užitkových nerostů, jejich
úložních poměrů a kvality) se opět vše překresluje do
mapy v měřítku I : 5000, kde je vyznačena geologická
stavba terénu, situace nových i starých důlních děl, vrtů,
takže tím vzniká dokonalá ložisková mapa. Na pod-
kladě ložiskové mapy v různém stupni rozpracovanosti
přímo se vypracovávají zásadní projekty dalšího podrob-
ného výzkumu, zvláště vrtů, umístění závodu a překopů.

Vrty používá geolog k ověřování stavby ložiska, jeho
mocnosti a kvality. Vrty se zakládají v pravidelné, po-
většinou pravoúhlé síti. Vzdálenosti mezi vrty se řídí
podle stupně průzkumu (orientační, detailní, průmyslo-
vý). Mapa v měřítku I : 5000 má dostatečnou přesnost,
takže navrženou vrtnou síť lze přímo pomocí stroje vy-
tyčiti v terénu. Výškopis pak umožňuje geologovi stano-
viti předběžnou hloubku vrtů a vrtnou síť rychle a
přesně výškopisně připojiti.

Stručně bylo naznačeno použití a význam mapy v mě-
řítku I : 5000 pro současný ložiskový výzkum. Je nutno
viděti však potřebu dalších přehledných mapových pod-
kladů i vzhledem k úkolům dalším, které již nyní s rostou-
cími požadavky naší výstavby se kladou na ložiskový
výzkum.

Dosud totiž ložiskový výzkum pracoval ponejvíce
v terénech, kde již bylo dříve dobýváno. Při této práci
a při srovnání s metodikou ložiskového výzkumu v Sovět-
ském svazu bylo zjištěno, že nelze pracovati dosavadními
metodami. Každým dnem systematickým výzkumem jak
v terénu, tak i v laboratořích je nalézáno nové použití
horniil. a nerostů, jejichž použití nebylo dosud známo.
Bylo také zjištěno, že je možno v naší republice nalézti
terény velmi málo postižené starými hornickými pracemi,
v nichž lze nalézti nová ložiska rud a jiných užitkových
nerostů (Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Českomoravská
vysočina), a to především rud důležitých pro ocelářský
průmysl. Pro zmíněný výzkum je nutno ložiskově a geo-
logicky zpracovati rozsáhlá území, na nich provésti pře-
hledný geofysikální výzkum, orientační sondování a vrtný
průzkum. Zde se však ukazuje, že pro nový ložiskový
výzkum, který nám umožní poznati celkový obraz o bo-
hatství naší republiky a odhaliti tak nové surovinové
základny, jeví se nejvhodnější grafický záznam v přehled-
ných mapách měřítek 1 : 25 006 a ještě lépe 1 : 50 000.

Staré geologické mapy přehledné byly tvořeny na
podfladě map v měřítku 1 : 75000 a I : 25000 (malá
část v měřítku 1 : 20 000 a 1 : 10 000). Celé území re-
publiky však nebylo v těchto měřítkách zachyceno a při
zpracovávání těchto map byl brán povětšinou jen malý
zřetel na ložiska rud. Nové přehledné geologické mapy
měřítka 1 : 50 000 bude možno vyhotovovati systema-
ticky pro celé území republíky na podkladě topogra-
fických map I : 50 000, které budou vhodnou pomůckou
nejen pro ložiskový výzkum rud, ale i pro další geologické
směry - pedologii, hydrogeologii, výzkum ložisek uhlí
a nafty a keramických a sklářských surovin.
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Úkoly užité geodesie V zeměměřické praxi
Směrové vyrovnaini oblouku při vytyčováni

nové trasy

Úvod.
Při stavbě nové dráhy je nutno kromě přímých trati

též vytyčiti trati obloukové. Při velmi dlouhých obloucich
je nejvhodněji zvoliti pro vyty;ení způsob polární od
tečen. Všechny úkony měřické je nutno však provésti
velmi pečlivě, neboť chyba, které se dopustime při vy-
tyčování jednotlivých bodů, se přenáší i na body dalši.
Nejlépe je postupovati tak, že provádime vytyčení od
tečen z obou stran proti sobě, po p:ípadně od tečny zá-
kladní TIl a tečny vrcholové Tv, viz obr. 1. Při sebepřes-
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Obr. 1.

nějším měření se však nevyhneme tomu, že se nesetkáme
přesně v témže bodě, nýbrž se nám projeví určitá chyba
v délce Llx a ve směru Lly, viz obr. 2. Na obr. 2 a v tab.
I a II jsou pro názornost chyby Llx, Lly i křivost oblou-

ku značně přehnány. Ve skutečnosti, protože se bude
jednati o oblóuk značné délky, bude oblouk plochý.
Vyrovnáni pak' provedeme pomoci co nejlépe se přimy-
kajíci křivky druhého stupně (paraboly). Jde tedy o vy-
rovnání pozorování zprostředkujícich.

Postup práce.
Bod n-tý před a za středem uvažovaného úseku oblouku

spojíme přímkou, která nám bude představovati osu X.
Je nutno si však uvědomiti, že čím větší úsek oblouku
bude brán v úvahu pro vyrovnání, tím bude toto vy-
rovnání přesnější. Dále je nutno uvážiti, že chyba v délce
a ve směru se zvětšuje směrem ke středu uvažovaného

> úseku oblouku a naopak směrem k začátku (ZD) a vrcholu
(V) oblouku se bliží nule. Budou tedy tyto chyby v délce
a ve směru u bodů, které nebyly zahrnuty do vyrovnání
a které se nachází blíže začátku a vrcholu oblouku celkem
nepatrné, takže jsou prakticky zanedbatelné a my může-
me body považovati za správné. Na osu X nyní spustíme
z jednotlivých bodů oblouku kolmice, jejichž paty za-
řídíme přesně přístrojem do přímky. Dostáváme tak
osovou soustavu X a Y s počátkem v bodě M. Pásmem
pak změřime souřadnice X a Y'jednotlivých bodů oblou-
, ku. Poté si vypočteme souřadnice těžiště T podle vzorců:

XT = [X]
n

YT = [V]
n

Těžiště T je počátkem nové, pomocné soustavy x, y.
U jednotlivých bodů oblouku bude platiti mezi pomoc-
nými a danými souřadnicemi tento vztah:

X"l = X"l - XT
xbl = Xbl - XT

Y"l = Y"l --- YT
Ybl =oc Yb! - YT

yn=Xn -XT
[x] = O

Yn = Y. - YT

fy] = O

Vyrovnávací rovnicí pro směrové vyrovnání oblouku
'bude pak rovnice paraboly:

Y = a + bx + cx2 (3)
Nyní je nutno vypočísti konstanty a, b, c. K tomuto
výpočtu nám poslouží rovnice oprav:

Y + v = a + bx -+- cx2

v = a + bx + cx2 - y
Z Gaussovy podmínky lv-v] =Min.
plynou pak tři normální rovnice, ze kterých vypo~teme
konstanty a, b, c. Bez odvození zde uvádíme rovnice
pro tyto konstanty:

c = [x2YHx2
]- fxyHx3

] (5)
[x'J[x2] _ Ix:JI

J
-[x1J2

n

rx2)
a=-c'--

n
fxyl - cfx1]

[x2]

KonstantY a, b, c dosadíme do rovnice (3) a d,ostaneme
tak vyrovnávaci rovnici v pomocné soustavč x, y, (viz
tab. I).
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Bod
I

Y I Y~=YT' X I x=

I I
x2y I x2 I x3

I
x4

X-XT xy

°1 7,7 - 2,8 2,0 - 10,1 + 28,28 - 285,628 + 102,01 - 1.030,301 + 10.406,1310

b1 12,5 + 2,0 8,4 - 3,7 - 7,40 + 27,38P + 13,69 - 50,653 + 187,4160

C1 13,1 + 2,6 13,1 + 1,0 + 2,60 + 2,600 + 1,00 + 1,000 + 1,0000

c2 11,5 + 1,0 12,0 - 0,1 - 0,10 + 0,010 + 0,01 - 0,001 + 0,0001

b2 11,1 + 0,6 15,5 + 3,4 + 2,04 + 6,936 + 11,56 + 39,304 + 133,6336

°2 7,0 - 3,5 21,9 + 9,8 - 34,30 - 336,140 + 96,04 + 941,192 + 9.223,6816

[ J~
- 0,1 72,9 0,3 - 8,88 - 584,842 + 224,3JO - 99,459 + 19.951,8623

YT= 10,5 XT= , 12,1 , [xy] [x2y] [x2] [x3] [XC]

- 584,842 . 224,31 - (- 8,880 . - 99,5)
----------------- = - 0,0511
+ 19.951,86.224,31 _ 224~3}3 - (_ 99,462)

[x2] 224,31° = - C - = + 0,0511--- = + 1,910
n • 6

b = [xy] - C [x3] = - 8,88 - (- 0,0511' - 99,459) = _ 0017
(~2] + 224,31 ' .

Vyrovnávací rovnice v pomocné soustavě osové x, y : y ='+ 1,910 - 0,017 x - 0,051 x2

V dané soustavě X, Y bude pak vyrovnávací rovnice
zníti:

Y - YT = a + b (X - XT) + c (X - XT)\ (8)
po dosazení za vypočtené konstanty: Y - YT =, 1,910-
- 0,017 X + 0,206 - 0,051 (X2 - 24,2 X + 146,4) a
konečně Y = 4,94 + 1,213 X -- 0,051 X2.
Podle rovnice (8) pak vypočteme souřadnice Y vyrov-

naných bodů oblouku AI' B1, CI' B2, A2 (viz tab. II).
K tomuto výpočtu je však nutno znáti vyrovnané sou-
řadnice X jednotlivých bodů. Jelikož vyrovnání délkové
není tak choulostivé jako vyrovnání směrové, stačí tyto
vyrovnané souřadnice X zjistiti jen přibližně podle
vzorců:

Vyrov- Vyrov- f '')
Vyrov- nané nané Vyrov-
naný souřad- + 1,213 X -0,051X2 souřad- naný
bod nice nice bod

X Y

A1 1,96 + 2,38 - 0,19 + 7,13 A1B1 8,23 + 9,98 - 3,45 + 11,47 B1
C1=C2 12,85 + 15,59 -8,42 +}2,11 C1=C2
B2 16,11 + 19,54 -13,24 + 11,24 B2
A2 22,13 +26,84 -:-24,98 + 6,80 AI

Pro první část uvažovaného úseku oblouku :
• LI,

X-X -1- __ . 'X
- 1 I X'l ·1

X = X2 + Ll., . (D - XJ (10)
D - X'2

kde L12 = D/2 - XC2
Souřadnici X pro st~ed uvažovaného úseku oblouku

dostaneme též podle vzorce:

V těchto vzorcích Xl jsou úsečky bodů v prvé polovině
uvažovaného úseku oblouku.

X2 jsou úsečky bodů v druhé polovině uvažovaného
úseku oblouku, a to v dané soustavě osové X, Y.

D je délka těivy MN.

Závěr.

V přírodě pak provedene vyrovnání oblouku tím
způsobem, že se postavíme s přístrojem na bod M a vy-
ly;íme paty kolmic vyrovnaných bodů nanesením jednot-
livých úseček X, vypočtených podle vzorců (9) a (10)
a poté vytyčíme pořadnice Y, které jsme vypočetli
podle vzorce (8).

Použitá literatura:
Profesor Dr Ing. Hugershotf:. Ausgleichsrechnung .
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Přesné vytyčeni přimky s konečného bodu
I 526.967.1

Mojí úlohou bylo přenesení směru tunelu s povrchu
na dno šachty za účelem ražení směrové štoly tunelu
ze šachty a tím uspíšení celé stavby tunelu.
V prvé řadě bylo nutno na ose tunelu, která byla na

povrchu signalisována signálky III a IV (viz obraz 1)
zvolit a určit v bezprostřední blízkosti šachty jeden
další bod č. VI.

I
p(Jdo~y'

I
c\

1/1.

I
I
1

E lachta

S bodu IV bylo vidět na body III a VI s bodu VI
n'l bod III vidět nebylo.
Vzdálenost mezi body III a IV je asi 2,0 km, vzdále-

nost mezi body IJV'a VI asi 0,7 km.
Podél osy tunelu byly na povrchu vykáceny' stromy

a na ose byly umístěny sloupy vysokého napětí.
Ve vytyčování jsem postupoval takto: Na

bodě VI připevnil jsem na sloupu vysokého napětí ve
výšce 60 cm od země kolmo na osu tunelu 4 m dlouhou
desku (viz obr. č. 2).

~===ir~~t~
I
I
I"

OlG:
ÓI~

· Na této jsem sestrojil pomoci olovničky v libovolných
vzdálenostech 3 svislé 3 cm silné čáry a, b, c, které
jsem olejovou barvou natřel. Polohu těchto čar jsem
zvolil tak, aby osa tunelu procházela mezi ~ajním.i
čarami a, c.
· Vzdálenosti ab a bc změřil jsem přesně pásmem na
horním okraji desky.
· Nyní jsem s bodu IV zaměřil theodolitem Wild T 3
horizontální úhly na rysky a, b, c a sign. III, a to ve
3 skupinách (viz obr. 3).
Vystředěné směry byly tyto:

na bod: směrník: }
coo03'41,T'
III .0°00'00,0"
b 359°59'2f,3"
a 359°54'28,1"

a vzdálenosti na horním okraji desky byly:
ab = 1,000 m }
bc = 0,885 m .

Jak z obr. 3. vysvítá, jde zřejmě o paprskový svazek IV
(ABDC) a o řadu f (a b d c), které jsou mezi sebou pro-
jektivní a naší úlohou je určit na desce bod d" kterým
prochází osa tunelu.
Jak z projektivní geometrie je známo máme mezi

svazkem IV (ABDC) a řadou f (a, b, d, c) následujíci
dvojpoměr:

ac bc sin AC
-=::- : ~ ==
ad bd sin AD

sin BC
sin BD

V této rovnici neznáme pouze vzdálenost bd = x,
která se snadno vypočítá a vynese na horním kraji desky,
čímž je úloha řešena.
Z projektivní geometrie známe dále, že se dvoj-

poměry řad nebo svazků centrálním promítnutím ne-
měni. Z toho vyplývá, že je lhostejné, zdali je deska
kolmo nebo šikmo na osu tunelu, nebo zdali je horní
hrana vodorovná nebo šikmá. Viz obr. 4.

c.

11/. R
I~

b:
a,

A f,

t

Je tedy svazek IV (ABCD) /\ řadámfl (al, bl,CI.> dl) A
/\ f2 (a2b2c2d2) /\ fa (aabacada) 7\ f4 (a4b4c4dJ.
Při našem způsobu signalisování svislými ryskami je

pouze nutné, aby plocha desky byla svislá.
Kdybychom misto svislých rysek použili terčíků, na

př. viz obr. 5, tak by musely tyto terčíky ležeti pouze
na' jedné přímce.
V obr. 6 je schematicky znázorněna řada.f (a, b, c, d),

pod ní jsou vyznačeny měřené délky a dále pak úhly.
Označíme-li úsečku bd = x, vzdálenost ad = 1,000+ x

1954/144



Zeměměřictvi
roč. 4/42 (1954) Č. 7-8

a dosadíme-li tyto hodnoty do rovnice (1), dostaneme

1,885 . 0,885 sin 9'13,6" . sin 4'20,4"
1,000 + x' x sin 5'31,9" . sin 0'38,7"

Z této rovnice vypočteme x = 0,132 m, kteroužto
vzdálenost vyneseme na horní hranu desky, čímž ob-
držíme bod d a tím správnou polohu osy tunelu.
Jelikož jsou úhly u bodu IV poměrně malé a dále,

postavíme-li desku přibližně kolmo na osu a převede-

lIJ··bOG
0'885--J

10"885 - .•;-J
I

3' ~Ir· -..l
-2211' I

J :-- 1'00

\ Ir-'"

I
L-'4'53'.2 ••-L- 38rI .293'2' ~ I

O'13·tj' 553·tj·r- I
J--...>. 5'31'9"3319'
I '
I I

IA L
me-li minuty na vteřiny, postačí obyčejně vypočítat
neznámou veličinu z úměr:

X 0,885
38,7 = 260,4

X 1,000
38,7 = 293,2

Výsledky se shodují s dřívějším výsledkem.
Dále je nutno ještě zdůraznit, že při tomto způsobu

měření obdržíme ještě jednu další a to velice cennou
kontrolu přesnosti měřených úhlů a to, že po-
měry měřených délek na desce k příslušným měřeným
úhlům (vteřinám) musejí býti stejné. V našem případě
musí proto býti:

1,000 0,885
293,2 = 260,4

0,0034106 '.0,00339862 (6)
nebo dosadíme-li do rovnice (5) jednou místo 0,885 ... X
a po dtuhé místo 1,000 ..... X
obdržíme:

x = 0.8867
x = 0.9980

má býti:
(7) xí = 0,885 (+ 1,7 mm)
(8) x2 = 1,000 (- 2,0 mm)

Tato metoda je též velice výhodná při prodlužování
dané úsečky. Další body se získají přímo jednoduchým
výpočtem a je možno je ihned vytyčřt bez měření délek
a'bez počítáni polygonů. Též při vytyčování osy tunelu,
která je dána vrcholovými (koncovými) body a kde je
nutno řadu mezilehlých bodů určit, se dá tato metoda
s výhodou použít.

Uvedenými třemi případy nejsou ještě vyčerpány
všechny' možností použití této metody, která se dá,
jak jsem si vědom zdokonaliti a propracovati. Přesto
končím tento článek s přesvědčením, že čtenáři najdou
sami další možnosti použití tohoto způsobu měření a .
snad i způsoby lepší. Ing. Otakar Partl

Výškové značky na mostech
526.954.3 : 624.21

Proměnlivost nadmořských výšek výškových značek na
některých stavbá::h, zejména na mostech. Připomínka
k opatrnosti při jejich použití.

Při osuzování výškových značek jsou vybírány objekty,
o nichž se dá předpokládat, že se výškově měnit ne-
budou. Proto senivelér vyhýbá novostavbám všeho
druhu. Jsou ale objekty, které "pracují" velmi dlouhou
dobu a některé z nich stále, i když třeba nepravidelně
a s časovými přestávkami. To platí zejména o mostech.
Uvádím zde jeden příklad.
V r.' 1951 byly pro výpočet a zákres výkupové čáry

pro Orlickou přehradu na Vlta~ě umístěny po obou
březích Vltavy (Zlákovice-Hněvkovice) a Otavy (Zvi-
kov-Písek) polygonální pořady v délce několika set
kilometrů. Podél těchto pořadů byly osazeny, Wavně
do skal, výškové značky, které byly v r. 1952 nivelovány.

Jeden z pořadů byl připojen na výškovou značku
státní nive1ace č. 90 na Podolském mostě. Tato značka
byla pro kontrolu připojena na zn. Č. 91. Naměřený
rozdíl se lišil od daného o 9,4 mm. Výsledkem zanivelo-
vání další značky Č. 92 byl vzájemný ~ouWas značek
Č. 91 a 92 (rozdíl 0,7 mm), ale přirozeně nesouWas
obou se značkou 90. Při další nivelaci byl zjištěn přija-
telný rozdíl mezi značkami 92 a 94, ale značka 93 opět
nesouhlasila.
Při povrchní práci mohlo být k navázání použito

značky 91, neboť její výška při kontrole souWasila
s výškami značek 92 a 94 a tím bylo nivelační instrukci
vyhověno. Nebyla by ovšem splněna základní země-
měřická podmínka: svědonůtost.
Ke zjištění správných výšek byly zanivelovány všechny

značky na rtlostě.a značky na krajních pilířích (zn. 90
a 98) byly připojeny na nejbližší značky na silnici.
Výsledek je udán v tabulce na str. 146.
Výsledky uvedené v tabulce jsou zajímavé a naznačují,

že
I. na prvním a posledním pilíři, které jsou nízké,

nenastaly žádné větší pohyby ve směru výškovém,
2. ostatní části mostu se pohybovaly nepravidelně,
3. všechny části mostu klesly a klesání se zvětšovalo

ke středu mostu, pouze značka Č. 93, která je
ve středu hlavního oblouku, zaznamenala pohyb
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Relativni rozdíl Rozdíl Relativni výšky Rozdíl
Číslo rozdílů skutečné -
značky daný

I
změřený vmm vzhledem na zn. 90 dané

+ I - + I - + I - dané I měřené + I -
\. + +

89 31,9011 31,9024 1,3 31,9011 31,9024 1,3
90 + +

0,8338 0,8244 9,4 0,8338 0,8244 9,4
91 + +

0,4488 0,4495 0,7 0,3850 0,3749 10,1
92 + +

0,4865 0,5023 15,8 0,8715 0,8772 5,7
93 + +

0,5016 0,5192 17,6 0,3699 0,3580 11,9
94 + +

0,0963 0,0920 4,3 0,2736 0,2660 7,6

95 } } + +
96* 0,5517 0,5545 2,8 0,8253 0,8205 4,8
97 - -

0,8366 0,8328 3,8 0,0113 0,0123 1,0
98 - -

8,4008 8,4026 1,8 8,4121 8,4149 2,8
1

směrem opačným; vypadá to tak, jakoby klesnutí
pilířů vyvolalo vypětí oblouku.

Bylo by záhodno vyšetřit, zda zjištěné pohyby mostů
jsou již konečné nebo budou-li ještě pokračovat nebo

Geodetické stroje,
Kruhový transportér konštrukcie SLOVZAKÚ

526.913.25

Transpor~ér s pevnou uhlovou stupnicou a pohyblivým pra-
vítkom. Jednoduchý a presný spósob centrácie a orientácie
transportéra na stanovisku.

Nedostatok pomocok potrebných na vyhodnotenie ta-
chymetrického merania prinútil Slovenský zememerač-
ský a kartografický ústav, aby si zadovážil kruhové trans-
portéry vlastnej konštrukcie podfa zlepšovacieho námetu
s. Mikuláša Lisického, podaného v decembri 1951.Tieto
transportéry sú podobné transportéru STAVOPRO-
JEKTU Brno, opísanélI).uv Zeměměřietví, roč. 2, čís. 6,
sú yšak konstrukčne .dokona1~jšie spracované, najma
pokiaf sa týka sposobu centrácie a orientácie na stano-
visku.
Uhlová stupnica je vyhotovená reprodukčnou cestou

na papieri nalepenom na hliníkovej doske štvorcového
tvaru a má grádovéi stupňové delenie, vnútri ktorého
je kruhový výrez o priemere 30 cm. V ňom sa pohybuje
okolo pevného stredu, pr~dstavovaného oskou s Wou za-
pichnutou do podložky, pravítko z plexiskla. Uprostred
má pravítko pevne pritmelené ložisko, ktorým sa na-
sadzuje na osku. Polohu pravítka voči úhlovej..stupnici
ozna~jú rysky, vyryté na dvoch nástavcoch nalepených
na obtdvoch koncoch pravítka. nÍžkové delenie je vyryté
od stredu pravítka na jednu i druhú stranu, ale v roznych
meótkach, bežných u tachymetrických plánov.

•

dokonce i měnit znaménko. Myslím, že by takové
šetření přineslo cenné poznatky nejen zeměměřičům,
ale i technikům jiných oborů, hlavně oboru stavebního.

Ing. Dr V. B. Staněk

přístroje a pomůcky
Pravítko sa zaisťuje v centrickej polohe voči uhlovej

stupnici a v smere Og-2()()K COO-1800)zasunutím dvoch
kolíčkov do kruhových otvorov, vyvrtaných v pravítku
aj v doske. V tejto polóhe sa celý prístroj nasadí na osku,
pripevnenú Wou v bode, označujúcom stanovisko a na-
točí sa tak, aby hrana pravítka smerujúca k O,. (0°) sa
stotožňovala s orientačným rajónom. Transportér je t}'1I1
nastavený centricky a tiežsprávneorientovaný, ak smer
orientačného rajóna je Og (0°). Ak orientačný rajón má
fubovolný smer 0(, je potrebné vopred vyznačiť na pláne
nulový smer natočením pravítka o uhol O( proti smeru
merania a na tento nulový smer celý póstroj znovu orien-
tovať.Aby pri vynášaní podrobných bodov nenastal omyl
zámenou uhlových delení, sú na nástavcoch pravítka
krycie doštičky, ktorými sa zakryje nepoužívané delenie.
Proti vlhku a mechanickému poškodeniuje uhlová stup-
nica chránena vrstvou priesvitného laku.
Uhlové stupnice sú reprodtikčiiými odtlačkami pres-

\ ného originálu vyneseného na zaistenom papieri. Celkové
mechanické spracovanie a v:ýrobn pravitiek prevádza
Metra, Blansko, n. p., prevádzkareň Bratislava.

Ing. Ján Kocián

Poznámka redakce: Podobný přístroj vyrábí :firma
Dennen a Pape - Hamburg ~ Altona s označením "Aristo
polar - kartierer", a to pro měřítka 1:1000, 1:2000, 1:2500
a 1:5000.
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Literární hlídka
518.2 Vykutil, J.

Šestimistné tabulky hodn~tgoniometrickych funkci.
Setinné dělení kvadrantu. Praha; 1954. Státni nakladatelství
technické literatury. Cena 1,80 Kčs.

Pro' setinné dělení kruhu, kterého se při geodetických stro-
jích v novější době stále.hojněji užívá, je nutno mít k číselnému
zpracování měřických prací tabulky, které vyčíslují hodnoty
goniometrických funkcí v setinné soustavě. Zvláště pro po-
drobné vyměřovací práce a jejich početní vyjádření jeví se na-
léhavá potřeba vhodných tabulek smenším počtem desetiímých
míst. Takové tabulky byly vydány Triangulační kanceláří
bývalého ministerstva financí v Praze za poslední války, jež
sestavil pro hodnoty funkcí sinů a cosinů v setinném dělení na
šest desetinných míst Ing. Josef Křovák. Jejich krok jest
0,018 a jsou vytištěny na padesáti stranách. Tabulky prof.
Vykutila, nedávno vydané, zmenšují rozsah tabelace na pětinu
a zavádějí ještě vyčíslení tangenty v intervalu Ogaž 508 a co-
tangentyod 100gdo 50g, čehož bylo dosaženo zavedením kroku
0,18. Proti Křovákovým tabulkám nesnižují však podstatně
dosažitelnou přesnost, jakou podávají šestimístné tabulky
o menším kroku, neboť chyba způsobená zaokrouhlením šesté-
ho místa desetinného působí stejně v obou druzích tabulek
a tabulkové diference dvou sousedních tabelovaných hodnot
v tabulkách Vykutilových vykazují u sinů a cosinů také velmí
málo rozdílné hodnoty, takže jejich druhé diference jen na
několika místech dosahují čtyř jednotek šestého desetinného
místa. Chyba ze zanedbání oprav z druhé diference může tudíž
4ostoupiti maximálně hodnoty 0,125 x 4 x 10-6 == 0,5 X 10-6•
Ve velké většině případů je však chyba menší a lze tudíž při
sinu a cosinu počítat toliko' s prvnídiferencí bez oprav z druhé
diference. Při tangentě je třeba brát druhou diferenci zvláště
pro úhly od 30g do 50g a u cotangenty od 50g do 70g, neboť
dosahují až deset jednotek šestého místa. Výhodou proti Křo-
vákovým tabulkám jest vyznačení prVních tabulkových dife-
rencí v sousedním sloupci přilehlém k tabelované funkci. Je
tam uvedena desetina diference. Je-li třeba užít ještě druhé
diference k přesněj~ímu zjištění výsledku, je po ruce malá,
velmi jednoduchá tabulka, kde se dá vypsat rychle k dané
druhé diferenci opravná hodnota pro netabelovanécentigrády.

Tyto vtipně vyřešené tabulky mají vzornou úpravu a jsou
dobře čitelné, takže prokáží jistě geodl:tické praxi cenné služby.

F. Fiala

526.61/62 Buchar, E.
Novij bezličnyj mikrometr dlja cirkumzenitala (Nový

neosobní mikrometr pro cirkumzenitál). Bjulleten astronomí-
českich institutov Čechoslovakii, roč. 4, č. 4, Praha 1953,
str. 77-85.
Autor podává matematickou a fysikálni theorii nového ne-

osobního mikrometrU k cirkumzenitálu Nušl-Fričově, který
podle jeho návrhu konstruoval mechanik A. Kozelka v Ústavu
astronomí.e a ~adů geofysiky. Nový neosobní mikrometr
odstraňuje určování osobní rovnice pozorovatele zvláštním
přístrojem a zvyšuje podstatně přesnost časů průchodů hvězd
stejnou výškou. Jím byl zdárně ukončen padesátiletý výVoj
jedinečného československého přístroje k současnému určení
zeměpisné šířky a délky.
Princip mikrometru je velmí jednoduchý. Nad vstupním

otvorem do cirkumzenitálu je umístěn skleněný hranol s úhlem
lomu 8 = 188,8". Otáčením mikrometrického šroubu a nakláně-
ním hranolu je možno oba obrazy hvězdy, rtuťový i zrcadlový,
udržet po jistou dobu v koincidenci.KontaktovY bubínek
opatřený 4 kontakty zapíná mezitim proudový okruh mezi
elektromagnetem chronografu a akumulátorem a přenáší
. impulsy ve tvaru časového záznamu na chronografickou pásku.
Stejná výška průchodu je pro všechny pozorované hvězdy
dána polohou hranolu,. při níž se zapne zvláštní kontakt, který
je nutno tak seřídit, aby jeho záznam ná pásce ležel mezi 5. a 6.
záznamem kontaktového bubínku. Při· každém průchodu
hvězdy se bubínek otočí 2,5krát, což odpovidá deseti záznamům.
.Extrémní polohy hranolu, při nichž pozorovatel zahajuje nebo I
končí otáčení mikrometrem, jsou signalisovány dvěma barev-
nými žárovkami. Výsledný čas průchodu se získá čtením pěti
a pěti záznamů symetrických vzl:t1edemk záznamu zvláštního

kontaktu. Takto vypočtený čas průchodu je nutno opravit
o nerovnoměrný pohyb hvězdy ve výšce a o šířku kontaktu
a mrtvý chod mikrometrického šroubu.
Cirkumzenitálem takto zdokonaleným byly určeny v r. 1951

zeměpisné souřadnice na jednom Laplaceově bodě na Sloven-
sku. V roce 1954 bude použit při astronomicko-geodetických
pracích na dvou Laplaceových bodech na českomoravské vyso-
čině a V letech 1955-1957 bude zařazen při měření na Lapla-
ceových bodech ve vysokohorských oblastech Slovenska.
V roce 1958 společně s oběma průchodními stroji Secretan
a universály WT4 se účastní druhého měření světových délek.
Největšího upotřebení však dozná v letech 1960-'--1970 při
masovém měření Laplaceových bodů II. řádu. Ing. Dr Lukel

655.55 : 413 : 526 = 82 =·85 Hrabyna '- Němčenko
Kučera - Adámek - Brož
(Autorský k~lektiv SZKú)

Rusko-česky zeměměřicky slovník. Vydání první.
Státni nakladatelství technické literatury, Praha 1954, 236 + 16
stran, cena váz. Kčs 28,00.

Vkusná knížečka s víče neŽ dvanácti tisíci ruských odbor-
ných hesel se dostává do rUkou československých zeměměřičů
jako na zavolanou. Vychází právě v době, kdy se u nás objevily
geodetické a jím příbuzné publikace v ruském jazyce v takovém
počtu a výběru, že se skoro každý zeměměřič s nějakou z nich
ve své praxi setká. Kdo je začal číst, jistě potvrdi, že právě pří-
buznost jazyková způsobuje, že čtenář se často spokojí jen
s porozuměním smyslu, zvyká si na cizí odborné výrazy, vplétá
je do mateřského jazyka a porušuje jeho ryzost. Kdo se zabývá
překládáním, přivítá. vydání každého slovníku odborných vY-
razů s radosti, protože právě odborné výrazy jsou někdy oše-
metným úskalím při spolehlivém překládáni. VyUčené poměry
ukazují jasně, že vydaný slovník je velmi potřebny a jeho vydání
užitečné.

Obsah slovníku je vhodně vyvážen. Prolistuje-li zeměmě-
řický odborník celý slovník, těžko by bez rozpaků vypustil
z něho některý výraz; začne-li překládat, potrvá delší dobu,
neŽmu náhoda přinese výraz, který by mohl právem do slovni-
ku vřadit. Zásluhu o to zajisté má vhodné složení autorského
kolektivu, dobře obsazeného v obou jazycích.

Při procházení stránkami slovníku je na každém kroku vidět
starou chvalně známou zeměměřickou pečlivost a přesnost.
V souborech příbuzných hesel nejsou vynechána ani hesla,
která se již zdají podle předcházejících hesel téměř samozřejmá
nebo by se dala bezpečně utvořit podle všeobecného slovníku.
I když by se to mohlo považovat někdy za nadbytečné, je to
při použiti v tak mírném rozsahu užitečné a zvyšuje se tím
rychlost hledání a posiluje jistota v překládáni.

Snaha po názorné souvislosti prvního výrazu souboru se
všemi jeho dalšími výrazy je výhodou proti některým slovníkům,
zapomínajícím ve snaze šetřit mistem na zásadu, že přehled-
nost slovníku a rychlost hledání v něm je největší přednosti
při překládání. Qalší dokonalosti je přízvuk u ruských slov,
bez něhož. by slovník nebyl zcela přesný.

Vyznačením gramatického rodu i u českých podstatných
jmen získává slovník na ceně pro překladatele, jimž není češ-
tina mateřským jazykem. Doplnění slovníku n!ekými písmeny,
zeměpisnými názvy ve zvláštním oddílu, některými písmennými
znaky sovětských standardů, které se právě u nás zavádějí,
vztahy starých ruských měr kmetrickým mírám, matematický-
mi značkami, užívanými v ruských publikacích a dokonce
i čistým listem pro poznámky je vhodným doplněním slovní-
kové části.

Vydaný slovník má pro české zeměměřietví i jiný klad než
to, Že je dobrou pomůckou pro studium ruské zeměměřické
literatury. Je to prvý větší seznam odborných geodetických
výrazů, pro jejichž správná znění byly vzorem· především
geodesie akademika Ing. Dr Ryšavého. V četných případech
bylo nutno utvořit k ruským výrazům vhodné a výstižné výrazy
české. Tvůrci slovníku se tedy zasloužili také o české geode-
tické názvosloví. Jejich práce v tomto oboru by ještě lépe vy-
nikla, kdyby byl sestaven a vydán i druhý díl slovníku, česko-
ruský, který pak by byl téměř abecedním seznamem českého
geod«tického názvosloví. Slovník bude vítanou pomůckou
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při sestavování mezinárodního zeměměřického slovníku, který
připravuje k vydání Mezinárodní federace zeměměřická, která
počítá i s českým zněním. >

Také. nakladatelství věnovalo náležitou péči úpravě i do-
konalosn provedení. Téměř se nenajdou porušená písmena,
vlastnost právě 11 slovníků důležitá, uspořádání je přeWedné
a pro Wedání ve slovníku velmi vhodné.

O slovníku se také pochvalně vyjádřili sovětští geodeti
Hlavní správy geodesie a kartografie v Moskvě, jimž byl
-věnován delegací československých geodetů při nedávné návště-
vě v Moskvě.

Slovník se autorům a nakladatelství podařil.

622.1: 526.99Čechura, F.
Neset, K.

Kurs dů1niho měi'ictví. Praha, SNTL 1953, 388 stran,
335 obrázků, 6 tabulek, 11 příloh. (Řada báňské literatury)
2200 výtisků, brož. Kčs 36, -.

Po rozebraném a ispěšném litografovaném vydání této
knihy vydávají autoři vydání tištěné, aby se tato odborná pří-
r.učka dostala do rukou všem dů1nim měřičům jako první
literárně odborné vodítko pro jejich důležitou a odpovědnou
práci.

V obsahu knihy uvádí autoři všeéhny základní matematické
výpočty a vzorce potřebné pro řešení úloh nižší geodesie
a shrnují nutnou látku nižší geodesie nezbytnou pro důlní
měření. f{ešení geodetických úloh je vhodně doplněno čísel-
nými příklady. Ke konci je pak uvedena řada úl.h z důlně
měřické praxe.

V předmluvě zdůvodnili autoři, jaká snaha je vedla k vydání
této příručky. Byla to snaha vyhovět všem stávajícím předpi-
sům pro jednotné vedení důlních map a odstranit roztříště-
nost provádění důlně měřické praxe. Byl to též i nedostatek
důlně měřické literatury pro studující vyšších průmyslových
hornických škol, -z jejichž absolventů většina důlních měřičů
pochází. Při provádění důlně měřických prací spoléhalo se
spíše na vzájemné předávání zkušenosti. Tento způsob nevedl
zrovna k požadované jednotnosti. Proto se přistoupilo v ostrav-
sko-karvinském revíru k doškolování důlních měřičů, kde se
navazovalo na látku, přednesenou na horních školách, doplnilo
• a rozšířilo ji všude tam, kde se jevily mezery. A k tomu účelu
bylo vydáno původní, litografované vydání této knihy, dnes
rozebrané, a pro velký zájem přistoupeno k vydání tištěnému.

Vlastní obsah knihy je rozdělen do jedenácti kapitol. První
kapitola jest věnována matematickým základům od prostých
~atematických úkonů přes trigonometrii k základům analy-
ucké geometrie. Jest V ní podán theoretický i praktický výklad
.všech matematických úkonů a vzorců potřebných pro řešení
základních úloh nižší geodesie.

Ve druhé kapitole se pojednává o chybách v měření a jejIch
vlivu na přesnóst výsledků měření. Ve výkladu vyrovnávacího
počtu omezili se autoři na metodu vyrovnání pozorování pří-
mých, což pro běžnou důlně měřickou praxi postačí.

V kapitole třeti autoři seznamují čtenáře s kartografickými
základy důlních map, uvádějí všechny u nás používané katastrá1-
ni s0uřadnicové soustavy, jakož i místní soustavu důlních map
ostravsko-karvinského revíru. Citují nařízení báňských hejtman-
ství o jednotném vyhotovování důlnich map a jejich adjustaci.

Čtvrtá kapitola je věnována výkladu základních geodetických
úloh trigonometrických pro určeni souřadnic bodu protiná-
ním a řešeny různé v důlně měřické praxi používané způsoby
výpočtu polygonových pořadů.

Pátá kapitola obsahuje výklad o měřeni délek, o chybách
vzniklých při měřeni a o způsobech měřeni délek používaných
v důsledku požadované přesnosti.

V šesté kapitole se zabývají měřením ÚWŮúWoměrnými
-stroji. Zdůrazňují nutnost správné centrace a signa1isacev pod-
zemí. Popisují soustavy měřických přístrojů se třemi stojany
některých, zejména zahraničn1ch firem, které tyto přístroje vy-
rábějí.

V sedmé kapitole poměmě podrobně jest pojednáno o měření
magnetickém, jsou zde popsány busoly, busolní theodolity
a závěsný hornícký kompas. Srovnána přesnost výsledku mě-
řeni busolního a polygonového pořadu.

Obsah kapitoly osmé, v níž jest podán výklad o připojova-
cich a usměrňovacich způsobech měřeJ1ía o promítáni do bloub-

ky jak olovnicemi, tak opticky, jest velmi cenný pro každého
důlního měřiče.

V deváté kapitole seznamuje se čtenář s měřením výškovým,
t. j. s nivelací, trigonometrickým měřením výšek, tacheometrií
a s velmi důležitým měřením Woubkovým.

Kapitola desátá podává'{řešeni některých měřických úloh
běžné praxe jako vytyčen obloukovitých chodeb, protičeleb,
zjištěni kubatur vyrubaných bloků, odvalu skrývek a podobně.

Posléze v jedenácté kapitole se popisuje vzník pohybu půdy
při dolováni, škody na poddolovaných objektech a ochranná
opatření k zamezeni uvedených škod.

Knihu doplňuje rejstřík odborných výrazů a temlinů a 11ta-
bulek s jednotnými značkami nerostů a důlních zařízení, jak
tyto značky pro adjustaci důlních map určují nařízení baňských
hejnnanství. .

Souhrnné uspořádání a odborná výše díla zaručují, že kniha
bude dobrou příručkou důlním měřičům a zároveň obohatí
skrovnou odbornou literaturu v oboru důlního měřictví.

"RNOV"

Neset, K.
SNTL -1953, 108 stran,
(Řada báňské literatury)

622.1 : 526.8
Jednotné důlní mapy. Praha,

66 obrázků, 11 tábulek, 16 příloh.
3000 výtisků, brož. Kčs 12,-.

Kniha věnovaná autorem důlpim. měřičům na těžebnich
závodech a současně frekventanclm důlniho měřictví na hor-
nických školách sleduje snahu po sjednoceni, normalisaci
a organisaci důlně měřických prací a jednotném vedeni důlních
map.

V úvodu jest konstatován rozdíl mezi mapováním povrcho-
vým, které již od počátku bylo prováděno jednotně, zatím co
důlní mapováni bylo na každém těžebním závodě prováděno
jinak a způsob vedení mapy odpovídal jednak názoru důlního
měřiče, jednak názoru vedeni, respektive zájmům majitele.
Kontrola těžby nadřízenými orgány bývala v důsledku nejed-
notnosti značně ztižena. Novelisace horního zákona z r. 1927
upravuje způsob důlního mapováni. A zejména v poslední
době vydaná nařízení báňských hejnnanství v Praze a v Brně
o důlních mapách a jednotných důlních značkách dávají jed-
notnému důlnímu mapováni pevné základy. Ostatně jednotné
vedení našeho hornictVí jak uhelného, tak rudného. vyžaduje
i důsledné jednotné vedeni důlní mapy, jako důležité pomůcky
pro plánováni, provoz i kontrolu těžby na báňských závodech.

V odborném textu seznamuje autor čtenáře předně s karto-
grafickými základy a u nás používanými souřadnicovými sys-
témy katastrálního i důlního mapování, zmiňuje se i o lokálním
způsobu důlního mapováni před zavedenim jednotné čs.
katastrální sítě. V dalším hovoří o měřítkách důlních map,
jejichdruzich a rozměrech a posléze o obsahu a způsobu zákre-
su, podle toho jakému účelu příslušný druh důlní mapy slouží.

Velmi důležitou statí jest podrobný rozbor jednotných značek
a způsobu zákresu jednotlivých předmětů měřeni; dále použití
nejnutnějších barev a jejich normalisace, a posléze uveden
systém číslování důlních děl.

V druhé části pojednává autor o způsobu zaměřování na
povrchu i v podzemí s Wedíska přesnosti, uvádí vzorce pro
výpočet a číselné tabulky dopustných odchylek uvedených
měřeni úWových, délkových i výškových. Podává i maximální
dOpustné odchylky v uzávěrech mnohoúhelníků. Posléze po-
dává návod jak archivně ukládati a evidenčně uspořádati jed-
notlivé elaboráty důlní mapy, aby nedošlo ke ztrátě a aby
použití jednotlivých součástí bylo rycWé a přeWedné.

V závěru autor srovnává dnešni jednotnost povrchových
map s nejednotností důlních map a volá v zájmu dosaženi jed-
notnosti po sestaveni směrníc pro normalisaci měřických
postupů v důlním měření, směrnic pro jednotné zakládání
a vedení důlních map a směrníc pro jejich archivováni.

Odborný text je doplněn 11 tabulkami s popisem a označe-
ním jednotlivých značek, 3 tabulkami s nákresy uspořádáni
rámců sekčních listů, tabulkou vzorů písma a vzorem části
sekčního listu mapy.

Kniha "Jednotné důlní mapy" bude jistě přivítána důlními
měřiči jako hodnotná instruktivní příručka pro jejich praxi.
Bude i cennou studijní pomůckou pro studující na horníckých
školách. Nepochybně obohatí naší odbornou technickou-dů1Ilě
měřickou literaturu. "RNOV"
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69(08) Hraba, J.
a koletiv

Základy stavitelstvi. Prvni díl 308 stran, 339 obrázku
a 30 tabulek, druhý díl 336 stran, 306 obrázkU, třetí díl 580
stran 611 obrázku a 63 tabulek, čtvrtý díl 640 stran, 1129
obrázku a 31 tabulek, 1953 Praha, Práce - vydavatelstvo ROH,
cena váz. 1. dílu 22,80, 2. dílu 22,40, 3. dílu 39,20 a 4. dílu
39,71 Kčs n. m.
Nakladatelství Práce vydalo v Praze 1950 obsáhlou encyklo-

pedii stavitelství, kde autor na 672 stranách přehlednou pří-
ručkovou formou podává látku odpovídající přibližně učivu
pri'lmyslových škol stavebnich. Kniha byla věnována především
stavebním dělníki'lm usilujícím o vlastní theoretické sebe-
vzděláni. Splnila dobře své poslání, byla v krátké době roze-
brána a tak autor s četným· kolektivem, bohatší o zkušenosti
prvního vydáni, předkládá dílo zcela přepracované a značIiě
rozšířené .. Vzhlededt k rozsáhlosti látky je rozděleno do čtyř
samostatných svazku.
Posuzováno s našeho hlediska má pro zeměměřiče celé dílo

význam encyklopedie, v niž se zeměměřič pracující ve staveb-
nictví seznámí se stavitelskou problematikou a odborným
názvoslovím, s naukou o stavebnich hmotách, se stavebními
konstrukcemi všeho druhu, se zakládáním staveb, stavebními
stroji i pomocnou výrobou. Měřický technik zde nalezne
nezbytné základy matematiky, měřictví, deskriptivní geo-
metrie a poučeni o odborném kresleni stavebnich výkresu.
Podrobněji si všimneme kapitoly o vyměřováni pUdy. Její

autoři (Ing. Vilém Kudrlička, Ing. Antonin a Jaroslav Skotá-
kové) byli proti ostatním autori'lm v nevýhodě, že musili
obsáhlou látku podat na 34 stranách. Uvážíme-li, že text je
doprovázen četnými (67) i celostránkovými vyobrazeními a že
obsahuje popis všech základnich měřických pomucek, method
i operáti'l, musíme přiznat, že předsevzatý úkol se jim celkem
podařil. Pojednáni jest psáno výstižnou formou, zhuštění látky
je dosti přiměřené danému účelu. Snad by na některých
místech sneslo .ještě další redukci (tacheometrie se skloněnou
latí, nivelace kupředu, stabilisováni a signalisováni bodu)
snad by se mohly vypustit věci pro stavebni techniky zbytečné
(hypsometr, ri'lzné druhy planímetru), ale měly by tam býti
methody, úkony a pomucky nezbytné (přeneseni projektu
z plánu do terénu, vytyčováni 'situačni a výškové, vytyčováni
oblouku, zjišťováni kubatur a pod.). .
Pro příští vydáni by bylo třeba, aby si autoři ověřili některá

tvrzení a pokud by nesouhlasila se skutečností, aby je v textu
změnili. Na př. v Sovětském svazu si neponechali palce, stopy,
věrsty atd., nýbrž od r. 1922 používají výhradně metrické
soustavy měr a vah. Stejně je tomu patrně nyní i v Cíně a Ja-
ponskú. Pomucka vyobrazená na obr. 31 neni lať měřická,
nýbrž profi1ační.· Usměrňování limbu do astronomického
meridiánu se u/ nás při tacheometrii v praxi nevyskytuje. Lať
určená k přesné nivelaci nemusí míti děleni po pUl centimetru;
pravě nové latě (na př. Wildovy) mají dělení centimetrové.
Některá menší nedopatřeni se rovněž dají odstraníti při

příštim vydáni: vrcholové úhly v polygonu se měří theodolitem
nebo universálním strojem nivelačním, při nivelaci figurant
naklání tyč (správně lať), pozemky určené zastavovacím
plánem k zastaveni nejsou ještě parcelami stavebními. Ozna-
čeni gradu je třeba rozlišovat od označeni gramu. Gramy píšeme
malým g vedle čísla, grady malým indexem g vedle čísla nahoře,
podobně jako stupně.
Zvláštní pozornost bude jednou nutno věnovat otázce jazyko-

vé. I když na redakci spolupracoval podle tiráže jazykový redak-
tor, nemužeme se spokojiti s některými výrazy a doporučovalo by
se, aby jazyková komise SNTL se zeměměřickým názvoslovím
zvláště obírala a výsledky její práce aby se již projevily nejen
v příštích 'vydánich měřické literatury, ale i v nových technic-
kých slovnicích. Podařilo-li se strojařUm normalisovat název
matice (pro "matku" nějaké turbiny stejně jako pro "matičku"
nulátka), proč by bylo třeba říkat "hranUlek" vytyčovacímu
hranolu. Jak by se potom měly nazývat "hranUlčíčky" v optické
soustavě moderních theodoliti'l? Proč dále používat otrocky
přeloženého slova "tah", když se již vžilo a v odborné literatuře
používá slova pořad? Jak se píše správně "alhydáda"? (alidáda
nebo alhidáda ?). Je na čase, abychom definitivně rozhodli mezi
tacheometrii a tachymetrii. '0. E. Kádner v časopise Technická
kniha (1953, str. 291) uznává gramatickou opodstatněnost
tvaru "tacheometrie", ale podotýká, že slovo "tachymetrie"
je bližší provozni praxi. Ta okolnost, že při hovorové češtině se
všeobecně říká "tachymetr" by ještě nemusila býti hlavním

duvodem pro vymýceni slova tacheometr. Je jenom dUkazem
naší dlouholeté závislosti na německém vzoru. Vytrvalá snaha
akademika prof. J. Ryšavého po zevšeobecněni tvaru tacheo-
metrie již přinesla své ovoce. Slovo tacheometrie se používá
v odborné literatuře a proniká i do provozni praxe. Zásluhou
jeho spisu, přednášek a žáku mohou slova tacheometrie a tacheo-
metr zevšeobecnět zvláště stále stoupajícím vlivem literatury
sovětské.

512 Kořinek, V.
Základy algebry. Vydalo Nakladatelství Ceskosl. akademie

věd (Studie a prameny, sekce matematicko-fysikální), Praha
1953. Str. 494, obr. 10; cena váz. 64.- Kčs.
Tato kniha má poskytnout základni matematickou přípravu

ke studiu přírodnich a technických věd. Obsahuje však pouze
určitou část velmi obsáhlého souboru matematických nauk
(neboť matematika se totiž dělí v aritmetiku, algebru, analysi,
geometrii, praktickou matematiku a aplikované vědy mate-
matické), zabývajíc se nejen výkladem theorií, nýbrž i různými
aplikacemi, a snažíc se při tom :z:ustatidost krátkou.
Je úvodem do algebry pro posluchače matematiky na univer-

sitě. Látka takového úvodniho kursu vyme:z:enéhoro:z:sahemvy-
braných partií a časem je v celkových rysech dána potřebami
ostatních matematických přednášek, které vzájemně na sebe
navazují a se doplňují. Tato tradični látka je :z:pracována:z:pu-
sobem, jakým postupuje dnešni algebra, a autor hleděl k tomu,
aby kniha ne:z:tratila rá:z:úvodniho kursu a byla plně sro:z:umi-
telná každému, kdo má matematické vědomosti :z:gymnasia
nebo reálky. A poněvadž právě algebra (počítáni s čísly obec-
nými) je :z:ákladem pro celou abstraktní vědu matematickou
a skoro všechny discipliny směru technického s ni souvisící, .
tím se stalo, že v některých kapitolach, především v kapitole
první, jsou ve výkladu všechny kroky velmi podrobně oduvod-
něny. Algebra se totiž :z:evšech matematických disciplin, které
přednášejí na vysokýéh školách v prvním roce, nejlépe hodí
k tomu, aby posluchač byl veden k přesnému logickému myš-
lenkovému postupu. Proto autor-pedagog věnoval velkou péči
přesnému logickému vybudováni výkladu.
A obsah díla? Přesně vyme:z:itnějaký matematický a vi'lbec

vědecký obor obyčejně nel:z:e.V každém oboru existuje totiž
řada problému, které leží na okraji tohoto oboru a :z:asahují
i do oboru jiných. Nějaká definice zahrnuje obyčejně do oboru
jen některé z těchto problémů a nikoliv všechny, a je-li mimo
to definice příliš široká, :z:ahrnujemnohdy i některé problémy,
které patří do oboru jiných. Proto se nepokusím o to, definovat
nějak algebru. :Řeknu jen, že tato kniha pojednává v podstatě
o těch vlastnostech čísel, polynomu a racionálních funkcí jedné
i více proměnných, které plynou :z:ečtyř :z:ákladnich úkonu
početnich, li dále o algebraických rovnicích. Kniha je ro:z:dělena
na tři části. V prvni části jsou vyloženy :z:ákladni pojmy a
úkony algebry, jakož i vlastnosti čísel racionálních, reálných
a komplexnich, dále vlastnosti polynomu a racionálnich funkcí.
Druhá část je věnována lineárni algebře a pojednává o kvadra-
tických formách. Jedná o vektorech, maticích, determinantech
a o řešeni lineárnich rovnic. Třetí část pojednává o algebraic-
kých rovnicích jednéne:z:námé. Téměř ke každému paragrafu
jsou připojena cvičeni; u některých je uveden návod k řešeni.
K výběru látky bych p~znamenal toto: Z kapitol, které jsou

probírány v algebře, jest vynecháno numerické řešeni alge-
braických rovnic vyšších stupňu; dále vynechány jsou věty, které
slouží k separaci kořenu algebraické rovnice, t. j. věta Sturmova,
Budau-Fourierova a Descartesova; konečně :z:e :z:ákladnich
pojmu algebry neni v knize uveden pojem grupy. Doufejme,
že o všech těchto věcech bude pro potřeby našich vysokých škol
napsáno dílo :z:vláštní, :z:rovnatak obsáhlé a pečlivé, jako je
právě toto. Na druhé straně theorie lineárnich rovnic je v knize
vyložena dvilkrát, nejdříve bez použití determinantu a pak
s pomocí theorie determinantu. Jest po:z:orovat, že autor kladl
velkou váhu na provádění numerických výpočtu. Proto vsunul
na všech vhodných místech výklady o tom, jak se skutečně nu-
mericky počítá ta neb ona veličina, o niž probíraná theorie
pojednává. Tato věc bývá v učebnicích algebry obyčejně opo-
míjena.
Nebylo by na místě, usilovati v díle, jako je toto, :z:akaždou

cenu o originálnost výkladu. Právě naopak autor pokládal :z:a
nejlepší vybrat z existující učebnicové literatury - škoda, že
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neni seznam literatury uveden - ta pojetí, to rozvrženi látky
a ty důkazové postupy, které uznal za nejvhodnější.
Též velkou péči věnoval autor názvosloví; bylo by si přáti, aby

tato obsáhlá kniha přispěla ke stabilisaci naší algebraické ter-
minologie všude tam, kde ještě kolísá anebo neni důsledná.
Recensované dílo je nesporně na výši nedocenitelné vysoko-

školské učebnice, která bude jistě vyhledávaná nejen poslu-
chači vysokých škol, ale též pedagogy, inženýry a techniky
všech oborů.
Jest časové zmíniti se ještě o cestě, kterou se tato kniha

dostala do prodeje. Poněvadž se tak stalo až po 1. lednu 1953
znamená, že vyšla po provedené reorganisaci nakladatelských
a vydavatelských podniků (usneseni vlády ze dne 23. XII. 1952),

. podle niž převážná část vydavatelské činností přechází do rukou
státu. Jde tu především o uplatněni zásady, že distribuce knih
má být oddělena od vydávání a dále o vytvořeni jednotné
distribučni sítě. Tato úprava je stejně spjatá s úsilím o rozšiřo-
váni a prohlubováni odborných, hospodářských a technických
znalostí pracujících na všech úsecích našeho životního děni.

Ing. Jelínek Ed.

531.7 Nusberger, J.
Tenk, P.
Smrž, J.

Fysika pomáhá praxi. Vydání prvni, 236 stran, 105
obrázků, 1953" Vydavatelstvo ROH-Práce, Knižnice tech-
niků a zlepšovatelů, svazek 14, cena brož. 23,30 Kčs.
Titul příručky vhodně vystihuje její •obsah. Je to sbírka

laboratornich zkušeností a praktických pokynů z měřeni a práce
fysikálnimi přístroji. Autoři - dlouholetí pracovnici česko-
slovenského úřadu pro míry a váhy v Praze - byli nejpovola-
nější, aby uvedli četné příklady, které ukazují použití a význam
theorie pro technickou praxi. Protože fysika jako nauka o hmotě,
zářeni a přeměnách energie je souborem všech zkušeností
o vlastnostech hmoty a protože hmota je surovinou celého
průmyslu a tím zasahuje do celé výroby, rozšiřuje se význam
nenáročné práce jmenovaného kolektivu na všechny úseky našeho
průmyslu, jak o tom svědčí názvy jednotlivých kapitol: Mate-
matické vzorce, Laboratorni zkušenosti a praxe, Délková mě-
řítka, Váženi, Areometrie, Měřeni obsahu nádob, Kapilarita,
Barometr, Rtuťový teploměr, Thermočlánky, Odporové teplo-
měry, Teploměrná soustava, Základni tepelné body, Měřeni
vysokých teplot, Pyrometry, Kalorimetrie, Rychlost světla,
Index lomu, Čočky, Optické pří~roje, Československé národni
prototypy, Zákonné míry. Knižka obsahuje i nejběžnější fysikál-
ní tabulky.
Pro zeměměřiče bude mít přitažlivost jen několik kapitol.

Pojednáni o čočkách a optických přístrojích nezapadá ani dobře
do podtitulu knižky, ale je výstižným přehledem optiky a po-
pisem základnich optických pomůcek. Dále popisují autoři
československé národni prototypy a uvádí složeni a definice
československého prototypu metru a kilogramu. Autoři uvádí
součinitele tepelné roztažnosti některých hmot v tabulkách
na str. 220 a 223 až 225 i v textu na str. 57. Azde se jeví rozpor,
v některých hodnotách dosti značný. Pro tavený křemen je
na str. 57 uvedena hodnota 0,4, na str. 220 pro "křemenné
sklo" 0,5, na str. 224 pak 0,6, zatím co Preller v Teyssler-
.Kotyškově Slovníku naučném v VII. díle na str. 168 má
hodnotu 5,9' 10-7• Tavený křemen jako levná domácí surovina
je s to vhodně nahradit drahocenný kovový materiál pro výrobu
kratších laboratornich i polních měřítek (konstantni latě dálko-
měrné).
Nedopatřeni v příkladě na str. 220 si opraví laskavý čtenář

sám tím, že slovo "niklové" nahradí slovem "stříbrné". Typo-
grafická úprava 3. sloupce v tabulce Fysikálni konstanty látek
na str. 223-225 je nejednotná a nevhodná pro řádovou ne-
uspořádanost. '
Velmi poučnou pro zeměměřiče jest kapitola o délkových

měřítkách. Již při provoznich mírách zdůrazňují autoři nutnost
jejich podepřeni v celé délce. Pro pásmová měřítka uvádí
stručně a výstižně vliv teploty, napětí a podepřeni na celkovou
délku. Zdůrazňují nutnost napínáni pásmového měřítka při
zkoušeni i praktickém používáni stejnou silou a odvozují chybu
v délce měřítka podle Hookeova zákona s ohledem na daný
koeficient pružnosti, průřez pásma a změnu napětí.
Dále uvádí vzorec pro průhyb pásma zavěšeného v koncových

bodech a odvozují jeho zkráceni proti pásmu podepřenému

v celé délce. V konečném vzorci je zkráceni zavěšenim pásma
.dL' = 0,49' UfI,

kde 0,49 je koeficient vypočtený s ohledem na napětí silou
10 kg při průřezu ocelového pásma 11x 0,4 mm2 a L je délka
pásma v metrech. Pro praxi se sice voli pro koeficient hodnota
nižší (0,46), vyplývající z pokusů, ale i tak je vliv zkrácení
pásma na celkově měřenou délku značný a musí být při přesných
měřenich uvažován.
Návod A předepisuje porovnávání pásem na vodorovné

kamenné, dlážděné nebo cementové chodbě pomocí normál-
niho metru, tedy zřejme s podepřenim po celé délce, avšak
vlastni měře,ni se má prováděti tak, že se délka pásma drženého
ve vodorovné poloze vždy provažuje na terén olovnicemi.
Jedná se tedy o pásmo zavěšené v koncových bodech. Všimněme
si, k jakým rozdílům může docházet při měřeni délky. Při'
dvacetimetrovém pásmu popsaného typu je

.dL' = 0,46 . 8000fl = 0,368 cm,
při padesátimetrovém pásmu by bylo

.dL' = 0,46' 125000 fI = 5,75 cm.
V měřeni polygonové strany o délce 250 m bychom se tedy
při použití 20 m pásma dopustili chyby - 4,6 cm, použitím
50 m pásma - 28,75 cm, jen vlivem zkráceni následkem
průhybu pásma, zatím co maximálni přípustná odchylka podle
tabulky III je za normálních okolností 13 cm při dvojím
měřeni délky.
Praktici jsou si tohoto vlivu dobře vědomi a proto při delších

a těžších pásmech používají k napínáni "přiměřeně" větší
síly. Měřická instrukce žádá právem k běžnému měřeni délek
polygonových stran pásem zpravidla 20 m dlouhých a jen
vyjímečně, na př. v dlážděných "rovných" ulicích připouští
užití pásem délky 50 i 100 m. Správně by mělo zníti "vodo-
rovných" s doložením, ž~ pásma musí býti při měřeni po celé
délce položena, nikoliv Zavěšena.
}?ro měřickou praxi by se doporučovalo, aby při přesném

měření délek ocelovými pásmy se zásadně používalo k napínáni
pružinových siloměrů a aby při etalonováni pásem se zpra-
vidla uváděly obě hodnoty: délka pásma po celé délce po-
depřeného a délka pásma v koncových bodech zavěšeného.
Knížka seznamuje čtenáře s celou řadou zajímavých otázek,

které by naši technici a ;zlepšovatelé v jiné literatuře marně
hledali. Uvádím některé příklady: stříbření a pokovováni
skla, zhotovení a řezáni folii a jemných drátků, vláknový
kříž pro dalekohled, spojování přístrojů pájením, tmelením,
cejchovni předpisy délkových měřítek atd. Doporučujeme ji
knihovnám zlepšovatelských kroužků, technikům, konstruk-
térům, mechanikům v dílnách a všem přátelům hodnotné
technické literatury. Ing. Ant. Prokeš

526.884 Vágner, K.
Jak zhotovit plastický stůl. 48 stran, 27. svazek Malé vo-

jenské knihovny vydavatelství Naše vojsko, Praha 1953, cena
2 Kčs. n. m.
Knížečka se obírá nejjednoduššími způsoby plastického ;má-

zorněni částí terénu s jeho členitostí a předměty na základě
mapy nebo i podle skutečnosti. Autor rozděluje druhy plastic-
kých stolů podle použitého materiálu a uvádí stručné návody
k jejich stavbě, a to jak pro účely bojové, tak i pro potřebu
učebni. Spis jest s to působit na zájemce impulsivně, aby dále
uvedené způsoby zlepšovali, urychlili a hlavně vhodně přizpů-
sobili zvýšeným požadavkům výcvikovým a školským po stránce
methodické i thematické.
Z obsahu je dlužno uvést vedle všeobecné úvodni kapitoly

o plastickém stolu a kapitoly závěrečné jednotlivé oddíly roz-
dělené podle druhů použitého stavebniho materiálu: plastický
stůl pískový, hliněný, lepenkový, pak dřevěný schodový terén
a zhotoveni sádrového plastického modelu krajiny, jeho nega-
tivu a odlitků. Ing. Ant. Proke!

Casopisecká hlidka.
, V čís. 5/53 Matematicko-přírodově4eckých rozhledů otisk!
Anton Daniel populárni článek "Co je kartografia". Po-
jednání navazuje na příspěvek Ing. Dr L. Lukeše nazvaný
"Trojúhelnikové sítě a úhloměrné stroje" a objasňuje přístup-
nou formou úkoly matematické kartografie. Nakonec se jen
zmiňuje o kartografiiužité, jakoby předpovídal pokračování
v dalším článku nebo hledal pro něj autora.
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- V čís. 2/53 Říše hvězd uvádí Dr B. Šternberk v článku "Ča-
sová měření amatéra" vhodný návod jak za pomoci obyčejných
rozWasových časových signálů lze použíti kapesních hodinek
pro jednoduchá astronomická pozorování. V čís. 3/53 v článku
"Kyvadlový časoměr s elektromagnetickým pohonem pomocí
tiže a s mechanicky poháněnou rafií vteřinovou" popísuje
Karel Novák jednu z mnoha svých konstrukcí astronomic-
kých hodin, které ve spojení s vědeckými časovými signály
konají časovou službu na našich hvězdárnách a jsou důležitou
součásti všech astronomických měření.

626.1/474 Karpov, I. M.
Fandějev, V. V.

Průplavy a kanály. (Z ruského originálu Kanaly, který
vydalo v r. 1951 vydavatelství Stroízdat v Moskvě, přeložila
Zdena Hájková za odborné spolupráce -Ing. Rudolfa Zimy.)
80 str. B6, 27 obr., 1953, Praha, Státní nakladatelství technické
-literatury. Brož., cena Kčs 4,80.

V Malé knižnici sovětské techniky vydalo Státní nakladatelství
technické literatury tuto knížku, aby nám přiblížilo veliké
úsilí sovětského lidu při výstavbě socialismu a komunismu,
zejména při výstavbě velkých vodohospodářských staveb. Jsou
zde obsaženy Wavní údaje o typech a konstrukcích průplavů
a zavodňovacích, zavlažovacích a odvodňovacích kanálů; dále
stručný přeWed kanálů Sovětského svazu i kanálů nejnovějších,
budovaných podle stalinského plánu přeměny přírody Sovět-
ského svazu.
Pro nás zeměměřiče je tato publikace zajímavá tím, že doku-

mentuje význam zeměměřické práce. Při stavbách kanálů
předcházejí velké výzkumné a projekční práce, které začínají
stanovením trasy kanálu v terénu. Při těchto pracích se v první
řadě uplatní výsledky zeměměřických a mapovacích prací, které
slouží k zákresu trasy i k vytyčení trasy, která určuje v území
místni polohu kanálu. Knížka podává populární formou zásady
při stanovení trasy kanálu a dokumentuje dále, že po zvoleni
jedné nebo několika nejpřijatelnějších variant trasy kanálu se
zahajují přípravné práce, které sestávají předevšim z topo-
grafického nákresu území v pruhu, kudy prochází trasa
kanálu a dále z objasnění řady otázek vodohospodářského rázu.
Topografický nákres se provádí ve velkém měřítku, aby se zjistily
a zanesly na plán nejjemnější podrobnosti terénu dané krajiny.
Jeto nutné pro projekty zařízení, která se budou stavět na kanále
a zejména pro stanovení rozsahu zemních i jiných prací při
stavbě kanálu a zařízení. Při provádění výzkumných prací pro
plavení nebo derivační kanály je potřeba topografický náčrt po-
měrně velkého pásma krajiny, přiléhající k trase kanálu. Staví-li
se zavlažovací kanál, sestavuje se podrobný topografický
plán celého území, které se bude zavlažovat.
Tyto práce kladou jistě na sovětské geodety velké požadavky,

neboť jsou prováděny téměř výhradně v oblastech ještě nepro-
zkoumaných a málo obydlených, a pracovníci expedičních vý-
prav, mezi nimiž nechybí ani zeměměřiči a geodeti, musí být
lidé houževnatí a vynalézaví, aby vykonali úspěšně dané úkoly.
Knížka dokumentuje, že k pořízení a rycWému sestavení topo-
grafických plánů se velmi často používá letadel, že se tudíž
při těchto mapovacích pracích využívá v plné míře letecké
fotogrametrie, nejpokrokovější mapovací methody.
Knížka seznamuje čtenáře dále s příčnými profily kanálů,

průplavů, s technickým provedením opevnění kanálů, se stav-
bami různých zařízen,í, podélnými profily průplavů, plavebními
komorami, lodními výtahy, šachticovými vodními schybkami,
akvadukty, vodními tunely a jejich příčnými profily, betono-
vými kaskádami a skluzy.
Knížka je zakončena přeWedy kanálů vybudovaných v Rusku

před Velkou říjnovou socialistickou revolucí a přeWedy mo-
hutných vodních staveb budovaných za stalinských pětiletek.
S našeho hlediska bychom si přáli, aby další vydání knižky

bylo doprovázeno mapkami a situačními skízzami, zpracova-
nými odborně kartograficky a vytištěny vícebarevně 1ak, aby se
staly přeWednými. Jednobarevná reprodukce na př. mapky
průplavů evropské části SSSR je nepřeWedná a velmi těžko se
čtenáří Wedá souvislost odkazů v textu s označením na mapce.
Doporučujeme překladatelce spolupráci s odborníky karto-
grafy v SZKÚ v Praze.
Knížku doporučujeme všem naším čtenářům, neboť sezna-

muje srozumitelnou populární formou s technickými výrazy a
základní theoríí výstavby inženýrských vodních děl, na níž
zeměměřičtí inženýrsko-techničtí pracovníci se podílejí nemalou
měrou. St.

Zemepisný sborník Slovenskej akadémie vied
a umení, roč. IV. čís. 3 - 4.

551,311.1 Dub O.
O lade na riekách. Autor se zabývá vzníkem ledu na ře-

kách a vývojem Wavních příčin vzniku ledové pokrývky, která
mohutní při plnění tří všeobecných znaků, t. j. tuhá zima,
nízká Wadina a malá rycWost, malý spád. Dále je popisována
konečná fáze a to táni ledu a odchod ledových ker, zvýšení vod-
ního stavu v řečišti a záplavy.
Str. 5-32, literatura 5.

551.44 Droppa A.
Nové· části jaskyně Slobody v Demiinovskej dollne.

V článku je zmínka o prvním sestupu A. Krále do nejspodněj-
ších jeskynních prostorů a řešení souvislosti této jeskyně s pro-
pastí v Pusté. Pramen řeky Demanovky a její ponorný tok.
Zpřístupnění nově objevených prostorů.
Str. 33-50; literatura 3.

523.7:535.23 Kacvinská K.
Kacvinský M.

Slunečné žiarenie v Bratislave. Proveden rozbor přimého
slunečního záření na vodorovnou plochu při jasné obloze,
přímé sluneční záření na horizontální plochu při průměrné
oblačnosti. Totálni sluneční záření na horizontální plochu
v Bratislavě, záření oblohy, přimé záření v Bratislavě na stěny
a svahy různě orientované (podrobně rozvedeno).
Str. 51-88; literatura 15.

551.311.2 Lesko B.
Piratstvo rieky Udavy. Zde se poukazuje na to, že ve vý-

chodních Karpatech je posun rozvodné čáry směrem severním.
K tomuto úkazu dochází mezi řekou Udavou a polskýmí toky
Solinkou, Oslavou a Balnicí.
Str. 89-106, literatura 14.

551.583 Nosek M.
Příspěvek k otázce kolísání podnebí v přítomné době.

V posledních desítíletích byl zaznamenán ústup ledovců
v Gronsku, na Islandu, ve Skandinavii, na Aljašce, v Alpách,
na Kilimandžaru, Kenyi a Ruvenzori. V roce 1947 vyscWo
úplně jezero N~ru ve vých. Mrice. Poušť Sahara se šíří
směrem jižním. Také vegetační období na Islandu, v Norsku,
Švédsku a Finsku se prodloužilo a v důsledku toho bylo možno
zemědělství provozovat ve větších výškách.
Str. 107-111; literatura 3.

633.18 (437.6) Fekete S.
Pestovanie rýže na Slovensku. Pěstování rýže se přeneslo

ze západní Indie a Číny do ostatních zemí subtropického pásma.
Zásluhou sovětských vědců, kteří vypěstovali odolné druhy
rýže, posunula se hranice pěstování daleko na sever. Tak po
několika zkouškách se přešlo k pěstování rýže ve velkém i na
jižním Slovensku.
Str. 113-123; literatura 6.

551.4 : 728.6 Vrána O.
Relief a typy vesnických sídel ve -Středním Pojizeří.

Podrobnou analysou autor dokazuje, že existuje určitá pravidel-
nost, podmíněná geomorfologíckými poměry v rozložení sídel
a jejich typů. Popisuje zastoupení jednotlivých typů -sídel
v okrese mnichovohradišťském, turnovském, želeZIlobrodském
a semilském. Podává velmi obsažně charakteristiku typů sídel.
Str. 125-132.

Zprávy: Doc. Dr Alois Gregor šedesátníkem (M. Konček).
Známý sovětský klimatolog B. P. Alisov šedesátníkem
(M. Konček).
Vasilij Vasiljevič Dokučajev. Kritika method výuky fysic-
kého a hospodářského zeměpisu CI. Cibulová).
Přeměna přírody v lidově demokratických zemích střední
a jihovýchodní Evropy (J. Cibulová).
Nové administrativni rozděleni Maďarska (S. Bučko).
Sergej Semenovič Neustrujev a jeho nauka o půdách
(J. Karniš).
Vý2kum oblastí pro pěstování teplomilných rostlin v ČSR
(J. Cibulová).
Stav, význam a úlohy sovětské fenologie (G. Kurpelová).
Názory sovětských geografů na nové směry ve francouzské
geografii (J. Hanzlík).
Biologo-geologo-geografická fakulta v Bofii (J. Po41oucký).
Bulharská zeměpisná společnost (BaIgarsko geogiafsko
družestva) O, Podloucký).
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Recense: I. A. Vitver - Ekonomičeskaja geografija zarubež-
ných stran (J. Cibulová).
Jean Tricart - Les sources l'énergie (V. Hiiufler-G. Vo-
trubec). ' .

Cours de geomorphologie avec travaux pratiques
(V. Hiiufler, C. Votrubec).

- Geomorphologie climatique (V. Hiiufler, C. Votrubec).
- Geomorphologie structurale (V. Hiiufler, C. Votrubec).
E. de Martonne - Géographie aeriénne (V. Blahák).
V. V. Alechin - Geografija rastenij (P. Plesník).
Dr Rudolf Turčfn - Příručni atlas (V. Drška).
A. S. Kozurenko - Borba s erozijej počv. II. vyd. (J.
Korniš).
J. Spirhanzel - Erose půdy a ochrana proti ní (Š. Bučko).
V. Velev, Dr L. Dinev, D. Kostov - Naše vlast (Nošata

strana) (J. Podloucký). '
Prof. B. Bajlov, Dr M. D. Popov - Tabák (Tjutjun)
(J. Podloucký). .
L. Dinev - Ceskoslovensko (Českoslovakija) (J. Pod-
loucký).
Bulharsko na mapě (J. Podloucký).
D. G~luběv - Rusové vantarktidě (Š. Bučko).

Chvátal

526.913.1 Danilov V. V.
Točnaja polygonometrija (Přesná polygonometrie). Druhé

upravené vydáni. Moskva 1953, Izdatělstvo geodezičeskoj
i kartografičeskoj literatury, str. 171, obr. 63, tab. 27, lit. 65.
Cena 11,- Kčs.
Methoda přesné polygonometrie, jako methoda rovnocenná

s methodou plošné triangulace a s methodou trojúhelníkových
věnců a řetězců vznikla zásluhou prof. V. V. Danilova v této,
formě asi před 30 lety. Je dnes důležitým oddílem vyšší geodesie
a je nutno ji odlišovat od běžné polygonometrie, která opíraje
se o bodové pole s průměrnou vzdálenosti bodů 1 km, získané
triangulací, je součástí praktické geometrie.
Jako každá nová methoda i přesná polygonometrie si musila

své misto v oblasti základních geodetických prací tvrdě vy-
bojovat. Dokonce i v "Průvodci po vyšší geodesii" prof F. N.
Krdsovského byly otázky stavby, zpracováni a vyrovnávání
státní astronomicko-geodetické sítě vykládány tak, jakoby
přesná polygonometrie vůbec neexistovala a jen zařazení menší
isolované stati o paralaktické polygonometrii v kapitole XV.
poněkud zaplnilo tuto mezeru. O otázkách společného vy-
rovnání polygonometrických pořadů a triangu1ačních řetězců
,nebylo pak vůbec pojednáno. '

Tento dnes nepochopitelný názor na přesnou polygono-
metrii měl svůj původ zejména v tom, že pod pojmem polygo-
nometrie si mnozí geodeti sice dovedli představit vhodnou'
methodu pro pořizení hustého bodového pole, vycházející
z opěrné triangulační sítě IV. až VI. řádu, ale nemohli se smířit
s pomyšlením, že by přesná polygonometrie mohla nahradit
'triaIigu1aci I. až III. řádu. Pokud platil tento názor, bylo vy-
rovnání jednotlivých polygonových pořadů nebo jednodušších
sítí věnováno jen velmi málo místa. Ve složitějších případech
bylo zpravidla užito různého druhu zjednodušení někdy s libo-
volnými tolerancemi.
Během Velké vlastenecké války se změnily podmínky překá-

žející zavedení přesné polygonometrie v praxi. Byly vyrobeny
invarové a sUp'erinvarové dráty a nové úhloměrné stroje. Velké
stavby komunismu i mapování rozsáhlých oblastí Sovětského
svazu si vynutily zavedení přesné polygonometrie.
Je zásluhou Danilovovou, že rozvinul všeobecné methody

přesného vyrovnání polygonometrických sít1libovolného tvaru
a objasnil methody společného vyrovnání sítí polygonometric-
kých a triangulačních. '
Danilov rozdělil svou monografii na 10 kapitol. V I. kapitole

jsou odvozeny potřebné vzorce pro předběžný výpočet středních
chyb volného i připojeného polygonového pořadu a pojednáno
o přípustném zalomení pořadů. Odvozených vzorců je možno
použit při vzájemném posouzení polygonometrických pořadů
a ,triangu1ačních řetězců, a to zejména s ohledem na přesnost
přenosu souřadnic oběma methodami. Vzorce středních chyb
pro přenos souřadnic pro volný polygonový pořad 'odvodíl
Danilov jako prvni.
Kapitola II. obsahuje shrnutí výpočetních vzorců a základy

stavby polygonových pořadů (délka stran, způsob měřeni délek,
hustota Laplaceových azimutů, příprava k projektu).

Kapitola III. pojednává o rekognoskaci polygonových pořadů.
Kapitola IV. obsahuje výklad o způsobu stabilisace a signa-

lisace polygonových pořadů, o jejich ochraně a užití v různých
fysikálně geografických oblastech trvale zamrzajících, hluboko
zamrzajících nebo v oblastech s pevným i sypkým pískem.
Jsou zde uloženy zkušenosti t. zv. Merzlotné komise CNII GAiK,
jejímž předsedou byl Danilov v letech 1933-37.
V kapitole V. jsou podány některé předpisy pro měření vodo-

rovných úhlů, které vcelku dobře souhlasí s podobnými nezá-
vislými zjištěními, jak je u nás stanovil Kučera, Křovák, Brož
a jiní. '
Kapitoly VI. a VII. pojednávají o rozdělení přesné polygono-

metrie na traversy a paralaktickou polygonometrii. U travers
se délky stran měří přímo invarovými dráty nebo pásmy,
kdežto u paralaktické polygonometrie se délky stran měří
nepřímo. Přímo se měří jen krátká pomocná základna umistěná
uprostřed polygonové strany a kolmo k ní a paralaktické úhly na
obou koncích polygonové strany.
Kapitola VIII. je důležitá s hlediska vyčerpávajícího vy-

světlení všech možných způsobů kombinace method triangu-
lace a přesné polygonometrie.
V kapitole IX. je vyloženo přesné vyrovnání způsobem zá-

vislých pozorování jednotlivých řádů přesné polygonometrie.
Po prvé je vyloženo vyrovnání polygonometrického článku
v řetězci v geodetiekých souřadnicích.
Kapitola X. vysvětluje obecné methody vyrovnání (závislých

i zprostředkujících pozorování) libovolných polygonových sítí
samostatně i společně s triangu1ačními. V obou posledních
kapitolách je k otázkám přesného vyrovnání polygonových sítí
společně s triangulaci vnesena taková jasnost a důkladnost,
která do té doby byla jen v oblasti triangulace.
Přesná polygonometrie, zejména ve formě paralaktické polygo-

nometrie není naší zeměměřické veřejností neznámá. Vždyť
u její kolébky stál také český geodet Tichý. Mnoho našich
geodetů (Štván, Jurek, Ryšavý, Bohm, Polák, Vykutil, Lukeš,
Kloss, Karda, Trpka, Herda) seznámilo naší veřejnost s metho-
dou přesné polygonometrie, kterou prof. Danilov vyzdvihlna
vyšší stupeň. Někteří z nich se zabývají otázkou náhrady trian-
gulace IV. a V. řádu paralaktickou polygonometrii v určitých
oblastech CSR. V tomto případě je dnes situace podobná jako
byla před mnoha lety v SSSR. Mnozí inženýři nechtějí vidět
některé výhody upravené paralaktické methody a užívají často
velmi chatrných argumentů, z nichž nejběžnější jsou ty, které
tvrdí, že prý by se poškodila homogenita a přesnost naší plošné
triangulace a že polygonometrie vůbec je "harmonika".
Studium "Přesné polygonometrie" jistě přispěje k změně

názorů na její zjednodušenou úpravu v našich poměrech.
Naváže-li náš nový Výzkumný ústav geodesie, topografie a
kartografie na předchozí zkušenosti našich geodetů, není možné,
aby úprava Danilovovy paralaktické polygonometrie pro nej-
různější geodetické práce nebyla zdárně zakončena.
Doporučujíce tuto skvělou sovětskou publikaci, dnes již

zvěčnělého prof. Danilova, přítele československého lidu, našim
čtenářům, nemůžeme její recensi zakončit jinak než skrom-
nýmislovy autorovými, jimiž uzavřel předmluvu k jejímu prv-
nímu vydání:
"Budu zcela spokojen se svou prací, jestliže moji žáci -

studenti MIIGAiK - při čtení této knihy, napsané v letech
Velké vlastenecké války, v letech těžkých zkoušek a velkých
vítězství, za výbuchů fašistických bomb a radostr,lých salv na
počest našich vojenských úspěchů, budou prodchnuti láskou
ke své specialitě a tvořivému hledáni, jimiž, jak se domnívám,
jsou prosyceny řádky této práce a vyjdou do života jako dobří
specialisté, kteří mají rádi svou práci a mohou ji dále pozvedat
cestou pokroku pro blaho naší velké vlasti".

778.4: 72 + 624 = 82 Klementěv, A. K.
Stereoskopija v architěkture i strojitělstve, stran 92,

rozměr A5, 28 + 14 vyobrazení, 1 obr. příloha, Moskva 1952;
cena brož. Kčs 1,80.
Knížka pojednává o stereoskopii a jejím použití, zejména

pro architekturu a stavitelství. V úvodu a v prvních dvou
kapitolách autor seznamuje čtenáře stručně s použitím stereo-
skopie v topografii, v geologii, v geografii, dále v astronomii
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a jiných v-ědních oborech. Největší pozornqst věnuje použití
stereoskopie v architektuře při zaměřování starých památek
a uvádí několik ukázek stereoskopických snímků a plánů staveb
z těchto snímků pořízených.
Ve třetí kapitole se zabývá praktickým využitím stereo-

skopíckých snímků a naznačuje různé způsoby, jak je lze vy-
hotovit a v praxi zužitkovat. Doporučuje na př. soustavné
fotografování postupu stavebních prací stereoskopickou ko-
morou a zakládání stereoskopických archivů stavebních pa~
mátek. Zmiňuje se o methodě A. S. Vacenkova, která využívá
stereoskopických snímků ke studíu prototypů obytných domů
a ke zlepšování postupu stavebních prací. (Při zavádění no-
vých typisovaných staveb se sestrojily modely, ty se dvojitými
komorami stereoskopicky ofotografovaly a snímky se přiložily
ke stavebním pfánům, aby bylo možno navrhovanou stavbu
vídět prostorově, jako ve skutečnosti.)
Pro velké stavby doporučuje autor pořizovat stereoskopické

snímky v určitých časových intervalech, pokud možno se stej-
ných a předem určených stanovisek, a vésti o fotografování
potřebné záznamy ve zvláštním zápisníku. Snímky stavby pak
buď na sebe navazují a zobrazují celé staveniště, nebo jsou
s určitou thematikou (na př. ukazují postup při svařování
konstrukcí). Tyto snímky slouží nejen stavitelům ke sledování
postupu stavebních prací, ale mají také význam pro pozdější
studium organísace práce, pro novátorské hnutí a jako cenný
dokument o vzniku stavby pro budoucnost.
V dalších kapitolách jsou popsány některé fotografické pří-

stroje pro stereofotografii. Nejčastěji se fotografuje na desky
rozměru 4,5 x 10,7 cm nebo 6 x 13 cm, a to dvojice snímků
na jednu desku. Pro fotografování velmi blízkých předmětů
se používá předsádkových čoček, které umožní zaostřit už na
vzdálenost 40 cm od přístroje. - V dalších odstavcích je na-
značen postup při zhotovování stereoskopických snímků a
způsoby jejich pozorování buď pouhýma očima anebo stereo-
skopem.
V poslední kapitole se autor také zmiňuje o methodách

stereofotogrametrických, které skýtají dosud nejpřesnější
výsledky. K fotografování se používají fototheodolity "Geode-
zija" pro pozemní fotogrametrii a vyhodnocování se provádí
na stereokomparátoru, stereoautografu anebo na stereoplaní-
grafu. Zmiňuje se také o vhodnosti dvojitých steroskopických
komor se základnou 40 nebo 120 cm a o malých autografech,
na nichž lze stereoskopické měřické snímky snadno vyhodnotit.
Doporučujeme, aby si této zajímavé knížky povšimli nejen

zeměměřiči, ale i architekti a stavítelé, kteří z ní mohou leccos
užitečného pro naše poměry použít. J. Smidrkal

526.99 : 622.1 Kowalczyk, Z.
Miernictwo g6rnicze. Czešč I. Pomiary !ylUacyjno-wyso-

košciowe kapalň. Katowice. (Důlní měříetví. Cást I. Situačně
výšková měření dolů.)
1952, Katovice, stran 488, obr. 620.
V Zeměměřictví 1952 (str. 28) seznámili jsme čtenáře s ob-

s'ahem II. dílu, který vyšel z techníckých příčin dříve než díl
první. Jak je uvedeno v podtitulu kníhy, obírá se první díl
situačním a výškovým měřením podzemních prostor. Prof. Ko-
walcz~k rozdělil bohatý materiál do tří hlavních oddílů:
Do prvního oddílu (65 stran) byl pro. usnadnění studia celé

látky nejdříve zařazen přehled těch částí technické matematiky,
které přicházejí v úvahu při řešení úloh důlně-měřické praxe
(45 stran). Na dalších stránkách stručně uvádí historický vývoj
důlního měření, podrobně poukazuje na problémy a roziířené
úkoly, před které je dnešní důlní měřič postaven a jež musí
odpovědně zvládnout. První oddíl je zakončen podrobným po-
rovnávánímrozdílů mezi povrchovým měřením a měřením
v podzemí, kapitolou o požadavcích kladených na důlně mě-
řické přístroje a definováním a objasněním základních měřic-
kých pojmů.
Druhý oddíl (340 stran) je věnován situačnímu měření. Je

rozdělen na deset kapitol. V první je podána charakteristika
důlního polygonu a uvedeny způsoby stabilisace a signalisace
pevných bodli v podzemí. Jsou tu popsány stojany, rozpory,
konsoly a provažovací pomůcky mechanické a optické. Druhá
kapitola je věnována měření délek v dolech. Prof. Kowalczyk v ní
nejprve pojednává o přímém měření délek pásmy a latěmi apro-
vádí rozbor měřických chyb. Se stejnou pečlivostí si všímá optic-
kého měření délek v podzemí. Kromě popisu jednotlivých dálko-
měrů, vhodně upravených pro důlní praxi, jako jsou Redta nebo

dálkoměry závodů FenJ;lel,Breithaupt, Hildebrandt, Wild, Zeiss
Kern a j., uvádí také sovětské methody inž. Zubova a prof.
Ogloblina, u nichž se vhodně upravenými dálkoměry zaměřují
nepřístupné body, prostorné podzemní komory nebo místa
hrozící zavalením. V závěru druhé kapitoly, kde se příhlíží
ke škodlivým vlivům refrakce na optické měření v dolech,
uvádí autor zajímavé výsledky svých vlastních pozorování a
studií tohoto složitého důlního problému. - Další dvě kapi-
toly se podrobně všímají důlních theodolitů, zejména přesných
úWoměrných strojů se skleněnými limby, a jejich rektifikace.
Theodolity s excentrickým dalekohledem jsou popisovány v ka!.
pitole páté, kde jsou také uvedeny různé druhy trojpodstav-
cových souprav a zhodnoceny přednosti í závady automatic-
kého dostřeďování.' Po objasnění účelu a postupu při podrob-
ném měření v dolech, vYsvětlujeautor také zaměřování průběhu
geologických vrstev v podzemí, pojednává o geologickém ná-
črtku a o zaměřování profilů, s kterýmižto úlohami se důlní
měřič velmi často setkává. - Theorie přesného vyrovnání
polygonového pořadu, doprovázená číselným příkladem a vý-
klady o chybách v měření úhlů, byly zahrnuty do šesté kapitoly.
Následující kapitoly pojednávají o závěsných theodolitech
o jejkh výhodách a přednostech, dále o způsobech měření zá-
věsnýmí theodolity a o jejich rektifikaci. - Magnetické měření
podzemních prostor je podrobně popsáno v deváté kapitole. Po
historickém vývoji kompasového měření pojednává se tu po-
stupně o zemském magnetismu, o různých druzích map magne-
tického měření, o změnách deklinace, dále o závěsné busole a
o způsobu měření magnetických azimutů. Závěr tvoří výklady
o chybách vyskytujících se při busolním měření. - Vynášecim
pomůckám a postupu při vyhotovování důlní mapy je věnována
poslední kapitola druhého oddílu.
Na 78 stránkách třetího oddilu knihy pojednává autor o ni-

velaci geometrické, o nivelaci trigonometrické, o Woubkovém
měření a seznamuje čtenáře s měřickými postupy obvyklými
při výškovém měření v dolech. U hloubkových měření rozlišil
prof. Kowalczyk měřický postup užívaný při určování Woubky
šikmých jam a jaro svislých; dále popisuje měření Woubkovým
pásmem a drátem. Oddíl uzavírají úvahy o dopustných od-
chylkách při těchto měřeních a výklady o vyrovnání nivelační
sítě.
Při sestavování knihy vycházel autor z předpokladu, že čtenář

je už obeznámen s přístroji, pomůckami a měřickými metho-
dami praktické geodesie na povrchu. Zabývá se proto ve svých
výkladech objasněním odlišných konstrukcí přístrojů a řeše-
ním především takových otázek, které zajímají důlního měřiče.
Při tom však nebylo nijak opomenuto, že kniha má sloužit také
jako vysokoškolská učebnice studentům důlního měřictví. Proto
byla látka pečlivě vybírána a methodicky dobře uspořádána.
Studium usnadňuje velký počet názorných obrázků a kreseb.
Závěrem třeba zdůraznit, že dílo má všechny známky těsného

autorova spojení s praxí a výzkumem. Svědčí rovněž o jeho
cenných a bohatých praktických zkušenostech a velkém pře-
Wedu po starší i novodobé odborné litaratuře. Pro svou hodnotu
se kniha ,stane jiště vitanou pomůckou všem, kdož se zabývají
studiem problémů důlního měřictví anebo v něm prakticky
působí.

526.99 : 627.81 Lazzarini Tadeusz
Geodyzejne pomiary odksztalcetí ze szczeg6lnym uwzgll;;d-

nieniem potrzeb kontroli zap6r wodnych (Geodetická měření
deformací se zvláštním zřetelem na potřebu kontrol údolních
přehrad). 116 stran, 49 vyobrazeni, cena brož. 32,70 Kčs.
Paňstwowe przedsi~biorlltvo fotogrametrii i kanografii, WjU'-
szawa 1952.
Předložená publikace zabývá se užitím geodetických method

pro stanovení posunů, ssedání a deformací velkých staveb,
zejména údolních přehrad. Geodetické methody mají ve srov-
nání s jinými methodan;ti tu přednost, že dovolují stanovení
posunů pozorovaného stavebního objektu vzhledem k bodům
ležícím prakticky vně oblasti, v níž můžeme očekávati vliv
stavby na její základ. Použití methody předpokládá, že body
měřické sítě byly voleny a stabilisovány na tvrdém a spolehlivém
podkladě. Publikace pojednává o užití takových geodetických
method, s nimiž se v praxi nejčastěji setkáváme:
1. Stanovení absolutních hodnot a směrů horizontálních

posunů pomocí triangulace.
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2. Stanovení posunů methodou vjrtyčovací (řazením bodů).
3. Stanovení vertikálních posunů přesnou nívelací.
Geodetické sítě, pomocí níchž se zjišťuji deformace, sestá-

vají z bodů na stavbách (pozorované body) a z bodů geodetické
kostry, prostředníetvím jichž zjišťujeme polohu bodů pozoro-
vaných. Převážná část publikace jest věnována problému stá-
losti (neproměnnosti) a zjišťování posunů - zvláště při methodě
triangulační - bodů geodetické sítě. Řešení vyznačuje se přes-
nými methodami vesměs s aplikací methody nejmenších čtverců.
Délková měření jsou prováděna postačitelně s nevelkou přes-
hOsti. Při zjišťování posunů není třeba znáti souřadnice bodů
sítě, stačí orientace osy x.
Nejkrajnější podminkou upotřebitelnosti methody triangu-

lační jest naprostá stálost alespoň dvou bodů geodetické sítě.
Takovými body budou zpravidla body od pozorovaného ob-
jektu nejvzdálenější s největší péčí umístěné a stabilisované,
podle možnosti na skalnatém základě ve vzdálenosti 200 až
400 m od stavby. Vycházejíce z těchto bodů, v případě potřeby
.i z·dalších, jichž stálost možno ověřit, zjistíme za pomoci pevné
geodetické sítě současně i změny ostatních bodů geodetické
kostry, t. j. i těch, z níchž již přímo pozorujeme jednodivé body
vlastní stavby.
Při methodě vytyčovací popisuje autor speciální přístroje

Zeissovy i sovětské konstrukce a hodnoti dosažené výsledky.
Zjišťování vertikálních posunů (ssedání) methodou přesné

nívelace bylo zpracováno za předpokladu, že i výchozí pozoro-
vání jsou zatížena chybami. Z četných nívelačních pořadů spo-
jujících body geodetické sítě sestaví se podmínečné rovnice,
pojímající výškové rozdíly mezi jednotlivými repérními body.
Spis je nakonci doplněn podrobným seznamem příslušné

literatury. Autor čerpal zejména ze švýcarského díla Messungen,
Beobachtungen und Versuche an Schweizerischen Talsperren
1919-1945, Bern 1946 a pak ze spisu sovětského autora M. M.
Grišina Gidrotechničeskije sooruženja, Moskva 1949, z níchž
použil převážnou většinu příkladů a vyobrazeni. Z českých
publikací použitých uvádí Ledabylův,článek Určováni horizon-
tálních a vertikálních posunů přehradních zdí geodetickými
methodami, Zeměměřický Obzor 1947 a z nedostupné litera-
tury Semerádův článek Měření deformací údolní přehrady
ve Vranově nad Dyjí, Praha, 1938. ,I

Ing. Ant. Prokeš

Pilltkowski, F.
kartograficzna. PlI1Ístwowe
kartograficznych, Warszawa

526.8 + 774/777 = 84
Kartografia i reprodukcja

przedsi~biorstwo wydawnictw
1953. 408 str., 301 obr.
Socialistické budování klade zvýšené požadavky na karto-

grafii a vyžaduje tedy přísnou zodpovědnost od všech, kdož
se podílejí na vyhotovování map. Vítáme proto s radostí ob-
sáhlou příručku, zabývající se podrobně grafikou přípravy
map a jejich reprodukční technikou. Autor učí čtenáře praktika
dobře rozumět danému oboru, umožňuje mu proniknout do
jeho problematiky a připisuje tedy spráVně svou knihu kresli-
čům, technikům a inženýrům pracujícím při redígování,
zpracovávání a reprodukci map. Výklady, určené praxi, opírají
se o vědecké základy a o bohaté zkušenosti, získané autorem
při jeho vynikající spolupráci v polské kartografii.
Kniha je rozdělena na dvě části, obsahující celkem sedm dílů:
Část I. Kartografie (3 díly). V úvodním dílu (48 str.) je

podán krátce přehled typů kartografických sítí a jsou vysvědeny
způsoby jejich konstrukce, doplněné tabulkami souřadnic rohů
geografické sítě v různých zobrazeních. Druhý díl (48 str.)
pojednává o možnostech kreslení map podle různých podklado-
vých materiálů (m. j. také podle leteckých snímků), o generali-
s~i jednodivých prvků mapy, o postupech k "docílenísprávných
rozměrů mapy a o sestavování kartodíagramů. Třetí díl (94
str.) se zabývá zevrubně vlastní grafikou mapy, t. j. zejména
technikou kresby, mapovými značkami, popisy, stupnicemi
barev, plastikou mapy. '
Část II.Kartografická reprodukce (4 díly). Podává v úvodním

dílu (10 str.) přehled základních reprodukčních technik. V dru-
hém dílu (94 str.) je podrobně probrána fotoreprodukce
(přístroje a jejich rektifikace, fotografování ná různé emulse,
fotografování síťkami a filtry, reflexní a positivní kopie, svědo-
tisky, reprodukční svědo). V mapové chemigrafii (III. díl,
57 str.) je vysvětlena příprava tiskových kamenů a plechů
kopírování na tiskové desky, modrotisky, preparování kopií
na plechu, přetisky a rastrování. Konečně IV. díl (53 str.) -

tisk map - jedná o zkušebních tiscích barevných map, o strojích
pro tisk map, reprodukčních barvách, papírech a o vadách
v tisku map.
Jak patrno z krátkého výčtu látky, vyčerpává bohatý obsah

příručky podstamé úkoly a problémy grafiky map. Výklady
jsou velmi srozumitelné a systematicky uspořádány. Hojnost
zdařilých óbrázků umožňuje dobrou představu o probírané
látce (kresličské a tiskařské pomůcky a stroje atd.) a seznamuje
čtenáře přímo s jednodivými technikami (generalisace, barevné
stupnice, rastry atd.). Lze proto knihu doporučit jako velmi
cennou a podnětnou pomůcku naším výkonným kartografům
i ostatním pracovníkům v oboru kartografie.

Ing. Dr J. Kovařík

526.5 : 526.3 Arnold, K.
Zur Fehlertheorie der streckenmessenden Triangula-

tion. První vydání disertační práce autora, 130 stran, formátu
A5, 23 obrazů a tabulek, Verlag Technik Berlin, 1952.
Geometrickým podkladem pro vědecké zkoumání tvaru a

rozměrů zemského tělesa i pro všechna podrobná měření
zemského povrchu jsou jednoduché trojúhelníkové útvary v růz-
ných podobách: plošná síť, jednoduchý nebo dvojitý trojúhel-
níkový řetězec, mnohoúhelníky s vrcholem uprostřed a čtyř-
úhelníky s diagonálními záměrami. Základním měřickým
prvkem pro všechny zminěné typy triangulačních útvarů jest
od dob Snelliových (1615) až dodnes buď úhel nebo směr.
Poloha i orientace všech triangulačních útvarů na referenčním
elipsoidu mohla by být však přesnější, kdyby byly v trojúhel-
nících měřeny místo úhlů nebo směrů délky stran s příměřenou
přesností. Takové přesnosti délkového měření se již v podstatě
téměř dosahuje dalším zdokonalením metod, které využívají
buď elektromagnetických vln (Systém Radar) nebo světelných
vln (Systém Bergstrand). Je tedy otázkou nejbližší budoucnosti,
kdy budou vytvořeny všechny potřebné předpoklady pro za-
vedení "triangulace nového typu", při níž bude základním mě-
řickým prvkem délka trigonometrické strany. Je však již
otázkou současných dnů, abychom provedli výzkum zejména
v těchto geodetických problémech:
1. které triangulační útvary jsou pro délkově zaměřenou síť

nejvhodnější,
2. jaký je tvar podmínkových rovnic pro přebytečné délky,

úhly a astronomické azimuty,
3. jak se v síti projeví vliv přebytečných veličin na její

příčný a podélný posun,
4. k jakým závěrům povede zavedení oprav pro nutné

i přebytečné astronomické azimuty,
5. jakým silovým podminkám musí být podrobena náhradní

statická soustava při vyrovnání sítě a při výpočtu středních
cliyb nebo prvků chybové elipsy libovolných bodů sítě, atd.
Mimo rámec čisté geodesie vzniká se zaváděním délkové

triangulace velmi rozsáhlá problematika též na poli fysiky
a na řešení takových problémů se musí i geodet podílet význam-
nou měrou. Celá tato bohatost nových a dosud neprobádaných
otázek, které současný stav vývoje nestačil ještě v některých
případech ani"přesně zformulovat, si vynucuje řešení s takovou
siloUl jakou může mít jen to, co se nově rodí.
Takové jsou podminky, ze kterých vyrůstá velmi zdařilé

autorovo dílo, jež uvádí čtenáře v devíti kapitolách do řešení
soudobé geodetické problematiky délkové triangulace.
V"první kapitole jest uvažován jednoduchý řetězec rovno-

stranných trojúhelníků, ve kterém byly měřeny délky jenom
v nutném počtu •• Za výchozí prvky byly vzaty souřadnice
prvního vrcholu řetězce a astronomický azimut počáteční
strany, jejichž hodnoty považujeme za naprosto přesné. Třebaže
takovýto řetězec neposkytuje žádné podmínky pro vyrovnání,
je s hlediska theorie chyb zajímavé, s jakým podélným a příč-
ným posunem bude určena poloha jeho koncového bodu.
Velice vtipně a s využitím nejjednodušších matematických
prostředků je tu objevena zákonitost mezi středním podélným
a příčným posunem mp a mg koncového bodu a počtem n
měřených trojúhelníkových stran, spojujících přímou cestou
první a poslední bod řetězce. Označíme-li jednotkovou střední
chybu měřených délek mo, jde o zákonitosti tohoto tvaru

mp= ±mo.Vn
1

mg = ± mo' 3' V 8n3 + 9n3 - 17n.
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Z rovnic vyčteme, že zákon růstu podélného posunu s délkou
trojúhelníkového řetězce je velmi příznivý (odmocnina počtu n
uvažovaných stran), kdežto pro p{fčný posun je závislost na
délce daleko citelnější. <,--. , .
Abychom odstranili škodlivé vlivy příčných posunů, projevu-

jící se jako stočení celého řetězce, měříme v nadbytečném
počtu astronomické azimuty pravidelně rozmístěných troj-
úhelníkových stran. V takovém případě vstupují do vyrovnání
rovnice závislosti a střední podélný i příčný posun koncového
bodu řetězce je nutno stanovit pomocí váhy funkce vyrovnaných
veličin. Sestavení takových rovnic závislosti pro přebytečné
astronomické azimuty, jež bereme za absolutně přesné, a úprava
některých pomocných vztahů jest obsahem druhé kapitoly.
V kapitole třetí a páté se autor zabývá odvozením vzorců

pro velikost podélného i příčného posunu obecného bodu
řei:ězce, který je rozvinut od výchozího bodu do nekonečna
na obě strany a ve kterém byly měřeny pravidelně rozmístěné
astronomické azimuty. Výsledky, které platí pro konečné řetězce
s maximální nejistotou jen 5% -8%, ukazují, že se příčné
posuny bodů zmenší zavedením dostatečného počtu přebyteč-
ných azimutů více než desateronásobně. Podélné posuny sice
tak citelně neklesnou, avšak jejich velikost je při stejné délce
řetězce vždy daleko menší než absolutní hodnota příčného

posunu. (Při délce 40 trojúhelníků je Imp I = 2~ I mg I.)
Vkapitole čtvrté a šesté jsou úvahy specialisovány pro konečný
řetězec, ve kterém byl jalto nadbytečný měřen jen jediný azimut
u poslední trojúhelníkové strany. Ve srovnání s případem,
který nevyžaduje žádného vyrovnání (kap. 1.), podélný posun
opět nijak podstatně neklesá, avšak ona jediná nadbytečná
podmínka stačí k tomu, aby příčný posurt bodu klesl na polo-
vinu. Vidíme tedy, že zavedením astronomických azimutů
zpevňuje se délkově zaměřený řetězec lépe než. úhlová nebo
směrová sít.
V sedmé kapitole sleduje autor případ dvojitého trojúhel-

níkového řetězce, který vytváří pravidelné šestiúhelníky
s vrcholem uprostřed. Jsou-li měřeny všechny délky, obsahuje
řetězec tolik centrálních podmínek a tudiž tolik rovnic zá-
vislosti, kolik má obrazec centrálních bodů,. třebas nejsou dány
žádné přebytečné azimuty. Pokud jde o velikost podélného
a příčného posunu koncového bodu, stojí tento případ nejblíže
jednoduchému trojúhelníkovému řetězci s jedním přebytečným
azimutem na konci: podélný posun u dvojitého řetězce je
o málo menší, příčný posun je nepatrně větší. Osmá kapitola
přináší výsledky výpočtů podélného a příčného posunu tří
bodů malé plošné sítě, složené opět z rovnostranných troj-
úhelníků.
V poslední kapitole jsou shrnuty dosavadní poznatky o přes-

nosti a o možnosti využití obou základních metod přímého
délkového měření trigonometrických stran: metody radio-
elektrické (Systém Radar) a metody optické (Systém Berg-
strand). První metody se dnes používá k měření velmi dlouhých
stran o délkách 200-500 km i delších; relativní chyba délko-
vého měření tímto systémem se již dnes přiblížila k hodnotě
1/100000. Druhá metoda, jejíž rozsah je prozatím omezen
na délky do 30 km, dosahuje snadno přesnosti 1/1000000
i vyšší. (Pro měření v naší základní síti, kde máme strany asi
50 km dlouhé, nevyhovuje první metoda svou přesností,
druhá svým rozsahem. Nelze však pochybovat o tom, že bu-
doucnost přinese další zdokonalení a zvětšení rozsahu Berg-
strandova přístroje, stejně. jako není jisté, zda vývoj nepovede
ke kratším trigonometrickým stranám.) V závěrečné části
jest obsažena úvaha o zapojení Laplaceových azimutů do vy-
rovnání trigonometrické sítě. Autor dovozuje, že při vyrovnání
délkově zaměřených síti je nutno přisuzovat Laplaceovým
azimutům opravy plynoucí z vyrovnání a nepokládat je za
naprosto přesné a správné hodnoty. Toto opatření má podle
jeho soudu u délkových sítí daleko větší oprávnění než u sítí
úhlových nebo směrových.
Kniha je první obsáhlejší prací z oboru délkové triangulace.

Svou thematikou i jejím zpracováním jest originální. Vyniká
srozumitelností a věcností textu a zejména exaktní čistotou
všech matematických úvah. Avšak nejcennějším jejím přínoserw
je rozvinutí bohaté problematiky a vytyčení nových neprobádaných
otázek s cílem, aby jejich řešení upoutalo další pracovníky.

Ing. Bořivoj Delong

526.3/6 = 3 Kneissl, M.
Die Genauigkeit der Winkel und astronomischen Azi-

mute im Zentraleuropiiischen Hauptnetz. (Přesnost ú.hlŮ
a astronomických azimutů ve středoevropské základní síti.)
Mnichov, 1953, Deutsches Geodiitisches Forschungsinstitut,
sv. 2, str. 106, tab. 24, obr. 1, lit. 61.
První část knihy, celkem 34 stran, je věnována posouzení

přesnosti vodorovných, úhlů. Vyrovnání evropské trigono-
metrické sítě bylo provedeno ve čtyřech velkých polygonech.
Do vyrovnání byly zařazeny části sítí různých států v tom
stavu, v jakém se právě nacházely. Nebylo možno dodatečným
měřením zlepšiti slabé části sítí nebo novým měřením základen
a azimutů sítě doplniti. Autor podrobuje prvnímu předběžné-
mu zkoumání přesnost úhlů a azimutů použitých v centrální
evropské síti. Poněvadž v důsledku nerovnoměrného vývoje
státních triangulací bylo nezbytno zavésti do vyrovnání měření
vykonaná v různých dobách, je použitý materiál velmí nehomo-
genní a vysetření jeho přesnosti je velmi důležité.
Při tomto rozboru se naskýtá otázka jak velká je prakticky

dosažitelná přesnost výsledků měření a má-li vůbec smysl,
s ohledem na přenášení chyb, ji dále stupňovati a nebylo-li by
účelnější získati kontrolu rozměrů a orientace sítí rozmnožením
základen a astronomických azimutů.
Centrální evropská síť obsahuje celkem 35 spojovacích

řetězců probíhajících povšechně ve směru poledníků a rovno-
běžek s 23 uzlovými sítěmi a tvoří 13 věnců. Obvodový polygon
sestává Z dvojnásobných řetězců. Síť obsahuje celkem 914
trojúhelníků. Nahromadění kladných nebo záporných troj-
úhelníkových uzávěrů nebylo níkde zjištěno. Z 914 uzávěrů
bylo 468 kladných a 446 záporných. Součet dvojmocí troj-
úhelníkových uzávěrů w a jejich absolutní součet byly

E ww = 664,347 a E w = 590,992,
takže střední chyba ~ trojúhelníkové~ uzávěru byla

m = ± VE:W = ± 0,853"

a průměrná chyba
Ew

d = ± -.- = ± 0,647"
n

Pro pravděpodobnou chybu r v řadě trojúhelníkových uzávěrů
platí

W457 < r < W458

Poněvadž podle theorie o nahodilých chybách platí

d""':mar""'~m

získává autor tabulku

Chyba I Pozorování I Theorie I Rozdíl

m ± 0,853" ± 0,853" 0,000"
d ± 0,647" ± 0,682" - 0,035"
r. ! ± 0,514" ± 0,569" - 0,055"

z níž je vidět, že požadavek theorie byl splněn.
Z uvedených 914 trojúhelníkových uzávěrů bylo

450 pod 0,5", t. j. 47%,
718 pod 1,0", t. j. 79%,
839 pod 1,5", t. j. 92%,
889 pod 2,0", t. j. 97%,
904 pod 2,5", t. j. 98,9%,
909 pod 3,0", t. j. 99,5%.

Jen pět trojúhelníkových uzávěrů překročilo hodnotu 3".
Střední chyba pozorovaného směru v celé síti podle mezi-

národního vzorce Ferrerova byla

mLI = ± V~w:= ± 0,348"

Na základě těchto a ještě dalších rozborů dospívá autor
k uzávěru, že centtální evropská síť má přesnost dobré sítě
a je možno jí porovnat se sítěmi zaměřenými asi v' letech
1900-1914. Nedosahuje ovšem přesnosti moderních sítí pečlivě
rekognoskovaných, stabilisovaných, signalisovaných heliotropy
nebo elektrickými světlomety a zaměřených v denních i nočních
hodinách. Vzrůst střední chyby pozorovaného směru na téměř
půl vteřiny po zavedení základnových, azimutových a poloho-
vých podmínkových rovnic a z toho vyplývající dodatečná
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oprava směru o ± 0,3" až ± 0,4" potvrzuje přítomnost vlivů
chyb, které ryze geometrickými podmínkami není možno vy-
loučit. Tyto chyby, šíříce se pravděpodobně z trojúhelníka na
trojúhelník, nemohou být kompensovány geometrickými pod-
mínkami a s ohledem na jejich velikost je bezpodmínečně nutné
zavedení absolutních měření (základen, astronomických azimutů
a astronomicky určených zeměpisných souřadnic) do síťového
vyrovnání. .
Druhá část publikace, celkem 66 stran, je věnována posouzení

přesnosti užítých astronomických azimutů, německých, ra-
kouských, švýcarských a polských. V případě posouzení přes-
nosti československých azimutů, zaměřených v letech 1924 až
1938 vychází autor z publikace prof. Dr Buchara "Měřeni
azimutů na území Československa" a věnuje jí celkem 8 stran
textu. Podrobuje ve všech uvedených případech dalšímu roz-
boru astronomické azimuty zaměřené večer a ráno, přímou
metodou na Polárku i nepřímo pruchodem hvězd vertikálem
signálu, porovnává azimuty a protiazimuty, vyšetřuje osobní
chyby pozorovatelů a dochází k uzávěru, že vnější čili skutečná
přesnost použitých astronomických azimutů je asi ± 0,7".
Přesnosti ± 0,5" je možno dosáhnout jen měřením azimutů
dvěma nezávislými metodami nebo měřeIiím azimutů a proti-
azímutů jedné trígonometrické strany. V závěru sestavuje autor
předpis o 17 bodech pro volbu Laplaceových bodů a pro mě-
ření astronomických azimutů.' Některá doporučení byla již
stanovena jinými autory (Krasovskij, Bonsdorf, Kohlschiitter,
Buchar aj.).
Knesslova kniha je přínosem pro otázku posouzení přesnosti

vodorovných úhlů a astronomických azimutů a ve svých uzávě-
rech vcelku dobře souhlasí s rozbory, které u nás nezávisle
provedl Buchar, Kučera, Brož a jiní. Dr Lukeš.

526.1 • Heiskanen, W.
On the World Geodetic System. 25 stran, 1951, Helsinkí,

Isostatic Institute, No 26.
Práce se dotýká většiny nynějších základních geodetických

problémů, jichž řešení se stává stále naléhavější v celém světě,
i u nás. Protože bude mít jistě vliv i na naše práce geodeticko-
gravimetrické, je podán její obsah podrobněji.
Autor se ve své stručné, ale obsažné publikaci obírá otázkou

světového geodetického systému a způsoby jeho zřízení.
Navrhuje, aby jako referenčního elipsoidu bylo použito elipsoidu
mezinárodniho (a = 6378388 m, 1/<X = 297,0), alespoň do
té doby, než budou známy přesné hodnoty jeho oprav.
Uvádí dvě cesty ke :zřízení světového systému:
1. dosavadní klasickou methodu triangulační (řetězce) a
2. methodu astronomicko-gravímetrickou.
Prvá methoda je přesná, ale nákladná. Světový systém bude

určen rozměry referenčního elipsoidu, souřadnicemi základniho
bodu (cp, A) a azimutem jedné strany (A). Abychom mohli
sloúčit různé geodetické systémy, vztažené k různým elipsoidům,
potřebujeme znát přesné geografické souřadnice a azimut jedné
strany všech existujících geodetických systémů na mezinárod-
ním elipsoidu. Astron. určené souřadnice jsou vztaženy ke
geoidu (cp', A', A') a rozdíl obou hodnot nám slouží k výpočtu
odchylek tižnic, resp. jejich složek ~ a 1].

(~= cp' - cp, 1] = (A' - x) cos cp nebo 1] = (A' - A) cotg cp).
Klasická metoda nám však nedává ani absolutni hodnotu

této odchylky, ani absolutní undulaci geoidu. Mimoto nemůže
jí být použito pro moře a kontinenty, neboť jsou jen z malé
části pokryty triangulačními sítěmi.
Vhodnější je cesta druhá, astronomicko-gravimetrická.

Tíhové měření může být provedeno na kterémkoli místě
na zemi i na moři, je rychlé a přesné, li i vyhodnocování je
jednoduché. K výpočtu absolutlÚch hodnot ~o a 1]0 základních
bodů různých geodetických systémůa ke spojeni jichdo světo-
vého systému, stejně jako k určeni absolutních undulací
geoidu, musíme použít gravimetrické metody. Odchylky' tížnic
i' undulace geoidu N spočívají na stejném fysikálním základu,
totiž viditelných i neviditelných poruchových hmotách, jako
tihové anomalie a mohou být z nich vypočteny.
Autor dále uvádí výpočetní vzórce pro N i ~ a 1] z tihových

anomalií i praktický způsob provádění výpočtu. K usnadnění
výpočtu vlivu vzdálených oblasti (přes 115Q až 2000 km)
slouží mapy, udávající střední anomalie tiže ve čtvercích 5° x 5°
nebo 1° x 1°.

Velký význam graviIT).etrickémetody spočívá v tom, že nám
může dát absolutní hodnoty složek odchylek tížnic ~g a 1]g
a absolutní undulace geoidu kdekoli· na světě, kde existuje
nebo může být zaměřena dostatečně hustá síť tíhových stanic.
Umožňuje určit geodetické souřadnice bez triangulace, jen

na podkladě souřadníc astronomických
cp = cp' - ~g, A = ).' - 1]g sec cp, A = A' - 1]g tg cp.
Přesnost určení těchto soufudnic je závislá od přesnosti měření
astronomických, které jsou u cp' a A' obvykle v mezích 0,3"
až 0,5" a ~g a 1]g mohou být určeny s přesností 0,7".
Potom

dcp = ± V 0,52 + 0,72 = ± 0,"85
ds ~ ± 0,"85 Vz = ± 1,"1 ...:-± 34 m

a střední chyba vzdálenosti dvou bodů je přibližně 50 m.
Tato chyba je dosti veliká, ale je nezávislá na vzdálenosti bodů,
i když by šlo o jeden bod v Evropě a druhý v Americe. U bodů'
určených triangulací by této chyby bylo dosaženo' asi ve vzdále-
nosti 3750 km (při chybě uzávěru 1/75000).
Z toho vyplývá: Pro zaměření jednotlivých zemí - ne-

uvažujeme-li náklad - je lepší triangulace, ale pro spojení
různých zemí dává lepší výsledky metoda astronomicko-
gravimetrická.
Předposlední kapitola, nazvaná "Co můžeme dostat", obsa-

huje výpočet výhod, které nám gravimetrická metoda sama,
nebo ve spojení s astronomickým měřením, dává. Jsou to:

1. světový geodetický systém a sloučení existujících geode-
tických systémů, •
2. geodetické souřadnice libovolného bodu určeného astro-

nomicky, nebo umístěného na mapě se spolehlivou geograf.
síti, ,
3. vzdálenosti a směry na elipsoidu mezi libovolnými body,
4. redukce vzdáleností a směrů z geoidu na elipsoid,
5. kontrolu map. měřítek 1 : 100000 a menších (t. j. tako-

vých, kde chyba 34 m je přibližně rovna chybě kresličské ,
á reprodukční = 0,34 mm),
6. skutečný tvar geodiu,
7. redukci triangulačních základen z geoidu na elipsoid

(v Evropě je na př. geoid asi 40 m nad elipsoidem a příslušná
oprava činí - 0,7' 10-5• L),
8. opravy vadných úhlových uzávěrů v triangulaci,·zpusobe-

ných odchylkami tížnic (oprava horizontálních úhlů e tg i
v horském terénu, kde e dosahuje 20" i více a i, sklon trig.
strany je velký, činí až 1"),

9. opravy vzhledem k užitému elipsoidu,
·10. opravy vzhledem k užité tihové rovnici.
Dále přináši nové pohledy na strukturu zemského nitra

těsně pod zemským povrchem.
V poslední kapitole s názvem "Co potřebujeme" uvádí

autor podmínky k dosažení výše uvedených bodů. Mimo
astronomická data potřebujeme znát všeobecné tíhové pole
(tihové anomalie) celé země, nebolllespoň její větší části
a přesněji mistní tihové pole v sousedství bodů, kde počítáme
z tihových měření odchylky tižnic. Pak můžeme čistě mate-
matickou cestou dosáhnout všech ,desíti bodů.
Nyní máme asi 1,000000 tíhových stanic zemských a asi

2500-3000 stanic mořských, které by co do množství postačily,
ale které nestačí co do rozložení. Existují rozsáhlé oblasti bez
jakýchkoli tihových měření. Ty je třeba zaměřit. Při spolu-
práci geofysiků všech zemí mohou býti tyto nedostatky od-
straněny během několika let. Staněk

526~89 : 526.774 Niskanen, E.
•••• Kivioja, L.

TopC)graphic-lsostatic World Maps of the Effect of the
Hayford Zones 10 to 1 for the Airy-He iskanen and Pratt-
Hayford Systems. 6 stran, 5 map, 1951, Helsinkí, Isostatic
Institute.
Práce je pokračováním publikace: Heiskanen-Nutio "Topo-

graphic-Isostatic World Maps .... 7 to 1" z r. 1938 (Isost.
Inst., No 3), ve které byl uveden vliv topografie a isostatické
kompensace, ale pouze pro hypotesu Prattovu-Hayfordovu.
Výsledkem nové práce jsou mapy udávající ve formě isočar

úhrnný vliv zon 10 až 1 v systému Airy-Heiskanen (pro před-
pokládané tloušťky kůry zemské 20, 30, 40 a 60 km) a v systému
Pratt-Hayford (hloubka kompensace 113,7 km) pro kterékoli
místo na světě.
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Hodnoty vlivu topografie a její kompensace jsou v zonách
10 až 1 dosti veliké, ale přibližně stejné. Součet jejich rozdílů
pro různé isostatické hypotesy, na př. rovnosti hmot a hydro-
statické rovnováhy, se liší o několik miligalů. (Topografická
oprava je samozřejmě vždy stejná, ale vliv isost. kompensace
pro předpoklad hydrostatické rovnováhy je systematicky ve
všech zonách menší.)
Přesnost redukčních map je v mezích 0,5 až 1 mgl a přesnost

interpolované hodnoty asi 1,0-1,5 mg!.
Pro nás byl do nedávné doby výpočet isostatické redukce

téměř neproveditelný, protože bylo nutno opatřit mapy různých
měřítek z celého světa a práce sama by4i zdlouhavá a nákladná.
Těmito mapami se však výpočet redukce značně usnadní,
protože zbude určit jen střední výšky v okolí stanice do vzdále-
nosti asi 800 km.
Pro Evropu a některé jiné oblasti byla práce ještě více usnad-

něna vydáním redukčních map i pro zony 13 až 11 nebo po-
konce (pro Evropu a východní USA) i map obsahujících celou
topograficko-isostatickou redukci mimo zony A až O.

Staněk

001.81 Dobrovolný, B.
Jak psát rukopis a korektury pro tisk. Vydání 1., str. 132,

obr. v textu, vydalo vydavatelstvo ROH-PRÁCE - vydava-
telství knih, 1953, Praha. Cena vázané Kčs 11,80.
Tato velmi užitečná knížka je napsána zejména pro mladé

autory, které velmi srozumitelně poučí jak psát rukopisy, při-
pravovat obrázky a provádět korektury. V anotaci k této publi-
kaci se uvádí, že plány a normy pronikly· i do. práce naklada-
telství a do redakcí. Je proto třeba, aby i autoři, spisovatelé
a redaktoři věnovali novou a zvýšenou péči technické stránce
své práce. Tím přispívají k rozvoji literatury jako mocné páky
v budování socialismu. Tato brožura vykládá běžná a osvědčená
pravidla pro styk autora s redakcí a tiskárnou, popisuje formy
a zásady spisovatelské práce a ukazuje na příkladech, jak před-
cházet zbytečné chyby a ztráty. Přispívá též k ustálení a norma-
lisaci práce a vztahů všech, kdo se účastní na rozvoji literatury,
tedy i k vyšší produktivitě práce na tomto úseku. Knížka má
5 částÍ. I. část - Všeobecné pokyny a ínformace pro spisovatele,
II. část - Příprava rukopisu pro tisk, III. část - Poučení
o sazbě pro spisovatele, IV. část - Korektury se stanoviska
spisovatelova, V. část - Obrázky v technické (naučné) knize.
Knížku vřele doporučujeme všem našim mladým autorům

přispěvatelům časopisu Zeměměřictví, neboť v ní najdou velmi
cenné poznatky a zkušenosti, zejména pokud jde o přípravu
technických článků do tisku. Ale i některým starším autorům
bude po přečtení knížky mnoho věcí ujasněno. Nejdůležitější
zásady a pravidla jak psát, kreslit a popisovat obrázky a užívat
správně matematické normalisované značky pomohou nám od-
stranit mnoho těžkostí a překážek, sjednotí rukopisný materiál
a umožní podstatné zvýšení produktivity práce v redakcích
i v tiskárnách. St.

Normativní hlídka
Úředni list Ceskoslovenské republiky

Směrnice (ceníky) pro oceňování pozemků a zeměděl-
ských kultur pro. účely generální inventarisace základ-

ních fondů

(Výnos ministerstva 'zemědělství ze dne 20. dubna 1954, č. j.
. 95 930/54-144)

(Úřední list částka 63/1954)
Stále nové a nové využívání údajů pozemkového katastru

pro nejrůznější úiPly socialistického hospodářství dokazují
základní důležitost a klíčové postavení oboru geodesie a karto-
grafie v celém hospodářském životě naší země. Mnohostranné
použití výsledků geodetických a kartografických prací přesvěd-
čuje všechny o potřebách státní správy, aby měla na celém území
naší republiky vybudovaný pozemkový katastr, který by byl
neustále udržován ve shodě. se skutečným stavem v přírodě.
Návrh směrnic X. sjezdu Komunistické strany Československa
pro podstatné zvýšení zemědělské výroby v nejbližších dvou
až třech letech hned v prvním oddílu jednajícím o rozšíření
a plném využití orné a zemědělské půdy uvádí ve čtvrtém bodě:

"Do konce roku 1958 uvést pozemkový katastr do souladu se
skutečným stavem v přírodě na základě místního šetření a měření.
Na podkladě těchto výsledků založit novou přesnou evidenci
půdy a udržovat ji ve stálém souladu se skutečným stavem.

Do. konce roku 1954 dokončit u národních výborů založení
evidenčních listů a uvést je v soulad se ;kutečností:"

To je třeba předeslat, než si všimneme dalších opatření,
jakými jsou směrnice pro oceňování pozemků, jejichž prová-
dění závisí právě na řádně udržovaném pozemkovém katastru.
Pro nás nejvíce důležitá je druhá část směrnic jednající o oceňo-
vání pozemků, kterou uvádíme našim čtenářům v plném znění:

II. 'Oceňování pozemků.

1. Zemědělská půda.
a) Za zemědělskou půdu se považují všechny pozemky, které

jsou věnovány zemědělským kulturám uvedeným v po-
zemnostních arších, t. j. role včetně chmelnic, louky, zahra-
dy (užitkové, okrasné, ovocné, zelinářské a pod.), vinice,
pastviny a podle okolností i pozemky neplodné a jiné daně-
prosté, avšak vyjma rybníky (vodní plochy), lesy a stavební
parcely. -
Poznámka:
Pozemky neplodné a jiné daněprosté mohou podle okol-

ností patřit i k rybníkům a lesům a pak se ovšem do země-
dělské půdy nepočítají.

b) Zemědělská půda se oceňuje hektarovými cenami uvedený-
mi v tabulce I (ceník zemědělské půdy). Především se z pří-
slušných pozemnostních archů vyšetří celkový čistý kata-
strální výtěžek oceňovaného pozemku nebo pozemkového
souboru (dále jen "oceňovaného objektu"), v posléze uve-
deném případě bez ohloo.u na to, zda jde o jeden nebo
více druhů kultur uvedených v předchozím odstavci. Dě-
lením celkového katastrálního výtěžku celkovou plochou
objektu v ha se odvodí hektarový průměr katastrálního
výtěžku, který se zaokrouhlí na celé koruny tím, že částky
.~do50 hal. se zanedbají a částky nad 50 hal. se uvažují jako
celé koruny.
Poznámky:

1. Oceňovací jednotkou je zásadně jeden inventární předmět,
jímž u pozemků může být buď jednotlivý pozemek
nebo soubor pozemků sloužících témuž účelu. Prakticky
lze tudíž za jediný inventární předmět (oceňovací jed-
notku) považovati všechny zemědělské pozemky určité
hospodářské jednotky (hospodářského celku). Po~ob-
nosti jsou obsaženy v základních nebo speciálních směr-
nicích o generální inventarisaci.

2. Pozemky, na kterých jsou stálé porosty (ovocné stromy,
větrolamy, porosty parkové, viníční, chmelniční a pod.)
se oceňují společně s ostatní zemědělskou půdou. Porosty
na těchto pozemcích se nacházející se oceňují zvláště
podle zásad oddílu III. (Oceňování trvalých porostů.)

3. Propočty katastrálních výtěžků i příslušných ploch se
provedou v soupisech pozemků, jejichž vyhotovení bude
upraveno podrobnými směrnicemi, jež o provádění
generální inventarisace vydá ministerstvo zemědělství.

c) Katastrálním výtěžkem podle těchto sÍněrni: se rozutní
čistý katastrální výtěžek uvedený v pozemkovém katastru
(pozemnostních arších). Je-li tento výtěžek v katastru uveden
ve zlatých, přepočte se na koruny v poměru jeden zlatý
rovná se dvěma korunám, je-li uveden v tolarech (Hlučín-
sko), přepočte se v poměru jeden tolar rovná se pěti koru-
nám. Nelze-li z pozemkového katastru katastrální výtěžek
oceňovaného objektu zjistit (katastrální operáty byly na
př. zničeny a pod.), použije se k ocenění hektarový průměr
tohoto výtěžku vztahující se k zemědělským pozemkům
(s vyloučením lesů) obce, v níž oceňovaný objekt nebo jeho
největší část leží. Tento průměr se zjistí u příslušného
okresního měřického střediska oblastního ústavu geodesie
a kartografie (býv. katastrální měřický úřad). Pokud by i tyto
průměry nebyly k disposici, použijí se k ocenění hektarové
průměry obce s přibližně stejnou půdní bonitou ..
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d) Pro ocenění zemědělských pozemků devastovaných, u nichž
k znovunabyti původní plodivosti je třeba investičních
nákladů (devastace trvalá), se použije snížený čistý kata-
strální výtěžek, zjištěný odhadem podle zásad platných pro
určování katastrálních bonita čistých výtěžků. V pozemků
devastovaných, které k získání původní plodivosti nevyža-
dují investičních nákladů (devastace přechodná), je snížení
katastrálního výtěžku podle předchozí věty nepřípustné.
, Poznámka:
Za devastované se považují pozemky, jejichž plodivost

je 'snížena nejméně o jednu čtvrtinu; zpravidla jde o po-
zemky, které nebyly již 3 nebo více let obdělány, s pod-
statně narušenými mikrobiologickými a fysikálními poměry.
Jak vyplyne z podrobných směrnic o generální inventari-
saci, budou tyto pozemky evidovány ve zvláštním soupisu
za současného uvedeni stupně a druhu devastace (trvalá,
pře.chodná).
2. Rybniky.

a) Pozemky, na nichž jsou založeny rybníky, sádky a pod.,
jakož i jiné vodní plochy sloužící rybničnímu hospodářství,
se oceňují stejným způsobem jako zemědělská půda, avšak
k ocenění se použije hektarová cena z tabulky I, snížená
o 30 % s ohledem na to, že na výši katastrálního výtěžku
uplatnily svůj vliv i rybniční stavby a zařízení, které se oce-
ňují zvláště a že rybníky jsou zásadně zakládány na pozem-
cích s hlediska zemědělské produkce méně hodnotných.

b) Zemědělské pozemky přidružené k rybničnímu hospodář-
ství (režijní, deputátni a pod.) se oceňují plnými hektaro-
vými cenami tabulky I beze srážek.

3. Jiné pozemky.
a) Dále uvedené pozemky jiné se oceňují hektarovými cenami

-tabulky I stejným způsobem jako pozemky zemědělské.
Jde zejména o
aa) pozemky, které slouží jiným hospodářským účelům

než zemědělským (jiná výrobní odvětví, distribuce
a pod.), jako na př. pozemky důlní, lomy, pískoviště,
hliniště, složiště a pod., ,

bb) pozemky, sloužící účelům školním, osvětovým, tělo-
výchovným, vědeckým a pod., jako na př. hřiště, bo-
tanické zahrady, parky a pod., \

cc) pozemky, které neslouží přímo pod písmo aa) a bb)
uvedeným účelům a mají zpravidla značný význam
veřejný (vliv na podnebí, poměry odtokové a pod.),
jako na př. přirozené vodní nádrže, vodní toky, pokud
jsou předmětem generální inventarisace (bod 7 směrnic
o generální inventarisaci močály, rákosiště a pod.).

Poznámky:
1. Pozemky uvedené pod písmo cc) patří do skupiny

pozemků jiných jen potud, pokud nejsou součástí
pozemkoVých souborů rybničních nebo země-
dělských.

2. Pozemky uvedené pod písmo aa) a bb), pokud leží
v zastavěných nebo do zastavovacích plánů poja-
tých obvodech měst a obcí, se oceňují jako pozemky
stavební (ceník ministerstva místního hospodářství).

b) Při oceňování jiných pozemků, zejména pozemků uvede-
ných pod písmo aa), se nepřihlíží k substanci pozemku a lo-
žiska nerostů, které se z nich těží, ať již povrchově nebo
hlubinným způsobem nebo mohou těžit, se neoceňují.

c) Jiné pozemky. patřící do skupiny cc), pokud jsou v pozemko-
vém katastru uvedeny jako pozemky bez katastrálního vý-
těžku, oc~ se jednotnou cenou Kčs 200, - za 1 ha.
Poznámka:
Zásada tato plati pouze tehdy, jestliže se jiné pozemky

tohoto druhu oceňují samostatně. Jsou-li tudíž součásti
pozemkových souborů (rybničních, zemědělských), ocení
se průměrnou hektarovou cenou příslušného souboru, která
se snižuje tim, žé některé pozemky souboru nemají kata-
strálního výtěžku.
Třeti část výnosu je věnována oceňování trvalých porostů

a výnos je zakončen příslušnými tabulkami (ceníky) 1., II.
a III. Tabulky pro nedosta~ek místa neuvádíme a doporuču-
jeme, aby příslušná částka Úředního listu, v němž jsou uvedeny
i další ceníky, o nichž pojednáváme níže, byla pro okresní
měřická střediska, která nejvíce' přijdou do styku s agendou
obsaženou ve směrnicích, opatřena v dostatečném množství.

St.

Směrnice (c'enik) pro nové ocenění stavebnich pozemků
pro účely generální inventarisace základních fondů
(Výnos ministerstva místního hospodářství ze dne 30. dubna

1954, Š. j. 511-815.4-28[4-1954-2764.)
(Vřední list částka 63[1954.)

Současně se směrnicemi pro oceňování pozemků a země-
dělských kultur vychází v téže částce Úředního listu i směrnice
pro nové ocenění stavebních pozemků. I zde jsme velice zainte-
resováni na tomto výnose, neboť opět se ukazuje důležitost
a klíčové postavení pozemkového katastru ve správě socialistic-
kého hospodářství.

Podle výnosu veškeré stavební pozemky s odchylkami dále
uvedenými se ocení pro generální inventarisaci základních
fondů vynásobením plochy pozemků cenou stanovenou v pří-
loze za 1 m2 v Kčs pro jednotlivé pozemky podle jejich polohy
a způsobu využiti.

Za stavební pozemky se považují pozemky zastavěné i ne-
zastavěné, které byly pojaty do zastavovacích plánů, a pozemky
určené pro 'sady, parky a rekreační účely, pokud leží v zasta-
věných nebo do zastavovacích plánů pojatých obvodů měst
a obcí. .

Pozemky určené a používané pro stavby veřejných silnic,
drah, letišť a jiných staveb pro dopravu, dále pozemky užíva-
né jako cesty, pro vodní stavby a jiné zpevněné plochy (sem
patří chodníky a veřejné prostory, sady, parky, sportovní
prostranství) ocení' se vynásobením plochy'pozemku jednotnou
cenou 1 Kčs za 1 m2 plochy.

Jsou-li na pozemcích patřících k pozemkových souborům
oceňovaným podle ceníku ministerstva zemědělství nebo
ministerstva lesů a dřevařského průmyslu zřízeny stavby pro
dopravu, oceňují se stavební pozemky podle ceni!cu těchto
mínisterstev a ne podle tohoto ceníku.

Cenová pásma (plochy) podle přílohy určí rada ústředního,
městského, po případě místního národního výboru.

Ceník je určen výhradně pro ocenění stavebních pozemků
pro generální inventarisaci a nesmí být použit pro jiné účely.

Až potud výnos ministerstva místního hospodářství.
K výnosu dodáváme, poněvadž toto bylo asi ve výnosé opo-

minuto, žé plochy stavebních pozemků, stejně tak jako plochy
pozemků věnovaných zemědělskému obdělávání a jakýchkoli
jiných pozemků, mohou být vzaty jedině z operátů pozemko-
vého katastru, jako jediného úředního celostátního operátu,
v němž jsou plochy pozemků systematicky vedeny a udržovány
ve shodě se skutečným stavem v přírodě.

Doporučujeme okresním měřickým střediskům oblastních
ústavů geodesie a kartografie k podrobnému studiu těchto
směrnic, neboť na nich záleží, jak přesně bude provedena
generální inventarisace základních fondů. Pro Ústřední správu
geodesie a kartografie pak je jistě zajímavé zjistění, že ceny
stavebních pozemků budou určovány z ploch s přesnosti na
1 m2• Na celé čtvereční metry je předepsáno určovat plochy
parcel podle katastrálního zákona a také se tak děje. Požadovanou
dostatečnou přesnost ploch stavebních pozemků může však
zaručit jen plochojevná mapa velkého měřítka 1 : 1000, kterou
bude třeba ve většině zastavěných a k zastavění určených čás-
tech měst a hlavně obcí teprve během doby vybudovat. St.

Směrnice (cenik) pro oceňování lesů (lesnich půd a les-
nich porostů) pro účely generální inventarisace základ-

ních fondů
(Výnos ministerstva lesů a dřevařského průmyslu ze dne 15.květ-

na 1954, č. j. 2605[022[1-54.)
(Úřední list. částka 63[1954.)

Výnos je třetím opatřenfin v serii směrnic pro oceňování
pozemků, ze kterých vzejdou značné úkoly okresním měřickým
střediskům oblastních ústavů geodesie a kartografie, které
musí počítat s tím, že pokud jde o výměru lesů, budou se lesní
správy obracet na ně o výpisy z operátů pozemkového katastru.
Bude třeba, aby všem žádostem a dotazům bylo vyhověno
v plné míře a aby zkouška, které se podrobí pozemkový katastr,
dopadla dobře.

Les bude oceňován jako dialekticky nedílné společenství
lesní půdy (stanoviště) a porostu.

Z důvodů technických, t. j. pro ocenění holin skutečných
i redukovaných, stanoví se vedle srovnávací ceny lesního po-
rolltu též zvlášť srovnávací cena lesní půdy.

Bonita lesní půdy (stanoviště) se dělí do 5 bonitnich tříd
podle analogie výnosových tabulek Schwappachových.
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Produktivní hoHny skutečné i redukované, jakož i zemědělská
půda určená k zalesnění oceni se podle stupnice:

Bonita I Kčs za 1 ha

I

I
1750

II 1350
III 1000
IV I 600
V 200

Les s plánovaným i neplánovaným hospodářstvím, jakož
i les ochranný, se ocení za 1 ha lesa se zakmeněním jedna (plné
zakmeněni) tak, že se k cenám hoHn podle bonit připočítá

jednotná cena Kčs 7 500, - bez zřetele na stáří, druh dřevin
a způsob obhospodařování.

V další části výnosu se stanoví způsob zjišťování bonity,
což bude záležitostí lesních hospodářů, dále oceňování holin
neschopných zalesnění a bezlesí, neplodných pozemků, země-
dělské půdy, porostů na zemědělské půdě (větrolamů, lesnich
ochrannýc;h pásů, alejí a pod.).

Spoluprací okresních měřických středisek oblastnich ústa-
vů geodesie a kartografie s lesními správami bude jistě oceněni
lesů provedeno správně a včas. Nová organisace oboru geodesie
a kartografie vytvořila k tomu předpoklady a na oblastnich
ústavech bude, aby okresní měřická střediska se stala oporou
všech hospodářských míst, která na podkladech evidovaných
a udržovaných ve shodě se skutečným stavem v přírodě v ope-
rátech pozemkového katastru dál budují a zajišťují hospodářský
rozkvět naší vlasti. St.

Rozmanitosti
Zpráva ze zasedání matematicko-fysikální sekce

Ceskoslovenské akademie věd, skupiny III - geodesie
(ze dne 14. 4. 1954)

Zasedl! bylo zahájeno akademikem prof. Ing. Dr Josefem
Ryšavým, který po uvítání členů skupiny i hostí upozórnil,
že ohlášené referáty Ing. Dr Fr. Brože o mezinárodním spo-
jení naší trigonometrické sítě a o nejvýhodnějším zp.ůsobu ne-
závislého vyrovnáni, jakož i Ing. Dr M. Wittingra o spojení
čs. gravimetrické sítě se sítěmi okolních států ''odpadají pro
úřední zaneprázdnění přihlášených.

Prosloveny byly tyto přednášky:
Prof. Ing. Dr J. Bohma: Zapojení čs. jednotné trigono-

metrické sítě do mezinárodní soustavy a její převod do roviny
Gaus~ova zobrazeníj

Ing. Dr K. Kučery: Měření směrů základní trigono-
metrické sítě a jeho kriteriaj

Docenta Ing. Dr J. Kloboučka: Stav fotogrametrie
v CSR a možnosti jejího vývoje a

Ing. Dr L. Lukeše: Deset let astronomicko-geodetických
prací v CSR (Kritika metod a přesnosti výsledků).
Prof. Bohm:

Ve své přednášce zdůraznil prof. BJhm především vysokou
přesnost naší jednotné trigonometrické sítě a vhodnost po.uži-
tého kuželového zobrazeni. Současně však upozornil na její
mistni význam, který je způsoben předně tím, že síť je vypočtena
na Besselově elipsoidu, nevystihujícím dobře rozměry celé
země, dále ne zcela správnou polohou a orientací vůči geogra-
fické síti a také tím, že neni spojena se sítěmi okolních států.

Proto považoval chystané nové !=ivilnimapováni za vhodný
okamžik k odstraněni uvedených nedostatků. Při této příle-
žitosti by bylo možné zařadit naše geodetické základy do mezi-
národni soustavy a provésti převpd do jednotné soustavy Gaus-
sových třístupňových pásů, zavedených pro civilni mapování
v SSSR, zemich střední Evropy, Anglii, Italii, v zemích se-
verských a na Balkáně.

Navrhl proto celkový postup při transformaci čs. sítě a pří-
mý hromadný převod jejích bodů do navržených Gaussových
pásů. Ten rozdělil na čtyři etapy, z nichž každou možno ře-
šiti odděleně od ostatních. V první části řešení by se převedla
síť na nbvý elipsoid Krasovského, při čemž by se zachoval
její tvar, velikost a tižnice ve středu území. Na tomto novém
elipsoidu by se p~ zlepšila celková poloha a orientace sítě.
Posledním úsekem by bylo převedení pravoúhlých souřadnic
bodů z jednotné sítě na pravoúhlé souřadnice v pvedených
Gaussových zobrazenich. Navrhl též racionálně promyšlený
způsob převodu, užívající plošné interpolace v čtvercové síti
přesně převedených bodů. Posledním úsekem by bylo připo-
jení převedené trig. sítě na sítě sousedni. Zdůraznil, že v zájmu
praxe bude nutno rozhodnout předem otázku, zda prvni tři
části navržené transformace se mají - podle přibližných údajů
o geoidu - provésti již nyní. Poslední etapu by pak bylo možno
provésti, dodatečně, až bude provedeno definitivní zapojeni
československé sítě do mezinárodní soustavy.
Dále poukázal na podrobná vyvozeni s návrhy na provádě-

ni uvedených způsobů transformace, které jsou obsaženy
v jeho článcích: "Geometrická podstata zavedení elipsoidu Kra-
sovského v triangulaci a mapování CSR." (Zeměměřictví, .1953)
a "Transformace souřadnic čs. trigonometrické sítě na souřadnice
třístupňových Gaussových pásů v soustavě z r. 1942" (Země-
měřictví 1953).

Po přednesené přednášce se rozvinula živá debata vížící
se k podstatě navrženého způsobu, které se zúčastnili: prof.
Dr F. Fiala, prof. Dr F. Kuska, Ing. M. Pick, Ing. S. Holub,
prof. Dr J. Vykutil, doc. Dr J. Kašpar a jiní. Debatu zakončil
akademik Dr J. Ryšavý.
Dr Kučera:
V úvodu přednášející zdůraznil, že měření nové základní

trigonometrické sítě, budované jako součást sítě mezinárodní,
vyžaduje, aby byla věnována co největší péče měření jejích
směrů. Již Ing. Křovák sledoval systematicky tento cíl a snažil
se, aby tato otázka byla vědecky řešena,- při čemž všemožně
podporoval výzkumnictví v tomto směru.' Dr Kučera uvedl
zlepšení metody pro měření úhlů, zavedené Ing. Křovákem
a systematicky zpracoval tuto otázku v díle: "Měření směrů
základní trigonometrické sítě a jeho kriteria" (Praha, 1952).
Zde probral stručně vědecké základy vrcholové metody měření
úhlů. Zdůvodnil způsob měření v t. zv. laboratorních jednot-
kách, které je co nejlépe rozvrženo v čase tak, aby bylo možno
považovat vliv systematických chyb plynoucích z refrakce za
nahodilý. Toho se nejlépe dosáhne použitím theodolitů Wild
T -~, u nichž doba měření jedné laboratorní jednotky je krátká.

(Laboratorní jednotkou -se rozumí čtyrnásobné změření jedno-
duchého úhlu při dvojité pointaci sestavené tak, aby ibytek
systematických chyb byl co nejmenší. Početně se opraví chyba
runová, chyba ze sklonu osy alhidády a částečně i chyba ze strho-
vání celého theodolitu.)

Vysoká váha vyplývající z časově vhodně rozloženého měření
je následek vyloučení vlivu fysikálních činitelů a není - podle
názoru přednášejícího - způsobena matematickými zásahy.
Zvýšew,přesnosti sleduje též požadavek, aby měřeni bylo konáI)0
dvěma observátory použitím tří různých theodolitů.

Kvalita měřické práce je sledována t. zv. limbovým krite-
riem, které v podstatě je metodou umožňující i naměřených
hodnot v poli určit periodické chyby dělení kruhu, čili t. zv.
limbovou funkci a tuto během měřeni sledovat. Tato má být
nezávislá na době měření i na pozorovateli.

Dalšim důležitým prostředkem sledování vlivu fysikálních
činitelů je tak zvané vývojové kriterium, které umožňuje stanovit
dobu trvání observace tak, aby systematický charakter chyb
z refrakce v důsledku jejich časových změn, bylo možno pova-
žovat za nahodilý. Pozorovaný materiál je dále zkoumán sedmi-
člennou řadou střednich chyb, systematicky sestavenou vzhle-
dem k rúzným zdrojům chyb při měření. Strukturálním krite-
riem zkoumá pak přednášející kvalitu užitých strojů. K tomu
užívá t. zv. strukturálních vah, které umožňují odhalit systema-
tické chyby strojů. Zavedením těchto vah sledoval Dr Kučera
účel, aby dospěl k pravděpodobnějšímu -výsledku, než je prostý
aritmetický průměr v určitých případech.
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Tímto způsobem změřené vrcholové úhly umožňují střední
chybu vyrovnaného směru (z'~síťovéhovy,rovnání)m = ± 0,15"
Přednášející tím prokázal vysokou měřickou úroveň naší zá-
kladní trigonometrické sítě.

Po předneseném referátu se rozvinula diskuse, která se pře-
devším týkala použitých kriterií. Dále byl kritícky hodnocen
způsob sestavení laboratorní jednotky (prof. Dr j. Bohm).
Několik dotazů se ještě týkalo otázky použití strukturálních
vah.

Doc. Klobouček:
Docent Dr Klobouček podal přehled současného stavu foto-

grametrie u nás. V krátkém historickém úvodu zdůraznil
význam průkopnické práce prof. Kořistky a některých pozděj-
ších pracovníků ve fotogrametrii. Uvedl též ústavy, které pro-
vádí u nás fotogrametrická měření, zejména v oboru působnosti
Ústřední správy geodesie a kartografie, a pro lesnické účely
pak "Lesprojekt" v Brandýse n. L. a "Lesprojekta" ve Zvo-
lenu.

Dále věnoval pozornost u nás použitým strojům, a to pro
pozemní i }eteckou fotogrametrii. Zdůraznil nutnost zakoupení
dalSích nových přístrojů, mají-li býti splněny úkoly plynoucí
z prací na zhotovení státní mapy ČSR 1: 5000 - hospodářské,
neboť jen s vydatnou pomocí fotogrametrie bude možno včas
toto dílo dokončit. Přednášející uvedl, že přesnost fotogrametric-
kého mapování v měřítku 1: 5000 by bylo možno podstatně
zvýšit použitím sovětských zkušeností, zejména volbou většího
snímkového měřítka a použitím kvalitnějších měřických filmů, .
případně desek. Další zlepšení by se dosáhlo lepším fotogra-
fickým zpracováním měřických negativů. Dr Klobouček upo-
zornil též, že se u nás provádějí zkušební mapovací práce v mě-
řítku 1: 25 000 s použitím sovětských topografických stereo-
metrů. Podle jeho názoru by bylo účelné provést zkoušky pro
mapování v měřítku 1: 5000 s použitím přesných stereometrů
sovétské výroby. Velmi dobré výsledky byly též získány pozemní
fotogrametrií při mapování pro stavby údolních přehrad, za-
měřování lomů a uhelných hald. Letecká fotogrametrie byla
s výhodou použita př~mapování .pro železniční projekty v mě-
řítku 1: 2000.

Všechny tyto úkoly vyžadují dobře vyškolených pracovníků,
a proto přednášející upozornil na vyučování fotogrametrie
na vysokých školách v Praze, v Brně, v Bratislavě a ve Zvole-
nu, kde se této díscipliné věnuje zvýšená péče. Zdúraznil
však nutnost vybudování fotogrametrických laboratoří na vy-
sokých školách a doplnění sbírek fotogrametrickými stroji
a pomůckami. Tyto jsou potřebné nejen pro vyučování, ale též
pro výzkum. Upozornil na možnost využití sovětských zkuše-
ností v tomto oboru a doporučil uspořádání fotogrametrických
kursů.

Dr Lukeš:
Přednášející podal zprávu o měření zeměpisných souřadnic

a astronomických azimutů na· Laplaceových bodech v základní
trigonometrické síti. Tyto hodnoty byly určovány s největší
možnou přesností, takže bylo dosaženo střední chyby v země-
pisné šířce m<p = ± 0,07°, v zeměpisné délce mA= ± 0,09°
a v azimutu mA = ± 0,13°.

Zeměpisná délka byla určována pasážníkem Secrétan neb
cirk~enitálem (metodou stejných výšek), čas byl stanoven
metodou Hiinního ze všech nočních časových signálů. Země-
pisná šířka byla určována metodou Horrebow- Ta1cottovou,
nebo Struveovou, případně Sterneckovou a metodou stejných
výšek uvedeným pasážním přístrojem, astronomickým uníver-
sálním theodolitem Wild T -4 a cirkumzenitálem. Astronomické
aziniuty byly měřeny metodou střídavého zaměřování na cíl
a Polárku dvěma universály Wild T -4. Při těchto methodách
byl řadou drobných zlepšení omezen v;iv systematických chyb.

Laplaceovy body byly sdruženy do dvojic i do trojic, které
poskytují větší možnost kontroly naměřených prvků. Pro každou
~tranu trigonometrickou ve dvojici byly měřeny oba azimuty.

Určení zeměpisných souřadnic a azímutů několika nezávislý-
mi metodami, různými .přístroji a pozorovateli se současným
srovnáním obou .azímutů pro tutéž stranu, umožnily určit
skutečnou přesnost měřených veličin (t. zv. vnější přesnost).'
Tato obsahuje i vliv systematických chyb a je dána - podle
Dr Lukeše - střední chybou v zeměpisné šířce a délce
± 0,35' a v azimutu ± 0,64°.

Přednášející uvedl též program práce v tomto úseku, který
umožňuje dokončiti měření na Laplaceových' bodech základní
trigonometrické sítě v roce 1959. Podle tohoto programu má
býti v letech 1960-1970 zaměřen každý bod této sítě jako
Laplaceoův, což jistě prospěje její přesnosti a umožní určit lépe
vztah geoidu vůči ,referenčnímu elipsoidu.

V diskusi bylo debatováno o otázce, zda je nutno měřit
všechny body s tak vysokou přesností (prof. Dr J. Vykutil).

Závěrem bylo diskutováno o otázce výchovy mladých pra-
covníků'v oboru geofysiky a geodesie a z jednání skupiny vyšel
naléhavý návrh, aby jejich výchova byla - zejména v oboru
geofysiky - řádně zabezpečena.

Jednání zakončil akademik Dr Ryšavý a srdečně se rozloučil
s účastníky zasedání.

Přímé měření vzdáleností, zejména v triangulační síti a s žá-
danou přesností, je přes vývoj radaru stále ještě problémem.
Proto je s pozorností sledován už po delší dobu v činnosti
přístroj Švéda E. Bergstranda nazvaný "Geodimeter", který
pracuje s normálními světelnými paprsky. Světelný paprsek
je Kerrovým článkem vyslán k zrcadlu umistěnému ve vzdále-
nosti, která se má měřit a odtud odražen zpět k vysilači, kde
dopadá na fotoelektrický článek. Oba články pracuj. vysokou
frekvenéí řádu 10 Mc řízenou krystalem. Pak je srovnáván
fázový rozdíl mezi vyslaným a přijatým paprskem; na základě
stálosti rychlosti světla dostaneme vzdálenost k zrcadlu. Pří-
stroj musí lQ;ýtpřed měřením cejchován měřením rychlosti
světla na sl30lehlivé geodetické základně. Samotný přístroj
váží v posledním provedení 65 kg, zrcadlo 18 kg a 200-Wattový
benzinoelektrický generátor 20 kg. Měření se samozřejmě musí
provádět v noci. Dosažené výsledky, zejména' s novým mode-
lem (jak o ních referuje E. Bergstrand v BulI. Géod., 1952,
str. 242) jsou při porovnání s geodetickými hodnotami velmi
dobré. Rozdíly jsou jen několík centimetrů při vzdálenostech
až 36 km a jsou pouze zlomkem středních chyb geodetických
délek.

Z velmi četných 'kalibračních měření byla určéna nová,
nejpravděpodobnější hodnota pro rychlost světla, která je
299792,9 ± 0,6 km/sec.

Podle posledních zpráv se konají intensivní pokusy o využití
principu Geodimetru ve zjednodušeném tvaru pro měření
délek polygonových str\n.

Odpovědnost 7 pili tvorbě technických norem. Ing.
M. Guth, časopis Normalisace 1954/3, str. 49-50.
. Autor UPOzor11ujena pomalé uplatňování norem v některých
oborech, které se rozvíjejí teprve od vydání vI. nař. 45/1951
Sb. Připomíná důležitost norem pro upevnění státní a techno-
logické discipliny, zákonnou závaztJ.ost Vyhlášených státních
techníckých norem a j. Mnohé obory nevěnují technické nor-
malisaci potřebnou péči. Podniky odmítají účat při projedná-
vání s tím, že souhlasí s návrhem. Návrh se ale při projednání
podstatně změní a to se již podniku dotýká. Podnik potom
uplatňuje změnu ustanovené normy, ač s ní předem souhlasil.

Projednání norem mají se zúčastnit nejzdatnější pracovníci
výroby, projekce i výzkumu, aby se při tvorbě normy uplatnilo
vše, co je podstatné, aby brzy po vydání nebyly podávány
návrhy na změnu. Schválené normy nestačí jen vyhlásit na-
řízením, je třeba je uvádět v život při výrobě i projektování
školením, instruktážemi a přesvědčováním.

S hlediska našeho pracovního odvětví musíme si přiznat,
že se nás článek plně dotýká. O důležitosti norem v zeměmě-
řictví psal jsem již před lety v ZOoMěřické předpisy a návody
nebudou plně V praxi uplatněny, pokud nebudou vydávány
formou ČSN, které jsou zákonně závazné ve všech oborech,
které jsou jimi také respektovány, neboť byly tvořeny za přímé
účasti všech zájemců. To je velká přednost. Normy, které jsou
publíkovány v časopisech všech výrobních i správních odvětví
mají daleko větší publicitu než naše návody. Je proto důležité,
aby byla tato zcela zákonná cesta zkoumána, a možná, že se
jí dosáhne daleko větších úspěchů ve věci splnění předpokladů
ustanovení § 5 ZZ.
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