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Vytvořením Ústřední správy geodesie a kartografie v lednu
1954 byly položeny základy i k nové lepší organisaci odbor-
ného vědecko-technického knihovnictví v oboru geodesie
a kartografie. Technická kniha a knihovny v ústavech
Ústřední správy geodesie a kartografie musí vytvářet stále
lepší možnosti kulturně vzdělávací práce, určené k výchově
pracovníků oboru. Technická kniha na ústavech musí se stát
účinným pomocníkem odborným pracovníkům při zvládání
úkolů ukládaných našemu oboru státním plánem rozvoje ná-
rodního hospodářství.
Předním úkolem vědecko-technických knihoven v ústavech

Ústřední správy geodesie a kartografie a pracovníků, jimž je
svěřena starost o tyto knihovny, je: pomáhat všem pracov-
níkům svého oboru při plnění usnesení strany a vlády v otáz-
kách politických, ekonomických i odborných a přispívat
k rozvoji geodesie a kartografie, k zvyšování politického uvě-
domění a v neposlední řadě k zvyšování odborné vědecko-
technické kvalifikace kádrů.
Komunistická strana Československa a vláda Českoslo-

venské republiky umožňují nikdy předtím nebývalý rozvoj
technické literatury. Mnohonásobně větší částky, než ku př.
v doběprvní republiky, jsou uvolňovány na vydávání a opat-
řování technické literatury. Také dovoz naší odborné lite-
ratury ze zahraničí neustále stoupá. Tak ku př., zatím co
v roce 1954 jsme ještě neměli možnost samostatně. dovážet
odborné geodetické a kartografické časopisy a styk s cizími
časopisy se prováděl jen cestou mezinárodní výměnné služby,
dostali jsme v roce 1955 povolení jen ze západních států
opatřit na 60 odborných časopisů a v roce 1956 toto číslo se
zvyšuje na 150. Samozřejmě že ze Sovětského svazu a zemí
lidových demokracií .dostáváme ještě daleko větší množství
odborné vědecko-technické literatury, jejíž dovoz není vázán
na opatřování valut.

Ústřední správa geodesie a kartografie sleduje neustálé
zvyšování politické, ekonomické, technické i kulturní úrovně
pracovníků svého oboru a její snahou je umožňovat neustálé
rozvíjení jejich tvůrčí iniciativy. Pokroková, vědecká a tech-
nická kniha v rukou našich pracovníků je předpokladem
k naplnění zákona socialismu - maximálního uspokojování
neustále rostoucích potřeb socialistické společnosti na základě
nejvyšší techniky, a proto je třeba, aby byla odborným kni-
hám a knihovnám věnována v ústavech Ústřední správy
geodesie a kartografie zvýšená pozornost a péče.

Úkoly geodesie k kartografie v současné době budování
socialismu jsou rozsáhlé, mnohostranné a často pro pracov-
níky nové, takže bez důkladného studia odborné literatury
a školení by pracovníci jen těžko řešili úspěšně problémy,
které jim s novými úkoly narůstají. Naši geodeti, topogra-
fové a kartografové nestojí tu však osamoceni a bez pomoci.
Technická a vědecká pokroková literatura domácí i cizí je
doprovází a jako věrný pomocník pomáhá všude, kde je
třeba.
Ústřední správa geodesie a kartografie, aby umožnila co

největší využívání pokrokové odborné vědecké a technické
literatury z oboru geodesie a kartografie, pověřila knihovnu
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a karto-
grafického v Praze funkcí Ústřední knihovny resortu Ústřední
správy geodesie a kartografie. V této funkci slouží knihovna

nejen svému ústavu a jeho vědeckým a výzkumným pracov-
níkům, ale zejména složkám Ústřední správy geodesie a kar-
'tografie a všem ústavům tohoto resortu. Stará se zejména
o vybavení příručních knihoven jednotlivých útvarů Ústřední
správy geodesie a kartografie, jimž trvale zapůjčuje odborné
vědecké a technické publikace nutné k řádnému chodu služby.
Zapůjčováním odborné technické literatury pracovníkům na
ústavech Ústřední správy geodesie a kartografie i pracovní-
kům orgánů pověřených prováděním zeměměřických úkonů
na území republiky z ostatních re$ortů státní správy stará se
Ústřední knihovna o rozšiřování technických pokrokových
vědomostí v celostátním měřítku.
Pravidelným měsíčním uveřejňováním seznamů přírůstků

knihovny VÚGTK v našem odborném časopise seznamuje
Ústřední knihovna resortu Ústřední správy geodesie a kar-
tografie nejširší odbornou geodetickou a kartografickou ve-
řejnost s novinkami, které za uplynulý měsíc opatřila a které
jsou jí také k disposici. Pravidelným uveřejňováním doku-
mentačních záznamů, které jsou malým světovým přehledem
odborné literatury, 'stará se Zeměměřické dokumentační
středisko VÚGTK při Ústřední knihovně resortu ÚSGK
o všeobecné informace o vědeckém pokroku v oboru geodesie
a kartografie. V důsledkl1 těchto informací stoupá neustále
zájem o odbornou geodetickou a kartografickou literaturu.

Styk Ústřední knihovny resortu ÚSGK ve VÚGTK
s pracovníky mimopražských ústavů není tak bezprostřední
a živý, jaký může knihovna rozvinout mezi pracovníky
Ústřední správy a pražských celostátních ústavů. Proto bylo
Ústřední správou geodesie a kartografie stanoveno, aby ve
věci odborných ústavních knihoven, jejich vedení, normování
a opatřování odbórné literatury, učinili ředitelé oblastních
ústavů; geodesie a kartografie obdobná opatření,jaká stanovila
ÚSGK pro knihovnu VÚGTK. Na základě toho zakládají
oblastní _ústavy geodesie a kartografie své vlastní technické
ústavní knihovny, inventarisují služební publikace ve všech
útvarech a u všech pracovníků, starají se o vybavení příruč-
ních knihoven svých provozů a okresních měřických středisek
zejména služebními instrukcemi, návody, směrnicemi, pokyny
a pomůckami, jako jsou tabulky potřebné ke geodetickým
výpočtům a kartografickému zpracování výsledků geode-
tických a topografických prací, i ostatní potřebnou odbornou
literaturou.

6středním místem pro koordinaci požadavků na vybavení
zásobování a doplňování příručních knihoven potřebnou od-
bornou literaturou je publikační referát začleněný do oddělení
nové techniky Ústřední správy geodesie a kartografie. Tento
referát spolupracuje na edičních plánech, sleduje vydávání
odborné geodetické a kartografické literatury a zajišťuje, pro-
váděním průzkumů u jednotlivých celostátních a oblastních
ústavů a prostřednictvím ostatních resortů státní správy i u or-
gánů pověřených prováděním zeměměřických úkonů, zájmový
odběr odborných geodetických a kartografických publikací
v celostátním měřítku.
Pracovníci pověření v ústavech knihovnickou agendou

očekávají podporu od všech pracovníků, kterým mají odbor-
nou literaturu opatřovat. Očekávají podporu zejména od
orgánů, jimž bylo uloženo dbát hospodárnosti a účelnosti ná-
kupu odborné literatury a od finančních orgánů při zajišťo-
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vání prostředků k plánovanému odběru zájmových nákladů
odborné vědecko-technické literatury.

Pracovníci pověření v ústavech knihovnickou agendou mají
značné úkoly, které by bez pomoci všech nemohli dobře
zvládnout. Jejich starostí je sledovat novinky kniiní pro-
dukce, opatřovat odborné publikace, sledovat odběr odborných
časopisů, získávat nové předplatitele, půjčovat knihy z fondu
vlastní knihovny, zprostřjdkovat tneziknihovní výpůjční
styk, zejména s Ústřední knihovnou resortu ÚSGK ve
VÚGTK, opatřovat vědeckým a inženýrským pracovníkům,

jakož i zlepš9vatelům a vynálezcům rešerše a odbornou lite-
raturu, propagovat odbornou literaturu, spolupracovat při
organisování závodní školy práce a napomáhat k všestran-
nému zvyšování politické, ekon,omické a technické jakož i kul-
turní úrovně pracovníků ústavu.

* * *
Obracím se tímto příspěvkem k pracovníkům pověřeným

na ústavech knihovnickou agendou a připomínám, aby byli
vždy pamětlivi, že vědecko-technická kniha je vedle poli-
ticko-ekonomické. marx-leninské literatury nejcennějším po-

kladem naší socialistické kultury, a že ve službách širokých
mas technických a vědeckých pracovníků je odborná vě-
decko-technická literatura životodárnou hnací silou pokroku
v rozvoji hospodářských sil naší země.'

Važte si proto odborných vědecko-technických knih, jako
svých nejlepších přátel a ochraňujte co nejlépe tento náš kul-
turní zlatý poklad. Dostatečný knižní fond dobrých odborných
vědeckých a technických knih ve Vaší ústavní technické
knihovně bude chloubou nejen Vaší, kteří jste nositeli po-
kroku, ale bude chloubou a visitkou celého ústavu.

Pamatujte proto na všech ústavech neustále na nákup od-
borné technické literatury, nezanedbávejte spojení politicko-
ekonomické literatury s literaturou geodetickou a kartogra-,
fickou a starejte se o jejich rozšiřování a plné využití.

Jako knihovníci jste odpovědni za kulturní politickou a od-
bornou vyspělost pracovníků na ústavech,. musíte se stát duší
nejen knihovny ale veškerého kulturního života. Vaše ústavní
technická knihovna bude visitkou Vaší kulturní práce.
V této práci Vám přeji mnoho zdaru a hodně úspěchů.

Ing. Storkán, publikační referent ÚSGK

K problému zaměřování zp1ěn pro evidenci a registraci pozemků
Ing. Dr Oldřich Válka 526.934:526.99:336.211

Námět k zaměřování rozsáhlejších změn pro zákres do katastrálních map methodou protínání vpřed z libovolné základny
a vlícováním do map pomocí pevných bodů.

Jedním z problémů zaměřování změn pro zákres do
katastrálních map v územích, kde byly provedeny značné
změny osidlováním, pozemkovými reformami a hospodář-
sko-technickými úpravami, je nedostatek pevných bodů
v blízkosti změněné situace.

V takových případech bude nutno zaměřit stav v pří-
rodě na vzdálenější pevné body, což ovšem je značným
ztížením zaměřovací methody pro doplňování změn podle
dosavadních předpisů. Je proto třeba se zabývat otáz-
kou, jak zaměřovat rozsáhlejší změny rychlejším a hospo-
dárnějším způsobem.
, První myšlenka patří zřejmě fotogrametrii. Fotografické
snímky by zachytily širší okolí změněného prostoru, takže
by se našla řada bodů, kterých by bylo možno použít
pro vlícoVlÍfÍ polohopis~ z, restituovaných snímků do
mapy. PoněVadž ovšem oblastní ústavy geodesie a karto-
grafie (OÚGK) nejsou vybaveny zařízením pro fotogra-
metrická měření, je nutno prozatím tuto· myšlenku od-
sunout.
Druhá myšlenka patří methodě původního vyhotovení

map stabilního katastru - methodě stolové.
Otázkou použití stolové methody pro reambulaci kata-

strálních map se zabývalv r. 1941v č. 1. Zeměměř. Obzoru
Ing. Dr V. Elznic a vyvodil závěr, že grafická reambulace
není· pro nerovnoměrnost srážky mapy možná. I kdyby-
chom připustili rovnoměrnost srážky a tedy možnost gra-
fické reambulace, dala by se tato methodtl okamžitě sotva
použít, poněvadž by rovněž vyžadovala vybavení OÚGK
a okresních měřických středisek (OMS) stolovými sou-
pravami. Hlavně by tato methoda vyžadovala síť bodů pro
stanoviska, protože pevné body, které budou k disposici,
nebudou vždy Ý místě s dobrým rozhledem. Bylo by ovšem
možno o této methodě uvažovat v· přizpůsobení podob-
ném methodě protínání vpřed uvedené dále.

Další myšlenky nás vedou k nejčastěji používaným kla-
sickýmmethodám, to jest k methodě orthogonální, polární
a tachymetrické. Dosahová vzdálenost těchto method je
omezena nutností měřit délky. S tím souvisí i nutnost
určovat stanoviska. Proto i tyto methody ponecháme stra-
nou a použijeme jich jedině jako doplňkových způsobů
v případě nezbytné potřeby.
Zamysleme se však blíže nad methodou protínání

vpřed. Této methody bylo v praxi často použito. O její
přesnosti a velmi značné dosahové vzdálenosti není po-
chyb. Ovšem v té formě, jak jí bývá používáno pro nová
měření(t. j., že jsou body zaměřovány ze zhušťovacích
nebo polygonových bodů, že jsou vypočteny v souřad-
nicích a vyneseny pravoúhlým koordinatografem), by pro
tento účel dobře nevyhovovala. Snažme se však pátrat po
takové úpravě této methody, která by danému účelu
vyhovovala jak po stránce přesnosti, tak po stránce rych-
losti.
Kdybychom měli dokonale vertikální snímek rovinného

terénu, byl by tento snímek, za předpokladu rovnoměrné
srážky mapy, geometricky podobný oorazuna mapě.
Jestliže by obsahoval pevné body, které jsou na mapě
také zobrazeny, mohli bychom jej do mapy vlícovat, aniž
známe jeho měřítko. Methodou protínání vpřed z libo-
volné základny můžeme získat takový snímek (a to
i v nerovném terénu), který bude geómetricky podobný
obrazu na mapě, a který tudíž budeme moci do mapy
vlícovat pomocí zaměřených pevných bodů i když ne-
budeme znát měřítko.
Tato úvaha vede k tomuto nástinu aplikace methody

protínání vpřed při zaměřování rozsáhlejších změn pro
katastrální mapu:
Dva měřiči se postaví s úhloměrnými stroji na vhodně

položená místa, s kterých dobře obsáhnou změněný
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prostor a pevné body. (V případ~, že by nebylo možno
prostor obsáhnout ze dvou stanovisek, r04vinou jedno-
duchou trojúhelníkovou síť, kterou zároveň úhlově za-
měří.) Stroje orientují navzájem na sebe a to jeden nulou,
druhý dvěma sty gradů. Vedoucí (třetí) technik s jedním
nebo dvěma figuranty obejde zaměřovaný prostor bod
za bodem. Figuranti signalisují body výtyčkou, na kterou
měřiči zaměřují, a vedoucí technik je zaznamenává do
polního náčrtu nebo pracovní mapy. Pokud by bylo třeba
některého bodu použít jako dalšího stanoviska pro zamě-
ření prostoru, který nelze ze stanovisek původních ob-
sáhnout, označí jej kolíkem.

Souhlas v číslování, který je při této methodě velmi
důležitý, je možno spolehlivě vyřešit pomocí deseti čísel
O ••• 9, která figuranti zasouvají do pouzdra, upevněného
na výtyčce. (Jsou-li figuranti dva, má jeden lichá a druhý
sudá čísla.) Měřiči rovněž signalisují zacílení tím, že ukáží
příslušné číslo, takže vedoucí technik, který měřiče sle-
duje polním dalekohledem, může podle toho s figuranty
disponovat. Ostatní potřebné dorozumívánílz~ rovněž
signalisovat.
Podmínky pro tuto methodu jsou: 1. Kromě změn je

nutno zaměřit i pevné body rozložené pokud možno ko-
lem změněného prostoru. 2. Průseky určovacích směrů
nesmí být ostré. (průsekový úhel od 30 do 170 gradů.)
3. Dosahová vzdálenost musí být přiměřená kvalitě stroje
a pomůcek zobrazovacích.

S problémem měřické methody je nutno spojit i problém
zobrazení. Uvážíme-li, že jde o místní měření a zobrazení,
a že můžeme volit souřadnicovou soustavu tak, aby jedna
osa byla totožná se základnou a počátek s jedním bodem
základny, nebylo by obtížným, zejména při použití dvo-
jitého spřaženého stroje, počítat souřadnice. Při vzájemné
orientaci theodolitů by se úhly přebíraly přímo 'ze zápis-
níků a kotangenty by se bez zapisování přímo vysazovaly
do počítacího stroje. Takovým způsobem se dá za 8 hodin
vypočíst 80 až 100 bodů.

Pro náš účel by však bylo třeba se této dvojí práci (vý-
počtu a vynášení) vyhnout. Pro měřítko 1:2000 nebo
1:2880 by postačilo grafické vynášení velkým, pro účel
protínání vpřed upraveným, úhloměrem. .

Kniha sovětských autorů: Dobrogurskij a Titov: Sčet-
norešajuščie ustrojstva (1953 str. 8) uvádí princip pří~
stroje pro grafický výpočet sinové věty. Tohoto principu
by bylo možno\použít ke konstrukci úhlom~ru pro protí-
nání vpřed.
Na schematu je naznačen tento princip. (Průměr úhlo-

měru by musel být asi 60 cm po případě ivíce.)Obaměřené
úhly IX, f3 by se nastavily přímo podle údajů v zápisníku
na téže úhlové stupnici K rameny a, b. Nonius a usta-
novky by se mohly zavést při dokonalejší konstrukci úhlo-
měru. Nastavení by bylo rychlé jako na polárném koordi-
natografu a týkalo by se dvou hodnot. úItel IX nastavený
ramenem a, by byl přenesen rovnoběžníkem, a, c, d, e,
s pevnou stranou c, která by se dala nastavit na délku při-
měřeně volené nebo dané základny. Na stejnou délku by
se upravila i strana d. Bod by byl konstruován v průsečíku
ramen b, e, pikýrkou, pojízdnou po rameni b.

Přesnost takového zařízení, které by bylo možno též
improvisovat, by pro tento účel postačila. Vynášení by
konstrukce urychlila.
Jestližebychom takto zajistili rychlostměřehí i vynášení,

mohli bychom provést poměrně rychle i vlícování do mapy
se zřetelem na místní srážku mapy. Nejdříve bychom
zobrazili na papír z naměřených úhlů a vhodně volené
délký základny všechny pevné body. Porovnáním délek
na mapě s odpovídajícími délkami ve zvoleném měřítku
bychom stanovili redukční poměry. Pokud by se tyto
poměry od sebe značně nelišily, mohli bychóm z nich
utvořit průměrný redukční poměr a při něm zobrazit
celou situaci i s pevnými body na snímkový papír, který
by sloužil k vlícování polohopisu do mapy. Jestliže by
redukční poměry byly znač:Qěadchylné, bylo by nutno
zobrazit situaci v původně zvoleném měřítku na papíře
a přenášet ji po částech pomocí odsouvaných orthogo-
nálních souřadníc na spojnice pevných bodů s přihlédnutím
k lokální srážce.
Tento způsob měření a zákresu vyžaduje tedy (mimo

speciální úhloměr pro protínání vpřed) vybavení, která
jsou u OÚGK okamžitě k disposici. Poněvadž se dá před-
pokládat, že v jednotlivých oblastech nebudou všechD.a
území s tak Iozsáhlými změnami, lze počítat s tím, že by
u každého OÚGK postačila jedna, nebo několik speciál-
ních čet, které by měření rozsáhlých změn prováděly pro
všechna nebo některá OMS v oblasti. Bylo by sice možno
měření protínáním vpřed provádět též jedním technikem
a jedním strojem, avšak to by předpokládalo napřed
"šechny body okolíkovat a očíslovat. Figurant by pak
musel všechny body dvakrát projít. Tím by rychlost

• měření utrpěla.
Pokud by to okolnosti dovolily, bylo by dobře měřit

na zvolených základnách i úhly na signalisované trigono-
metrické nebo zhušťovací body, aby bylo možno i určit
skutečný rozměr výpočtem základny ze vzdálenosti těchto
bodů, nebo i polohu základny v jednotné síti. Také by
bylo možno měřit výškové úhly, pokud by to nebylo
příliš na újmu rychlosti, a navázat základnu na nějakývýš-
kový bod (trigonometrický, nivelační a pod.). Získal by
se tak materiál pro kontrolu výšek státní mapy odvozené
(SMO 5). Jistě, že by bylo jenom ku prospěchu věcí,
kdyby se měřilo ze základny, jejímž jedním koncovým .
bodem by byl trigonometrický, zhušťovací nebo jiný bod
přesně 1.).rčenýv jednotné soustavě, na němž by pro orien-
taci byl zaměřen také směr na další takový bod.

Je nutno počítat i s nesnázemi, které nelze předem zjistit.
Budou to hlavně nesnáze s pevnými body, které by ovšem
byly stejné, ať by měřická methoda na ně navazující byla
jakákoli.
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Situačné a výškopisné meranie v zastavaných tratiach
polárnou metodou sq svislou diaľkomernou latou

Ing. Imrich Horal, OÚGK v Bratislave 526.923

Použit~e' dvojobrazového diafkomeru v zastavaných tratiach. Úprava stojanu. Pracovný postup a presnosť metody.

Bytová a priemyselná výstavba v našej krajine a s tým bol v našom prípade asi o 17' 'menší. Na snadný a rýchly
spojené zastavovacie plány, projekty inžinierskych stavieb výpočet redukcií dfžok som prekonštruoval bežný kru-
a iných technických diel vyžadujú rozsiahle polohopisné hový nomogram pre tachymetrické rovnice. (Viď obr.
a výškopisné podklady. Čaká na nás obrovská práca, lebo č. 2.) Nomogram rieši okrem obvyklého vzorca pre výšky:
v minulosti bolo zvlášte výškopisné meranie zanedbávané, H = Di sin 20e
nakofko vefké merač3ké práce boli prevádzané hlavne pre ( )
účely pozemkovéhokatastru. Vel'kéúkoly vyvolávajúsnahy vzorec pre red. dÍžok: Lt D = Dsin2 oe - f .
po zhospodárnení a mechanizovaní prác. Pre poloho-
pisné a výškopisné meranie je zvlášte výhodná polárna Pre redukciu dÍžok boli v nomograme volené moduly
metoda. Je presná, rýchla, pomerne pohodlná a použitím 0,01, 0,5, 0,005 a pre jeho sostrojenie bola upravená
polárneho koordinátografu a diarkomernej súpravy umož- rovnica na tvar:
ňuje istú mechanizáciu. Problémom Využitiatejto metody 0,01 (c+ CL) - 0,5 . 100 sin2(oe - lb) + 0,005 LtD = O.
pre polohopisné meranie v zastavaných tratiach sa za- Nakofko uhlová stupnica na zkrátenie dížok bola kon-
oberali ing. Dr O. Válka v článku ZO ročník 1949číslo10 štruovaná s ohfadom na výchylku strednej zámery od
a prof. ing. Dr Alojz Tichý ZO ročník 1950. Túto metodu stredu latového úseku, neodpovedajú tým istým hodno-
použili aj technici z bývalého zememer oddel. KNV tám výškového a hÍbkového uhlu rovnaké hodnoty LtD.
v Žiline. Preto je stupnica dvojfarebná: čierna pre výškové uhly
Navlizujúc na tieto snahy vypracoval som návrh na a červená pre hÍbkové uWy..

súčasné polohopisné a výškopisné meranie polárnou me-
todou a s tým spojenú úpravu stojanu pre svislé posta- Presnosť redukcie:
venie diafkomernej laty, ako aj na nový pracovný postup . Na posúdenie presnosti odčítania hodnot z nomogramu
a vyhotovenie vhodného kruhového nomogramu pre vý- slúži táto tabufka:
počet redukcií dÍžok. Tento návrh bol uplatnený pri no-
vom meraní v Handlovej v rokoch 1953-54 a jeho vý-
sledky boli uspokojivé. Keďže tento návrh doplňuje do-
teraz uverejnené úvahy a je súčasne návodom na praktické
a hospodárne použitie horeuvedenej metody, predkladám
ho našej odb0t:nej verejnosti v záujme jeho popularizácie
a hlbšieho rozboru tématiky.

Konštr:ukcia stojanu
Stojan sa skladá z dvoch trubiek (dfa možnosti z fah-

kého kovu) do seba zásuvných. S vonkajšou trubkou je
dvomi kovovými doštičkami pevne spojená diafkomerná
lata (napr. z Fričovej dia1'komernej súpravy). K doštič-
kám sú pritavené krátke trubky, ktoré objímajú vonkajšiu
pohyblivú trubku. Týmto usporiadaním je umožnené
posúvať vo vertikálnom smere latu s vonkajšou trubkou.
Na boku vnútornej trubky sú znaky (dierky, po prípade
nýty na sposob delenia na vefkom pásme) udávajúce výšku
nulového znaku neposunutého nónia od hrotu stojanu,
t. j. od zameriavaného· bodu. Výška tohoto nulového
znaku sa može pohodlne nastaviť a zaistiťpomocou krídlo-
vej skrutky, ktorá sa pohybuje po plytkom žliabku vnú-
tornej trubice, zakončenej zalomeným hrotom umiestne-
ným presne vose stupnice dia1'komernejlaty (obr. č, 1).
Okrem uvádzanej konštrukcie stojanu používali sme aj

originálny stojan zo súpravy "Kern", na ktorý sme namon-
tovali zvlášť konštruované súčiastky, takže sa dal súčasne
použiť ako pre svislé, tak aj pre vodorovné postavenie laty.
Manipulácia s touto úpravou stojanu je zásadne rovnaká
ako pri uvádzanej konštrukcií st~janu.

Redukcia dižok li výpočet výškového rozdielu
•. Keďže nastavujeme strednú niť ďalekohfadu (viďv ďal-

šom popísaný pracovný postup) na nulový znak nónia,
je zámera ďa1ekohfaduodchýlená od stredu latového úseku
o polovičný deviačný uhol, t. j. správny uhol výškový b'y

D!žka Výškový

I
Najmenšie

I
Rozmer naj-

zámery uhol delenie men. dielku

SOm do II ° 2em min. 0,8 mm.
100m do 8° 2em min. 0,8 mm

100 m do 13° 10 em min. 1,00 mm

Z uvedeného vidno, že "šetky bežné zámery možno vy-
počítať s centimetrovou presnosťou, pri čom je výpočet
mechanický a snadný ako pri tachymetriia može ho pre-
václzaťaj mladšia technická sila. Výpočet výšok je taký
istý ako pri tachymetrii.

Postup pri práci
Aby bol výpočet výšok hospodárny, nastavuje sa nu-

lový znak nónia na výšku stroja. Pozorovatef postupuje
obdobne ako pri bežnej dvojnitkovej tachymetrii: prečíta
dížku, nastaví strednú niť na nulu nónia nepohyblivého
obrazu stupnice, t. j. v mieste, kde číta dížku a v tejto
polohe odčíta svislý uhol. Pomocník udržuje latu vo
svislej polohe pomocou krabic:ovej libely pripevnenej na
latu, prípadne na stojan, pri čom používa ako opory krátkej
výtyčky, alebo zvlášťkonštruovanej snímatefnej nožky (na
sposob stojantt "l<ern").
Na kontrolu správnosti postavenia laty može slúžiťbuď:

olovnička, chránená pred vetrom trubicouasi 1,5 m
dlhou, alebo krabicová, po prípade krátka trubicová li-
bela so sfarbenou tekutinou. V prvom prípade vidí po-
zorovatef výchylku olovnice od hrotu klínu upevneného
na boku laty v zrkadle upevnenom oproti olovničke tak,
aby s latou svieralo 45° uhol; v druhom prípade by bolo
výhodné použiť odrazných hranolov obdobne, ako to je
zariadené pri indexovej libele u univerzálneho teodolitu
"Meopta".
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Pri meraní mozeme použiť s presnou diaTkomernou
latou aj obyčajnú tachymetrickú latu. V tom prípade po-
mocník, ktorý chodí s diaTkomernou latou, sa stavia na
všetky lomové body situácie (dIa komisie) a druhý stavia
latu na ostatné charakteristické body terénu. V zápisníku
i na nákrese treba druh bodu vhodne rozlišovať.

Presnosť metody

Citlivosťkrabicovej libely, pripevnenej ha stojan je asi 5'.
Svedomitý pomocník použitím opornej tyčky nevychýli
latu viac, než o 1,5násobok citlivosti, t. j. asi o 7'. Na uvá-
ženie presnosti poslúži prehfadná tabulka, v ktorej sú
uvedené zaokrúhlené hodnoty chyby d vo vodorovných
dfžkach, vyjadrené v cm pre rózne uhly <p (odklon laty
od svislice) pri vzdialenosti D = 100 m a priróznych
sklonoch zámery e:.

d v cm pri cP
e

1 l I5' 10' 15' W'

1° 0,5 1 1,5 2
2° 1 2 3,5 5
3° 2 4 5,5 7
4° 2 4 . 5,5 7
5° 2,5 5 7,5 10
6° 3 6 9,5 13
7° 3,5 7 10,5 14
8° 4 8 12 16, ,\ 9° 4,5 9 13,5 18

10° 5 10 15 20llo 5,5 II 16,5 . 22
12° 6 12 18 24
13° 6,5 13 19,5 26
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Chyba v použitom vzorci: L1D = D sin2" resp. D =
= k . L . cos2oe.
Dfa obrazu 3 plynie zo sinovej vety vzťap.:

cos ( oe + ~) '(" 15)
L' = L 15 = L cos oe'- tg 2" . sin oe

cos-
2

L" , (Do = kL' cos oe+2 sin oe= kL cos oe -

b .) L( 15 • ) •- tg 2' sm oe . cos oe+"2 cos oe- tg 2" sm oe . sm oe=

kL 2 Ik b. LI'2= cos oe-2" Ltg2"sm2oe+2"'2"sm oe-

Lb. 2- 2" tg 2" sm oe.

Keďže k = 100 a tg ~ = 1/200 dostávame:

Do = kL cos2oe - 1/4 L sin 20e+ 1/4 L sin 20e -

- L/400 sin20e= k L cosoe2 - 4~0 sin2oe.

Z toho plynie, že napr. pri L = I m,čo odpovedá dlžke
zámery 100m a oe = 10° je rozdiel hodnot vypočítaných

'h b v 'h 3,02 O75z upresnene o vzorca a ezne o vzorca ~ '4 =, cm.

Uvedená chyba nemá praktického významu.

Odchylka v odčítaných' dížkach v dosledku rozdielneho
zkreslenia obrazu stupnice nonickej a posunutého obrazu
hlavnej stupnice:
Pri vačších uhloch sklonu zámery posobí vliv rozdiel-

neho zkreslenia obrazu nonickej stupnice a obrazu hlavnej
stupnice posunutej od tejto o paralaktický uhol o tak, že
sa naruší nonická diferencia, t. j. nebud~ 19 dielkov hlavnej.
stupnice rovné 20 dielkom stupnice nonickej.
Túto odchylku možno vypočítať porovnaním priemetov

oboch stupníc pri uhle oe a oe± o, dfa toho, či sa jedná
o výškový alebo hlbkový uhol.
Na pr.pri výškovom uhle oe a postavení laty s nonickou

stupnicou. hore, vypočíta sa odchylka zo vzorcov:

19· cos oe = A _ velkosť I dielku nónia v šikmom20
priemete

20· cos (oe - b) _ B" e1k ť I dielku hl. stup. v šik-20 - -vos

mom priemete.

Výraz B ~ A= n' - udáva kofký dielok za nulou

koincidujepri súčasnej koincidencii nuly nónia. výraz
100 d' 'o k' dOfi .-,- u ava potom novu nomc u 1 erenclU.
n

fa 100 b d 100 > 5 K v,Nako ko n=20= 5 u e --;;' . preclta-

ným hodnótám d1žok musíme preto vypočítanú opravu
pridať (Viď dole.)
Pri hlbkovom uhle došli by sme obdobne k výsledku zo

vzorcov:

19· cos oe - 19.sin oetg o' A 19 s' _ uhol
. 20 = ; 100 L = tg u

odpovedajúci d1žke nónia na lati (19 cm)

20 ',cos (oe+ 15) - 20 sin (oe+ 15) tg b" = B
20

20 _ 15"
100L - tg
hlavnej stupnice.

Nakofko výrazy 19 sin oe tg 15' "a 20 sin(oe +' 15) ·tg 15"
sú malé, možno ichzanedbať. Prakticky je odchylka úmerná
s rozdielom hodnot cos oe a cos (oe+ o). Opravu nutno
previesť obdobne, ako v prípade, keby delenie nónia
neoctpovedalo rovnici 20 a' = 19 a. Oprl;lva je daná vÝ'"
razom' ± L1 . n, pri čom L1 značí opravný" koeficient a n
udáva kofký diel koinciduje. U výškových uhlov je v danom
prípade oprava khidná a u hlbkových.záporná. Hodnoty L1
pri různych uhloch sklonu oe sú uvedené v tab. dole

I
LI

IX vmm

5° 1
10° 2
15° 3
20° 4

5

45° 10

Vliv refrakcie působí nepriaznivejšie ako u vodorovnej
laty, lebo pri svislom postavení stupnice působí rozdiel
refrakcií smeru k posunutej nónickej stupnici a k miestu
koinci!Jencie. Doterajšie skúšky ukáza.li, že vliv tejto chyby
je nepatrný, nakofko zámery v intraviláne sú pomerne
krátke. Zámerám idúcim nízko nad terénom možno sa
vyhnúť zdvihnutím laty.
Bolo by záhodno zapodievať sa podrobnejšie" s teoretic-

kým a praktickým rozborom vlivu tejto chyby na výsledky
merania.

Vzájomná poloha"Areggerovho klinu a diafkomer-
nej laty

V celku existujú 4 varianty vzájomného postavenia laty
a Arregerovho klínu. Tieto sú znázornené na uvádza-
ných schematických obrazoch: 4a - klín má konvergenciu
hore a svislá lata má nónius Jiad hlavnou Stllpnicou,
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rovrako zo vzorca

LID = Dsin{x - ~).

Vzhfadom na vliv refrakcie je prípad 4d výhodnejší.
Pre vylúčenie omylov je výhodné pre celý úsek porných
prác voliť len jeden sposob.

Úprava tlačiva
Pri meraní možno použiť bežných tlačív pre zápisníky

meraných uhlov a vzdialeností Inv. III. č. 48 s touto
zmenou úpravy hlavičiek: stlpec 8 - str. niť, stipec 10 -

rozdiel . ti 12 '·k b d ti 13, kl' s pec - vys a o u, s pec -
v stup. ves. ..
vodorovné vzdialenosti (len u polygonových bodov pre
výpočet priemerných vzdialeností).

Geodetické podklady přehrad
Ing. Dr Václav B. Staněk 526.99:627.81

Jedmtná trigonometrická síť - polohopisný podklad velkých v~dních stav:b. Př:snost v určení trigonometrických bodů
V. řádu, zh!J.šťovacích a p)lygonových bodů. P.;mJcné klmparační základny určené trigonometricky a měřené invaro-
vými dráty. Rozdíl délíy měřené v terénu, déZCy na referenčním elipSJidu a v z.-brazovccí rovin!. - Výšk~vý p'd-
klad vodních staveb. Dcp:rzčení k veZU opatrnosti a mustálé Fontr"le výncvých podkladů. Nutnost dodržování ohla-
šovací p:;vinnosti a soustřed"váv.í výsled,/'ů měřicJ;ých prací u oblastních ú~tavů geodesie a kartcgrafie. Mdítko základ-
ního plánu 1:500. Přihledný plán pro evidenci vš;ch I stav"b,;ích prací.

Mezi velkými stavbami dnešní doby zaujímají čestné místo
přehrady, jejichž hlavním úkolem je maximální využití vod-
ního bohatství ekonom'ckou regulací vod Jho režim!l zem!
a mimo to i výroba elektrické energie. Způsob zřizování
geodetických podkladů pro velké stavby není dosud ustálen
a mění se podle zkušeností, jež nám dává praxe.
Nezbytným podkladem úspěšného provádění každé

veliké stavby je síť pevných bodů situačních a výškových,
které slouží k vyhotovení polohopisnych, výškopisných,vy-
tyč Jvacích \ a j. plánů, vytyč ovacím a kontrolním pracím
v terénu a 'jiným různým potřebám stavby.
Ing. Dr Krumphanzl ve svém článku "Nové směry

vývoje zeměměřické praxe" (Zeměměřietví, 1/1954) zdů-
vodňuje potřebu takové sítě a uvádí, že nejvhodnější je
síť čtvercová. To jistě plně platí pro stavbu průmyslového
podniku, stavěného v rovině, ale u přehrad, kde většina
prací se provádí na strmýéh skalnatých a nepřehledných
stráních, je tomu jinak.' Zmiňuje se také o požadavku
přesnosti v určení polohy pevných bodů (±2 cm); sta'"
novení tohoto požadavku však nesouhlasí s dále zmíněným

postupem měření délek ocelovými pásmy, t. j. z malého
do velkého, kde chyba v určení polohy roste se vzdále-
ností od počátku. Použití trigonometrické sítě pokládá za
nepravděpodobné pro větší počet různých potíží.
Uvažme jaký podklad potřebujeme pro stavbu přehrady

i způsoby jeho zřízení. "
Podklad polohopisný

Bezpečný základ nám poskytne jednotná trigonome-
trická síť, a proto ji nevyužijeme jen ve výjimečných pří-
padech. Tato síť pokrývá celou republiku, a i když v žá-
daném místě není rozvinuta do potřebné hustoty, může
být tato práce zařazena do programu triangulačních prací
Ústřední správy geodesie a kartografie. Projektu stavby
přehrady předchází přípravná práce trvající delší dobu,
během níž je možno triangulacl prové/>t. Dílo miliardové
hodnoty si jistě zaslouží, aby triangulačni práce, které
budou stejně provedeny dříve nebo později, byly prove-
deny přednostně.
Určité obtíže nastanou v zalesněném prostoru, kde je
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triangulace staršího data a kde signály již byly odstra-
něny. l'ády je třeba postupovat podle okolností. Buď
signalisovat vhodné body jednoduchými, nízkými, po pří-
padě excentrickými signály (i bez stanoviska) pro protí-
nání kombinované nebo i jen zpětné, nebo použít Dani-
lovovy methody k určení zhušťovacích bodů.
Podle velikosti stavby stačí-~ -;- 5 takových bodů v je-

jím blízkém okolí v místech, která již nebudou stavbou
dotčena a několik bodů přechodných uvnitř stavby.
Z výpočtu trigonometrických sítí víme, že střední chyba

v určení polohy trigonometrických bodů V. řádu se po-
hybuje kolem 1 cm. Tuto přesnost můžeme u zhušťo-
vacích bodů udržet v mezích stejných nebo o málo niž-
ších, t. j. 1, maxim. 2 cm. To by byla přesnost dostatečná.
Z těchto bodů určíme potom další body jako vrcholy
polygonových pořadů.
Použití čtvercové sítě, která je jinak velmi výhodná,

nebude všeobecně možné, protože u přehrad jde obvykle
o terén velmi nepříznivý (skály, ssutě, balvany, rokle,
řeku atd.) a body musíme volit ve vhodných místech.
Pokud to okolnosti dovolí, je výhodné volit body (třeba
i různých pořadů) na přímkách, protože to usnadní vy-
hledání i rekonstrukci bodů (jako na př. při vytyčování
přímých os u železnic).
Přesnost v určeni polygonových bodů musí být v místě

stavby samé velmi vysoká, aby jich mohlo být použito
pro všechny účely (na př. k orientaci osy přehrady, osy
lanovek, osy obtokového nebo odpadního tunelu, vyty-
čenígravitačních bloků, určení délky jeřábovéholana atd.).
Tady narážíme na obtíže nedostatečného vybavení mě-

řických skupin ústavů i podniků. Měření délky s objektivní
přesností 1 cm na 100m ve strmých stráních, ssutích ap.
není jednoduchým úkolem a' pásmo se k ~omu přirozeně
nehodí. Ani konstantní lať a tím méně dvojobrazové
soup!avy nedají nám vždy na větší vzdálenost potřebnou
přesnostI) (víz Ing. Staněk: Měření délek a jeho kritika,
Zeměměř. obzor 5/1944). Aby se pořady'co nejvíce zkrá-
tily a přesnost zvýšila, je výhodné zřídit v údolí na břehu
řekynebo v rovině na vrcholu stráně dvě základny (150 až
200 m dlouhé), jichž koncové body jsou, pokud možno,
pojaty do zhušťovací sítě a z nichž se část polygonových
bodů (pokud možno největší počet) určí protínáním. Zá-
kladny se také pečlivě změří komparovanýrn pásmem nebo
invarovým drátem. .
Při tom je třeba hned připomenout, že měřená délka

nebude souhlasit s délkou vypočtenou ze souřadnic vlivem
kartografického skreslení a nadmořské výšky.1) Mimoto
je třeba k měřené délce připojit ještě několik jiných ma-
lých oprav (na př. z teploty, průhybu pásma a j.). vý-
počet oprav usnadní různé tabulky a nomogramy (na př.
Staněk-Šindelář: Redukce měřených délek, Zeměměř.
obzor, 6/33, 1945).
Zřízená základna má ještě jedno použití. Jak známo,

provádějí na stavbách měření různé měřické skupiny,
i technici různých oborů a závodů. A měří se obvykle tím,
co je po ruce, i když je to třeba pásmo o několik centi-
metrů, nebo i decimetrů kratš! (špatně opravovaná pásma).
Pak se ovšem stane, že vznikají chyby, jejichž napravení
je často nákladné.
Když se základna upraví také pro etalonáž pásma, tyto

nedostatky odpadnou. Zastabílisují' se značky přesně ve
vzdálenosti 10 a 20 metrů a překontrolování. pásma, ať

1) Na př. pro přehradu na Lipně činí oprava z Křovákova
zobrazení + 10mm a z nadmořské výšky - 11 mm na 100 m.,
Náhodou jsou opravy téměř stejné velikosti, ale opačného zna-
ménka, takže se ru~í.

hrubé či přesné, bude jednoduchou operací. A všechny
délky na stavbě budou měřeny jedním měřítkem, jehož
délka byla již redukována, aby odpovídala rozměrům sítě,
a není už tedy třeba zavádět žádné další opravy.
Při doplňování sítě bodů po vyhotovení projektu nesmí

se zapomenout na dostatečné zajištění osy hráze co do
směru i co do délky. Je třeba umístit vose na každé
straně alespoň tři body mimo těleso hráze a zařízení sta-
veniště a dobře je zastabilisovat. Tyto i další přesně určené
body mohou také slouŽít.zjišťován,ípohybu půdy a pře-
hradních bloků během stavby přehrady, i po jejím dokon-
čení, což si je třeba předem uvědomit.
Pokud jde o stabilisaci pevných bodů, zdá se, že nej-

vhodnější je hřebová značka s křížkem, osazená do be-
tonového bloku nebo do skály.

Podklad výškový .
Přesná nivelace je někdy prováděna až kdyŽ je stavba

v chodu. Pak vzniknou dva i více výškových systémů,
které mohou vést k omylům. Bódy na obou březích je
třeba vzájemně spojit, zvláště když jsou odvozeny z výš-
kových bodů náležících různým pořadům. V praxi se
obyčejně nečiní rozdílu mezi pořady vyrovnanými a výš-
kami přibližnými, ale jde-li o dva blízké body, může
být i rozdíl několika centimetrů velmi nepříjemný.
Někdy má nesprávný výškový podklad jedné stavby

vliv i na stavby jiné. Na řekách vhodných pro stavbu
přehrada stupňů, jako na př. na Váhu, kde navazují jed-
notlivé přehrady a stupně na sebe, je nutno zjistit správ-
ně výšku vzdutí předcházející stavby. Její nesprávný
výškový systém může mít velmi nepříjemné a nenapra-
vitelné důsledky pro novou stavbu.
Jako základ stačí po třech bodech nivelace vysoké přes-

nosti po obou stranách řeky, umístěných v takové vzdá-
lenosti, aby jejich poloha nebyla porušena detonacemi na
přehradě. Z těchto bodů je vždy možné zřídit a obnovovat
výškovou přehradní síť potřebné hustoty' a přesnosti i pro
určení vertikálních pohybů přehradních bloků.
Všeobecně, a to nejen na přehradách, působí značné

potíže chaotický stav v situačních a výškových podkla-
dech. Většina měřičů (bohudík málo zeměměř. inženýrů)
zřizovala si pro svoje práce, podle svých požadavků přes-
nosti, za "svoje" peníze, bez ohledu na zeměměřické před-
pisy, vlastní měřické podklady a plány, bez zřetele na to;
co v místě již provedeno bylo nebo ještě v budoucnu
bude. A tak nacházíme náhodně v pracovním prostoru
situační i výškové body označené nejrůznějším způsobem
a sloužící nejrůznějším účelům, ale o nichž bližší údaje
může podat pouze jejich "autor".
A podobně je tomu i s plány. Domnívám se, že oblastní

ústavy geodesie a kartografie by měly mít přehled o všech
měřických pracích provedených v oblasti jejich působ-
nosti, jejichž výsledkem jsou situační a výškopisné plány
a jejich podklady (viz zeměměř. zákon z r. 1948). Není
však nutné, aby byl odevzdáván originál, který ústav často
dosti dlouho potřebuje; stačí i otisk s technickou zprávou
a přílohami (místopisy).
Nakonec bych se chtěl ještě zmínit o měřítku základ-

ního plánu, jak je nazval Ing. Dr Krumphanzl. Myslím,
že měřítko 1:ltJOOje příliš malé i pro průmyslové stavby,
aby v něm mohly být zakresleny všechny podrobnosti.
Podle našich zkušeností se nejlépe osvědčilo měřítko
1:500, tím spíše, že zmenšení plánu lze vždy provést
mechanickou cestou. Zvětšenina by byla nepřesná.

1955/189



Geodetický obzor
sv. 1/43 (1955) Č 10

Je nutné, aby všechny dílčí projekty, z nichž se stavba
skládá, t. j. přehrada, silnice, zařízeni staveniště, lanovky,
vlečky atd. byly vypracovány na stejném podkladě a vý-

sledky zakresloványdo jednoho přehledného plánu, který, •
je-li odborně veden, poskytuje správný obraz postupu všech
prací na stavbě.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Tacheogram 526.921: 518.3

Se zvyšujícími se úkoly při výstavbě souvisí úzce poža-
davky na rychlost a kvalitu práce zeměměřiče. Jedná se
hlavně o polohopisné a výškopisné plány.
Také my jsme se zabývali myšlenkou, jak by bylo

možno naši práci, zvláště práci kancelářskou, při vyhoto-
vování výškopisných podkladů urychlit a usnadnit.
Tacheometrické práce v terénu se provádějí různými

způsoby. Při nedostatku autoredukčních tacheometrických
strojů se dosud nejlépe osvědčila dvojnitková tachymetrie,
kde se při jednoql nastavení dalekohledu čte přímo sto-
násobný laťový úsek, t. j. neredukovaná vzdálenost, vodo-
rovný a svislý úhel.
Pro tuto methodu měření (s analaktickým dalekohledem,

k = 100) jsme v srpnu 1953 podali jako zlepšovací námět
nový nomogram, který udává při jednom nastavení in-
dexu jednak přímo nadmořskou výšku zaměřovaného bodu,
jednak redukci vzdálenosti.
V tabulce jsou uvedeny tři řádkytacheometrického zápis-

níku, pro různé methody (Theodolit Wichmann, gradový,
k = 100). Viz tab. 1 na str. 191.
Je možno porovnat také práci s autoredukčními tacheo-

metrickými stroji a práci s neredukujícími stroji, avšak
při použití naší výpočetní pomůcky. V prvém případě
velmi záleží na přesně svislém a nehybném držení latě;
na každém podrobném bodě v terénu musífigurant držet
lať déle než v případě druhém. Výpočty převýšení a zkrá-
cení délky ovšem odpadají. Je však nutno od naměřeného
výškového rozdílu odečítat výšku střední záměry a takto
zjištěné převýšení algebraicky přičítat k nadmořské výšce
horizontu stroje.
V druhém případě není pro přesnost měření tak nutné,

aby figurant držel lať přesně svisle a nehybně (zaměření
podrobného bodu trvá kratší dobu, protože dálkoměrné
nitě na obyčejných tacheometrických strojích js6U spolu
rovnoběžné). Zvláště ve směru kolmém na záměmou ro-
vinu se vychýlení latě ze svislé polohy nepociťuje tak silně,
jako při použití autoredukčních tacheometrických strojů.
Zápisníky jsou sice obsáhlejší, ale výpočty v kanceláři
. jsou naším nomogramem zredukovány na minimum.

J;.
2
Ý2

.. ;;'} H

- - - -~ - - .

Popis:
Naše výpočetní pomůcka je v podstatě spojnicovýnomo-

gram, vynesený na desce z vhodného materiálu, k němuž
zprava přiléhá posuvné 'pravítko s lineární stupnicí a
s otvory, v nichž se čtou celé metry a desítky metrů, na-
stavitelné zvláštními pomocnými šoupátky uvnitř pravít-
ka. ~a této stupnici se čte nadmořská výšk:1. Indexy
jsou vyrýsovány na průsvitce z vhodné hmoty, čepově
připevněné na jezdci pohyblivém vlevo v drážce; tímto
jezdcem nastavujeme vzdálenosti.
Matematický podklad: (viz obr. I).

Definice symbolů:
P = výškový rozdíl (vzhledem k horizontu stroje) pro

ono misto na tacheometrické lati, na které se nasta-
vuje při přímém čtení neredukované délky D
dolní niť.

H = výškový rozdíl, který je určen polohou střední
dálkoměrné nitě, vzhledem k horizontu stroje.

D = neredukovaná vzdálenost, která se rovná stoná-
sobnému laťovému úseku (u většiny moderních
strojů s analaktickým dalekohledem).

L1 = délková redukce, L1 = D . sin2e: = D ~ Do.
Do = redukovaná vzdálenost.

e: = výškový nebo hloubkový úhel, vztahující se ke
střední záměrné niti.

1/2 = poloviční laťový úsek.

Z definice symbolů plyne pro nás důležitý vztah:
1

P + 2 =H (1)

Uveďme všeobecně známé tacheometrické rovnice pro
analaktické dalekohledy:

D =k·1
Do = k . 1 . cos2e
H = 1.k . 1 . sin 2e (2)

Z rovnice (2) dosadíme do (1) a dostaneme

P = ~ k . 1 . sin 2e - i
2 2

P = !!i (sin 2e - L)
2' k

P = D' ~ (sin 2e - ~)

Tento vztah znázorníme nomogramem. Přirovnejme jej
k známému součinovému tvaru:

1) Viz kanonický tvar K2 v publikaci Dr V. Pleskota: Spojni-
cové nomogramy vyd. 1941 str. 41.
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Srovnáním rovnic (3) a (4) dostaneme v prvém případě,
je-li

p>o

j
f/!l =.+ P. )1

P> O f/!2 =.+ D

= l f/!a =+ i (sin 28 - ~)
"

Odtud zobrazovací rovnice. budou:

~l = °
~2 = o
~ _ IX0f/!a
,a - fJ + lXf/!a

1X0(k sin 28 - 1)
2fJk +1X(k sin 28 - 1)

'fJl = IXf/!l = + IXP I
'fJ2= - fJ f/!2 = - fJD
'fJa=0

V druhém případě je-li P ~ O

r :: ::~ ~ ]
P ~? If/!a = - i (sin 28 - ~)

Odtud zobrazovací rovnice budou:

~t=O
~;=o
~*= IXo f/!a 1X0(k . sin 28 - 1)
a fJ+lXf/!a -2fJk+lX(ksin28-1)

'fJt = IXf/!l = IX . (~P) } (závorka je kladná)
'fJ: = - fJ f/!2 = - fJD (6")
'fJ~=0 ' o

, Rovnice (6') a (6") zobrazíme dvěma Z-nomogramy,
jejichž,kosoúhlé soustavy souřadnicové (~, 'fJ) a (~*,'fJ*)
uttlÍstíme v rovině nomogramu tak, aby osy 1/ a: 'fJ* sply-
Iluly, ale byly opačného smyslu.

Počátky spuřadnicových soustav O, 0* jsou koncovými
body úsečky p, kt~rá leží v obou soustavách v kladných
částech os 'fJ, 'fJ*. Kladné sm.ěry os~, 'fJ (resp. ~*, 1]*)svírají
úhel w, (resp. w*). ,

w + w* = 4R,
takže splynou i nositelky stupnic 1), Rozsah proměnných
a konstanty IX, fJ, o, p, volime podle zamýšleného formátu
pomůcky a podle míry přesnosti, kterou chceme dosáhnout.
Z rovnic (6') a (6") vidíme, že nositelka proměnné P je

lineární stupnicí jak bylo zamýšleno. Nyní je nasnadě,
udělat na tomto nomogramu stupnici proměnné P po-
suvnou a pro každé stanovisko přisullout horizont streje,
zmenšený o jeden metr, k nule nomogramu. Bylo-li v te-
rénu zaměřeno dolní nití na 1,000, udává nomogram
přímo nadmořskou výšku podrobného bodu. Bylo-li za-
měřeno dolní nití na hodnotu větší než 1,000, je třeba
odečíst od výšky bodu,' kterou přečteme na nomogramu,
rozdíl čtení "dolní nit" minus 1,000. Bylo-li zaměřeno dolní
nití na hodnotu menší než 1,OQO, je třeba připočíst k výšce
bodu rozdíl 1,000 minus čtení "dolní nit".

,'ť1I I

I I

I
I
I
I
I
I
I f/J
I

'-'
I
I'11/' ::..,
I

o~1 ~i~IISI I15" I
I

I I

~I 1r
r

fI/

JO , PI
I

iI
I /
I /
1,/

Připojili jsme ještě dvě stupnice pro úhly E: (označené
II. a IV.). Tím jsme rozsah nomogramu zdvojnásobili.
Tyto ťitupnice pro úhly E: vzniknou afinitou z původních
stupnic (I. a III.), při čemž osou afinity je nositelka stup-
nice proměnné D, směr afinity je s ní rovnoběžný a ve-
,likost posunu,v ose 'fJ je rovna právě hodnotě p.

Použijeme-li tedy pro nastavení úhlu E: stupnice II.
(resp. IV.) čteme tytéž metry, decimetry a centimetry,
jako bychom četli při použití stupnic I. (III.) - kdyby
ovšem stačilo dělení šoupátka - avšák desítky metrů
udává cifra vyšší (nižší); přečteme ji v okénku, označeném
příslušnou, římskou číslicí, nebo ještě barvou.
Pro každou stupnici E: (I. až IV.) jsou přikresleny stup-

nice pro zkrácení LI (označené též I. až IV. stejné barvy).
Vycházeli jsme z požadavku, aby při jediném nastavení

průsvitky (na které je narýsována přímka a čtyři křivé
indexy I. až IV.) bylo možno číst jak nadmořskou výšku
bodu, tak i příslušnou délkovou redukci LI, a to podle
(obecně křivého) indexu I. až IV., na obecně křivé stup-
nici, označené toutéž římskou Číslic(. Důkazy, zdali je
nebo není možno tomuto požadavku exaktD.ě' vyhovět,
dosud nemáme. Nalezli jsme pouze.přibližné řešení, které
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však v praktických případech svou přesností úplně vy-
hovuje; Toto řešení (stupníce 1. až IV. a indexy I. až IV.)
bylo nalezeno postupným geometrickým přiblížením. Se-
stavili jsme si vždy pro určité okrouhlé .1* tabulku, vy-
jadřující vzájemnou závislost veličin D a P. Probíhá-li
nomografická přímka všechny tyto páry (D a P), vytváří
se pro bod zvolený pevně na ploše nomogramu stopa na

J1 !J..

------T
Ji

-------- W
------fff

průsvitce. Tato stopa (křivka) má dvě větve. Ztotožňují-li
se (přibližně) tyto dvě větve, je příslušný bod na nomo-
gramu hledaným bodem stupnice .1 a jeho stopa na prů-
svitce částí hledaného indexu. Takto získanou část in-
dexu 'prodloužíme analogickým postupem. ,
Pro vzdálenosti D menší než určité kritické Dk se počíná

nepoužitelná větev stopy na průsvitce značně odchylovat
od směru indexu v bodu obratu stopy a bylo by nutno
přidat nový index nebo novou stupnici .1. Od toho jsme
upustili, aby byla zachována přehlednost nomogramu.
Náš nomogram tedy neřeší zkrácení pro D < Dk• Toto

D' .ID ( <5fJ <5).
k Je aSI 12 max pro IX = 24' = 480 a Je na nomo-

gramu uvedeno.
Stupnice .1, označené II. a IV. platí jen tehdy, protí-

ná-li nomografická přímka výškovou stupnici.

Postup práce při použití nomogramu
A. v terénu (p0l.lŽijeme-li analakt. stroje s dálkoměrnou

konstantou k = 100).
a) Příprava a zaměření stanovisko~é sítě (situační

i výškové) zůstávají stejné jako při dosavadních způ-
sobech.

b) Zaměření podrobných tacheometrických bodů je
stejné jako při t. zv. dvounitkové tachymetrii, kde
se čte při jednom nastavení dalekohledu.
1. dolní (v dalekohledu horní) nit
2. vzdálenost v metrech
3. horizontální úhel
4. vertikální úhel.

horizont
stroje

~:~,;
, "

"
"

""""
"
"
"

: ":~:-: ': 4 :jj
5 ,3:7P:2:Ju
, ,,1: IV
I II )-

pomocné
/ šoupátko

pro metry

hlavnI
šoupátko

pomocné·
šoupátko
pro des/tky
metrů

Pozn .. ad 1. Dolní nit nastavujeme, pokud je to možné,
na čtení 1,000 a v zápisníku si poznamenáme ,,1" v tako-
vém případě udává totiž nomogram přímo nadmořskou
výšku bodu. Není-li možné nastavit dolní nit na čtení
. 1,000, doporučuieme nastavit dolní nit na jiné okrouhlé
čtení, nejlépe 2,000 nebo 3,000 (nyní si v zápisníku pozna-
menáme ,,2" nebo ,,3"), není-li ani pak možno číst přímo
vzdálenost, nastavíme dolní nit na jiné okrouhlé čtení
(na př. ,,0,5" nebo ,,0,7" nebo ,,1,5" atd.).

B. v kanceláři: (nomogram grádový v barevném pro-
vedení)

a) Na nomogramu přečíslujeme "kladné" (d, e:II) nebo
"záporné" (dII., dV) stupnice podle stroje, kterým
jsme v poli měřili, abychom nemuseli počítat do-
plňky vertikálních úhlů (na př. pro grádový stroj
(1",-, 99, 2",-,98 atd.).

b) Spočítáme výšky všech horizontů stroje.
c) K rysce označené "horizont stroje" na nepohyblivé

části nomogramu přisuneme hlavním šoupátkem
decimetry a cenťmetry horizontu stroje. Metry a
desítky metrů nastavíme pomocnými šoupátky uvnitř
hlavního šoupátka, a to tEk, že v okénku hbvního
šoupátka, které je nejblíže nižší pod ryskou ,,hori-
zont stroje" se objeví příslušné metry a v okénku I.
desítky metrů. Stovky metrů nenastavujeme, pro-
tože je nezapisujeme.

Příklad, nastavení horizontu stroje: 735,36 m.
d) Pro nastavování vzdáleností D na nomogramu nutno

rozlišovat dva případy, jednak e: > + 0,318K a druhý
případ pro e: < + 0,318t.
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V prvém případě (e> + 0,318g) stoupají kóty stup~
nice shora dolů (černé kóty) a výškový úhel nastavujeme
středním přímým indexem (dále N. P. ~ nomografická
přímka) na (černé) stupnici e označené I. Nadmořskou
výšku podrobného bodu přečteme na stupnici V (na levém
okraji hlavního šoupátka), používajíce desítek metrů,
které jsou nastaveny v okénku I. Délkovou redukci při
nezměněné ploze N. P. nám vytne (černý) křivý index I.
na (černé) stupnici .J označené I. V případě, že při na-
stavování N. P. na stupnici e I. zjistíme, že index ukazuje
již mimo dělení posuvné stupnice V, nastavíme N. P. na
(modré) stupnici e II. Nadmořskou výšku podrobného
bodu přečteme na stupnici V, používajíce desítek metrů,
které přečteme v (modrém) okénku II. Délkovou reduk.ci
při nezměněné poloze indexu nám vytne (modrý) index II.
na (modré) stupnici .J II.

V druhém případě (e < + 0,318g) stoupají kóty stup-
nice D zdola nahoru a výškový úhel nastavujeme indexem
N. P. na stupnici e III. (červené). Nadmořskou výšku
podrobného bodu přečteme na stupnici V, používajíce
desítek metrů v okénku III. (červeném). Délkovou re-

dukci při nezměněné poloze indexu nám vytne index III.
(červený) na (červené) stupnici.J III. V případě, že' při
nastavení indexu N. P. na stupnici e III. zjistíme, že index
ukazuje již mimo dělení posuvné stupnice V, nastavíme
N. P. na (hnědé) stupnicie' IV. Nadmořskou výšku po-
drobného bodu přečteme na stupnici V, používajke de-
sítek metrů, v (hnědém) okénku IV. Délkovou redukci
při nezměněné poloze indexu nám vytne (hnědý) index
IV. na (hnědé) stupnici .J IV.

. Nadmořskou výšku bodu dostaneme však jen tehdy,
když jsme v terénu zaměřovali dt>lní nití na 1,000. Bylo-li
zaměřeno nll jiné čtení, na př. 2,000, (2,300, 2,700, 3,000)
odečteme od výšky bodu, kterou přečteme na stupnici V
1 m (1,3 m, 1,7 m, 2,0 m). Bylo-li zaměřeno na 0,200
(0,500, 0,700 atd.) přičteme k výšce bodu 0,8 m (0,5 m
nebo O) m atd.).
Nomogram udává spolehlivě zkrácení .J jen pro D > Dk,

které je na nomogramu uvedeno.
O časových úsporách, pracovních postupech a o přes-

nosti nomogramu pojednáme v některém z příštích čísel.

Ing. Karel Bouda, Ing. Karel Lesse a Miroslav Zavadil.

Geodetické počtářství v zeíněměřické praxi
Nový výpočetní vzor na protínání zpět strojem

Otakar E. Kádner 526.953

Sestavováním promyšlených a ekonomických předloh
pro různé výpočty v zeměměřické praxi se u nás vcelku
mimo několik jednotlivců v různých ústavech zabývá syste-
maticky jen Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický - VÚGTK (viz článek ing. Dr K. Kučery
v Zeměměřictví, roč. 1952, str. 132), který vydal více než
80 předloh používaných zhusta v nejširší praxi. Přesto
však se dodnes ještě používá předloh zastaralých a zcela ne-
hospodárných jak pokud se týče plochy papíru, tak i pře-
konaných,method. A výpočetní předlohy pro dvojitý
(spřažený) počítací stroj jsou snad známy jen malému
okruhu pracovníků, ač počítání spřaženým strojem často
svou rychlostí předčí i elektrické plno automaty a dává vý-
hodu současného řešení obou souřadnic a tím minimálního
duševního zatížení počtáře. Aby početní předloha byla
pružná a aby ji vždy bylo možno rychle nahradit jinou,
lepší a modernější, musíme stlačit náklady na repro-
dukci na minimum. Sazbu formuláře je třeba zásadně
zavrhnout jako drahou a poměrně nepřizpůsobivou. Jak
tedy dělat formuláře? Po dosavadních několikaletých zku-
šenostech tvůrčích pracovníků na předlohách· ve VÚGTK
a v mnoha jiných ústavech se zdá nejlepší připravit před-
lohu v definitivní formě na bilém (kladívkovém) papíře
vyrýsováním a buď vtiskováním potřebných písmenek a
znaků nebo (což je přístupnější širokému okruhu techniků)
nalepováním vystřižených písmenek a číslic vhodné sazby
z křídového otisku. Dá to přirozeně práci, ale tu mU'sí
tvůrce formuláře přinést; je tím zaručen i velmi úzký
kontakt.s rodícím se formulářem a tim jsou předp0klady
pro to, že bude vytvořen formulář dobrý, promyšlený
až do detailů. Z výsledného originálu dáme pak fotogra-
fickou cestou udělat veJ.n:1ijednoduše retušovaný diapo-
sitivní film 1 : 1 nejlépe na materiálu AGF A-Printon,
který se pro tyto práce osvědčil. Z filmu je pak možno
rotaprintem tisknout libovolný počet výtisků. Jeto methoda
velmi laciná a pružná a málo zatěžuje reprodukční ústavy.

Podle těchto zásld byla sestavena výpočetní předloha
v tab. 1 pro výpočet protínání zpět spřl;lženým nebo
jednoduchým počítacím strojem; zpětného protínání se
stále ve větší a větší míře používá pro výpočet souřadnic
zhušťovacích bodů pro připojení polygonových pořadů
na čs. jednotnou souřadnicovou síť. Z toho důvodu není
formulář upraven pro současný. výpočet trigonometricky
měřených výšek, protože zhušťovací body v blízkosti po-
lygonových mezníků se běžně zanivelovávají technickou
nivelací. Předloha je vypracována především pro spřažený
počítací stroj, kdy je možno výpočet provést bez jakéhokoli
mezipsaní a vedlejšího psaní na poznámkový papír.For-
muláře je však možno současně použít i pro jednoduchý
stroj a počítat podle vzorců uvedených v záhlaví. Pokud
se týče methody výpočtu, je volen misto více užívaného
Cassiniova způsobu výpočet pomocí Collinsova bodu, což
má tu výhodu; že se protínání zpět převádí technicky na
dvojí protínání vpřed a je tedy zejména pro seriové počí-
tání nesporně výhodnější: počtáře je totiž třeba zacvičit
jen na protinání vpřed a tím ovlád'ljí zároveň i techniku
protinání zpět.
Podrobných vysvětlivek k předloze není celkem třeba,

protože záhlaví i text obsahuji všechny potřebné návody
k provedení výpočtu. Formulář tedy nepatří do druhu
t. zv. formulářů ,němých', které by se už neměly vysky-
tovat.
Výpočet se v podstatě rozpadá na 3 části, při nichž je

co nejvíce snížena nutnost duševního, nemechanického
zás'lhu počtáře (jako je na př. s'čítání a odčítání zpaměti,
plmatování si určitých pravidel a pod.). První část je obvyklé
protínání vpřed, jsou-li dány měřené úhly. Výsledkem
tohoto protínání jsou souřadnice Collinsova bodu, který
má známé výhodné vlastnosti využité v konečném vý-
počtu souřadnic stanoviska. Zejména spřaženým strojem
je možno tuto část výpočtu provést bez námahy za několik
minut použitím postupu podle Morpurga, který záleží
v urovnání výsledkových počitadel obou strojů: Celý postup
je patrný z nastavovacích schemat v záhlaví předlohy, při
čemž je použito obvyklých grafických pokynů: plně pod-
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,, ,
I~ ' a2

I~ ;;__/
: -;- N
: I

I Pro jednoduchý stroj

Xl ctg ex + xa ctg tJ + Ya - YI
ctg ex + ctg fJ •

YI ctg ex + Ya ctg tJ + XI - Xa
ctg ex + ctg f3

Rozdíl = 3 - I, jen znaménka';
pouze je-li ex + tJ > 180°, pak I - 3

Yc - Y2
tg a2 = Xc - X

2

aI = U2 ± 180c - ex

Protínání dvojitým strojem:

Souřadnice bodu 1, 2, 3 a úhly
ex, tJ
Souřadnice bodu nového N
(YNXN).

Rozdíl

Y X G>i9?
+ + +
+ ++
--+-
-+--

cotg ex 6 cotg f3 6

Ya 8 YI.@.. 8
po urovnání --.1-

Bod číslo

3 193

1 322

Rozdíl

1 322

2 143

N 263

593 25

044 56

044 56 29

246 40 22

399 12 35

poúze je-Ii ex
nebo tJ větší

~ než 90" pak
vlevo!

XI~ 8.. Yc =@+Q)
Xc =@+CD

Úhly O( tJ
směrníky aj a2

98 tJ 69

úhly·

222 98 al 332

346 46 a2 195

692 89

tržené veličiny se nastavují do prázdného stroje, vlnovkou
podtržené hodnoty se vytáčejí a čerchovaně jsou podtrženy
výsledky.
Druhou částí výpočtu je určení směrníků Oižníků), při

čemž pouze směrník s Col1insova bodu na střední trigono-'
metrický bod· sé počítá ze souřadni~; druhý směrník se
určí jednoduchým způsobem podle vztahu G1=G 2±200g ~ a
Dalších vysvětlivek jistě není třeba, neboť technické pro-
vedení výpočtu směrníků je jedno z nejjednodušších a jeho
znalost předpokládáme. Po výpočtu obou směrníků přichá-
zíme k poslední části výpočtu; tou je výpočet souřadnic ne-
známého bodu (stanoviska) protínáním vpřed s použitím
orientovaných vnějších směrů. Podobně jako v první části
je i tu při použití spřaženého počítacího stroje výpočet
proveden Morpurgovou technikou v několika minutách.
Kontrolu výpočtu je možno vedle obvyklé směrníkové
. zkoušky provést ještě druhým výpočtem souřadnic stano-
viska s použitím směrníku s Col1insova bodu a třetího
(pravého) daného trigonometrického bodu.
Jako další výhodu nové výpočetní předlohy uveďme

skutečnost, že na jedné straně normalisovaného formátu
A 4 je možno řešit šest případů protínání zpět, kdežto
na dos\ld užívaných formulářích jsou na jedné straně nej-
výše dva případy. Úspora papíru je tedy nejméně trojná-
sobná. .
Vyobrazená předloha se v praktickém provozu osvědčila;

proti jiným předlohám pracujícím s Col1insovým bodem

Postup výpočtu:
I. Protínáním vpřed s úhly 0(, tJ vypočíst souř. bodu C
II. Vypočíst směrník UC2 = a2 a směrník uJ

IIL.Protínáním vpřed se směrníky al, a2 vypočíst bod N

III Pro jednoduchý stroj

XN= XI tg aI .- X2 tg a2 - YI + Y2

tg aj - tg a2

YN = (XN - XI) tg aI + YI

resp. (XN - X2) tg a2 + Y2

X, -->~ 2

6

a I U2 páka ob.

6 + + \o bllé

8 + -./ červ.

- -\o červ.

- +./ bllé

YJ 8
--
pO urovnání YN ve výsledk. poč. poč. (pod

menší funkcí),. XiV v obrátko poč.
o

68c 01ce +0,641690
I

07 52 +0,527962

směrníky tg Icotg C

28 38 -1,799939 2

96 39 -0,063484 C-2

III
,

Q) 20 007

®+ 1 168

21 176

63 @ 28 606

51 CD-20 904

14 7 701

929, 74 -14 645 18

II

nezáleží v nové předloze na tom, je-li Col1insův bod na
vnější nebo na vnitřní straně spojnice určovaného bodu se
středním daným trigonometrickým bodem. Kdežto jiné
předlohy řeší tyto případy změnou podmínek a výpočet-
ního postupu, je v nově navrženém formuláři řešen tento
případ změnou znaménka souřadnicového rozdílu, což
neskýtá žádných obtíží nebo omezení v praxi.
. Bylo by si nyní jen přáti, aby nová výpočetní předloha

nezůstala jen majetkem úzkého pracovního kolektivu, kde
vznikla, ale aby se rozšířila všude, kde se řeší protínání
zpět pro jakékoli účely měřické praxe. A očekáváme, že
z těchto míst dostaneme brzo hodně sdělení o praktických
zkušenost~ch s touto pře410hou a připomínky k jejímu
zlepšení. Dobré výpočetní předlohy zmenšují duševní ná-
mahu počtářů a přenechávají ji strojům.

Výpočet strany trojúhelníka, jsou-li dány dvě
strany a úhel Jimi sevřeny 514

Kosinová věta; a = Vb2 + c2 - 2 bc' cos a
Tento vzorec je pro výpočet počítacím strojem nebo loga-
ritmicky nevýhodný, protože se skládá z různorodých
úkonů, které je nutno každý vypočítávat zvlášť a dílčí
výsledky si poznamenávat.
V úpravě: a = V(-b-s-in-a-)-2'-·t-·-(c---b-co-s-a-)2-

můžeme stranu a vypočítat výhodně buď dvojitým počíta-
cím strojem, nebo i jednoduchým.
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Postup práce na dvojitém počítacím stroji:

Ze zápisníku si vypíšeme strany b, c a sevřený úhel 01:.

Z tabulek vyhledáme hodnoty funkcí sinOl:a COSOl:.Na le-
vém nastavovacím válci počítacího stroje nastavíme hod-
notu sinu a na pravém hodnotu kosinu. V levém vý-
sledkovém okénku necháme nuly a do pravého výsled-
kového okénka nastavíme délku c (delší z obou stran) na
sedm des. míst (má-li s~rana dvě a funkce pět míst).
Nastavíme páčku na různosměrný smysl otáčení a nato-
číme ve smyslu záporném hodnotu kratší strany b. Tím
dostaneme v levém výsledkovém okénku hodnotu b sin IX,

v pravém pak hodnotu c - b cos 01:. Odmocněním součtu
čtverců těchto dvou dílčích výsledků dostaneme hledanou
stranu a.
Tento postup platí pro úhly od O -;- 100 g (O -;- 90°).

Pro úhly větší, od 100 -;- 200 g (90 -;- 180°) je postup roz-
dílný pouze v tom, že nastavíme páčku na stejnosměrný
smysl otáčení a natáčíme hodnotu strany ve smyslu klad-
ném. Zásadu, nastavit v pravém okéňku delší stranu možno
v tomto případě opustit, protože v každém případě je vý-
sledná hodnota kladná. Další postup je shodný. s dřívěj-
ším.
Na jednoduchém stroji se postup liší tím, že nej-

dříve vypočteme bsinOl: a výsledek si poznamenáme, po-
tom provedeme stejné výpočty jako na pravé straně dvoji-
tého počítacího stroje.

1. 01: < 100g
b<c

V obou případech spočívá řešení v tom, že z mě-
řených prvků si vypočítáme odvěsny pravoúhlého troj-
úhelníka, jehož přeponou je hledaná strana.

Použití: Kontrolní výpočty obvodů při polární me-
todě.
Přezkoušeno na praktických příkladech a shledáno,

že výpočet tímto způsobem je u některých strojů tém~ř
dvakrát rychlejší a hlavně úplně mechanický.

Jindřich Vavřík,
OÚGaK v Opavě

Grafické zjišťováni centračnich prvků busolou na
citových bodech při zhušťováni bodového pole

protínánim zpět

Tento způsob zjištění centračních prvků je výhodný na
věžových signálech, na starých měřických věžích v lesích,
kde doposud nebyly zřízeny orientační body, u zhušťo-
vacích bodů signalisovaných stromovými signály a v zim-
ních měsících, kdy výstup na měřické věže je nebezpečný.
(V měřických věží není třeba promítat křížek kr.mene na
stůl, nýbrž promítne se cíl na zem.)
Nejprve provedeme přípravnou orientaci na vhodném,

snadno přístupném trigonometrickém bodě s volným
rozhledem, který má alespoň jeden směr signalisován.

Přípravnou orientaci provedeme takto:
Na milímetrovém papíru napjatém na desce zvolíme

počátek, který ztotožníme s trigonometrickým bodem (se
středem vytesaného křížku), na němž orientaci provádíme.
V počátku sestrojíme jižník orientačního směru a směr
vyznačíme na papíru tužkou. Deskou na kameni otáčíme
kolem počátku tak dlouho, až hrana pravítka přiloženého
k vyrýsovanému směru splyne s příslušným' směrem
v přírodě. Tím je deska orientována na směry kiloIl1etrové
sítě. Není již třeba znát magnetickou deklinaci a meridi-
ánovou konvergenci. Ke směru jih-sever kilometrové sítě
přiložíme krabicovou busolu tak, aby její skosená hrana
byla vpravo (obr. A). Na stupnici busoly odečteme údaj,
na kterém se ustálí severní hrot magnetky a údaj zapíšeme.
Tento údaj je pak pro místní oblast zhušťovacích bodů
konstantní ..
Při vlastním zjišťování centračních prvků na bodech

shora uvedených postupujeme takto:
1. Na novém milímetrovém papíře znovu vhodně vo-

líme počátek, který ztotožníme s trigonometrickým bodem
(středem vytesaného křížku). Krabicovou busolu' přilo-
žíme ke směru jih-sever ki1ometrové sítě (ke směru, od
kterého sestrojujeme jižník prientačního směru) zase tak,
aby její skosená hrana byla vpravo. Pak otáčlme deslcou
kolem počátku tak, až magnetka se ustálí na čtení, které
jsme si zjistili již na prvém trigonometrickém bodě a zazna-
menali. Tím je deska orientována na směr jih-sever kilo--
metrové sítě. Promítneme cíl a zobrazÍII).e jej na papíru
křížkem, nebo když průmět jeho padne mimo desku,
hřebem na zemi. V tomto případě prodloužíme směr
centrum-cíl, změříme délku exentricity e, kterou zapí-
šeme a na papíře vyneseme ve zvětšeném měřítku
(obr. B). Tím máme na papíře graficky znázorněn cíl.
Odečteme souřadnicové rozdíly cíle vzhledem k počátku,
které pak algebraicky přičceme k souřadnici trigonometric-
kého bodu. Tím máme určeny souřadnice cíle, které zhuš-
ťovatel potřebuje pro výpočet souřadnic bodu určeného pro-
tínáním zpět. Tento grafický způsob je oproti číselnému
výhodnější tím, že je názornější. Měřič přímo vidí zna-
ménka souřadnicových rozdílů a je tak vyloučena chyba
z nesprávně stapoveného kvadrantu, která hrozí při me-
thodě číselné.
Tímto způsobem určujeme centrační prvky při exentri-

citě do 35 cm, při čemž souřadnice cíle jsou určeny s přes-
ností asi 1 cm. Ing. Kar.el Matuška.

Grafické řešeni souřadnic exentrického stanoviska
busolou při určováni zhušťovacích bodů protínánim

vpřed 526.91: 526.934

Když po promítnutí kamene a cíle na stolek zjistíme,
že není možno postavit stroj nad trigonometrický bod
(kámen) ani pod cíl, volíme pokud možno polohu na spoj-
. níci trigonometrický bod-cíl.

Na milimetrovém papíru zvolíme počátek, v kterém'
sestrojíme jižník připojovacího směru a vyneseme úhlově
i délkově v měřítku 1: 1 polohu trigonometrického bodu
a cíle. Tím máme graficky na papíře zobrazeno stanovisko
(počátek) a cíl (obr. C). Odečteme souřadnicové rozdíly
stanoviska a cíle vzhledem k trigonometrickému bodu.
Rozdíly přičteme algebraicky k souřadnicím trigonome-
trického bodu a obdržíme souřadnice jak stanoviska, tak
cíle.
Nastane~li případ, že stroj je nutno postavit mimo

spojnici trigonometrický bod-cíl, postupujeme obdobně.
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V počátku, který ztotožníme se stanoviskem, sestrojíme
jižník připojovacího směru. Podle údajů vyznačených
v manuálu vyneseme měřené úhly a exentricity cíle i tri-
gonometrického bodu. Tím máme na milimetrovém pa-
píru zobrazeny jak trigonometrický bod, tak i cíl (obr. D).
Odečteme obojí souřadnicové rozdíly, a to jak stanoviska
tak i cíle vzhledem k trigonometrickému bodu. Tyto
rozdíly algebraicky přičteme k souřadnicím trigonometric-
kého bodu a určíme jak souřadnice stanoviska, tak i sou-
řadnice cíle.

Při zjišťování centračních prvků, kdy stroj je třeba stavět
mimo spojnici trigonometrický bod - cíl, doporučuji spustit
kolmici se stanoviska na tuto spojnici, změřit odvěsny
takto vzniklých pravoúhlých trojúhelníků. Tímto způso-
bem můžeme pohodlně zkontrolovat vynesení centračních
prvků na mi1imetro'lém papíru.

V obou případech zavedeme pak naměřené úhly na
stanovisku do výpočtu protínáním vpřed, aniž osnovu
opravujeme o centrační změny. Grafickým vynesením
stanoviska a cíle v pozorova.cím plánu a zavedením pří-
slušný.::h souřadnic lze výhodně vypcčíst přibližné sou-
řadnice tr;gonom~tr;cký('h nebo zhušťovacích bodů po-
užtím více komb'nací (z více trojúhelníků).

Vynesením úhlů s přesností 30 minut je možno graficky
odečítat hodnoty exentricity do 35 cm, aby souřadnice
stanoviska byly určeny s přesností asi I. cm.

.Ve výpočetních formulářích připíšeme u názvu trigo-
nometrických bodů poznámku "stanovisko", anebo "cíl",
aby bylo na prvý pohled patrno, že nejde o souřadnice
trigonometrického bodu.

Geodetické stroje, přístroje a pomůcky
První algebraický!) dvojitý počítací stroj

Otakar E. Kádner 681.14

Zeměměřičům se konečně dostává do ruky dlouho oče-
kávaný dvojitý počítací stroj, u něhož odpadají nepřehledná
a někdy složitá nastavovací schemata proto, že do nastavo-
vacích počitadel se dají nastavit i záporná čísla ve formě
dekadických doplňků. Tento novodobý stroj vyrábí
známá firma Original Odhner v Goteborgu (Švédsko)
jako model 135 a vidíme jej na obr. 1. V podstatě to jsou

dva osvědčené jednoduché počítací stroje Odhner spojené
na společné vodorovné ose, avšak vybavené nejmoder-
nějším zařízením, které v dalším podrobněji popíšeme.

Stroj má dvě nastavovací počitadla (kapacita 8 míst),
dvě výsledková počítadla (13 míst) a jedno obrátkové po-
čitadlo (zcela vlevo) osmimístné. Posun vozíku je obvyklý
jako u jednoduchého stroje a nemusíme jej snad podrob-
něji popisovat. Význačnou předností dvojitého stroje je
zařízení pro zpětný přenos čísel z pravého výsledkového
počitadla do nastavovacího, který se provede zcela mecha-
nicky pouze stlačením bílého trojúhelníkového knoflíku
vpravo. Obrátkové počitadlo je též proti jednoduchému
modelu opatřeno dokonalým desítkovým převodem ..

Hlavní význam nového stroje spočívá však ve vtipné
úpravě nastavovacích počitadel; obě počitadla jsou očíslo-

vána dvojitě tak, aby se na nich dala nastavovat čísla jednak
obvyklým normálním způsobem, jednak jako dekadické
doplňky. Stlačením páčky, viditelné vlevo od osmého
místa každého nastavovacího počitadla, zapojíme dů-
myslný "devítkový most", který umožňuje provádět s de-
kadickými doplňky veškeré početní operace (t. j. použít
jich jako záporných čísel), takže ve výsledkových pOči-
tadlech nevznikají smíšená čísla, jak je tomu u jiných typů
počítacích strojů. Proto také nový stroj Original Odhner
Mod. 135 nemá spřažovací páku, obě nastavoyaCÍ' pOči-
tadla se vždy otáčejí ve stejném smyslu, souběžně. Známá
nastavovací schemata, jako na př. pro stroj Brunsviga-
Doppel, Thales Geo nebo Twin Marchant, tady zcela
odpadají. Počtář pouze sleduje během výpočtu příslušný
vzorec a podle znaménka součinitelů obsluhuje nastavo-
vací počitadla a kliku.·

Z nedostatků, které tento model má, bychom uvedli
snad ten, že nemá indikátory pro nastavovací počitadla;
přáli bychom si po případě také i možnost nezávislého
nastavování čísel do výsledkových počitadel a do obrát-
kového počitadla. Tato zařízení by však neúměrně zvý-
šila prodejní cenu tohoto velmi zdařilého stroje, která je
velmi nízká: stroj stojí bez cla a dopravy pouze 938,25 Kčs.

Použití nového počítacího stroje Original Odhner Mod.
135 v zeměměřické praxi přinese jistě další vzrůst produk-
tivity práce při masových úkolech zejména v triangulaci
a polygonisaci; bylo by jistě v zájmu všech zeměměřic-
kých složek, aby' si předepsaným způsobem naplánovali
objednávku tohoto stroje do vlastních investic,. Po tech-
nické stránce podá autor této zprávy2) rád veškeré podrobné
informace a vážným zájemcům předvede stroj přímo
v provozu.

Spřažený počítací stroj Original Odhner Mod. 135 je
význačnou novou pomůckou pro zeměměřiče; ukazuje
nám však také, že vývoj mechanických počítacích strojů,
který se zdál být ukončen zavedením elektronických auto-
matů s řízeným programem, není ještě skončen a' pro
drobnou denní počtářskou práci si mechanické počítací
stroje ještě dlouho podrží svůj dnešní význam.

1) Algebraický = počítajicí s respektováním znamének v na- 2) Adresa autora; Bulharská 23, Praha 13-Vršovice, telefon
stavovacím počítadle. 92 28 387.
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Literární
526.7(437),,1945/1952" Wittinger, M.
Tíhová měření v ČSR v letech 1945-1952, SNTL,

Praha 1954, str. 80, obr. 36, příl. 7, tab. 27, Kčs 15,90.
Autor knížky ujal se záslužného úkolu tím, že v jediné publi-

kaci přehledně shrnul výsledky relativních měření tíhového
zrychlení statickými gravimetry, vykonaných na našem státním
území v letech 1945- 1952.
Po krátkém úvodu podává autor v kap. I stručný historický

přehled tíhových měření u nás. Zmiňuje se o průkopníckých pra-
cích pražského rodáka R. Sternecka z vídeňského Vojenského
zeměpisného ústavu, prof. Dr B. Kladivy z brněnské techniky
a o dalších měřeních jak přístroji kyvadlovými, tak i statickými
gravimetry. V kap. II jsou popsána měření Grafovými gravi-
metry, která byla konána podél nivelačních pořadů I. a II. řádu.
Uvádí se zde vybavení polní gravimetrické skupiny, popis pou-
žívaných přístrojů, způsob měření, postup výpočtu tíhových roz-
dílů, methoda vyrovnání výsledků a konečný výpočet tíhového
zrychlení. Zajímavé jsou výsledky zkoušek přístrojů a srovnání
výsledků měření vykonaných v oblasti Praha-Pl,zeň-Č.'Budějovice
-Praha způsobem navazovacím (stepovacím) a průběžným mě-
řením. Při trojnásobném navazovacím měření vychází autorovi
střední chyba jednoho tíhového rozdílu mezi body vzdálenými
3-5 kin v hodnotě ± 0,123 mgl. Autor rovněž uvádí srovnání
výsledků navag:ovacíchměření s prozatímními výsledky z gravi-
metrické sítě CSR I. a II. řádu a ukazuje, že odchylky se pohy-
bují v průměru kolem ± 0,5 mgl (extrémní odchylky jsou
- 1,02mgl v Sedlčanech a + 0,68 mgl ve Strakonicích). Obraz
o rozložení tíhového pole ve vyšetřované oblasti podává prozatímní
mapa Bouguerových isanornál, sestrojená autorem. Kap. III je
věnována výsledkům zkoušek Norgaardova gravimetru. Nejprve
je vyložen princip a theorie přístroje. Pokud jde o. posouzení
přesnosti měření s tímto gravimetrem, studuje a rozebírá autor
vliv zanedbání členu s tg' J( při výpočtu tíhových rozdílů, vliv
nepřesnéhó urovnání přístroje, chyby mikrometrických šroubů
(postupující, periodické a jiné), vlivy teplotních a tlakových změn
během měření, chyby z nastavení koincidence a jiné nedokona-
losti přístroje. Ukazuje se, že největší pozornost je třeba věnovat
změnám teplot, zejména teplotním zvratům, které způsobují ne-
pravidelné .několikamiligalové změny. Šroubové chyby, jež se
vzájemně kombinují, mohou dosáhnout také značných hodnot,
kolem ± 1mgl. Rovněž chyba z nastavování koincidence za
různých, podmínek (slunečno, zataženo, měření venku 'nebo
v místnosti) není bezvýznamná. V kap. IV hodnotí autor výsledky
měření na srovnávacích (komparačních) tíhových základnách,
jež jsou v Praze na Barrandově (dnes již nepoužívaná) a na Petříně,
na Ještědu u Liberce, v Karlových Varech a na Slovensku u Ban-
ské Bystrice. Výsledky z tíhové základny na Lomnickém štítu
v Tatrách nejsou do této práce pojaty, neboť jsou novějšího
data. Hlavní základnou je základna ještědská. Tvoří ji 3 úseky
o výškových rozdílech + 123;92m, + 405,47 m, + 8,85 m a pří-
slušných· tíhových rozdílech přibližně - 21,5 mgl, - 93,3 mgl
a - 1,6mgl. Celkový výškový a tíhový rozdíl je + 538,24 m
a - 116,4mgL Srovnávací tíhová základna na Ještědumá velký
význam. Každoročně jsou na ní několikrát zkoušeny a kontrolo-
vány gravimetry používané v.ČSR. Kromě toho lze této základny
využít při studování měřických postupů, ke zkouškám výškoměr-
ných aneroidů, nivelačních latí, vlivu refrakce a pod. Kontrola
funkce a konstant gravimetru na tíhové základně děje se nejméně
dvakrát za rok (před zahájením a po skončení polních prací a dle
potřeby i během těchto pra?) tak, že setíhové rozdíly na jednot-
livých úsecích základny meří 4krát nebo 6krát za sebou v jed-
nom drm. Přehledné sestavení (v tab. XIV až XVI) srovnávacích
měření na jmenovaných tíhových základnách umožňuje nám po-
soudit přesnost použitých gravimetrů. Gravimetrické síti ČSR
I. a II. řádu je věnována kap. V. Síť obsahuje 108 tíhových bodů
I. řádu ve vzdálenostech 30-100 km, jež tvoří. celkem 162 troj-
úheltlíkůis průměrným obvodem asi 160km. Mezi každými dvěma
body I. řádu leží nejméně jeden, případně i více tíhových bodů
II. řádu ve vzdálenostech 10-30 km. Síť byla změřena gravi-
metrem Norgaardovým. Měřické práce skončily T. 1954. V této
publikaci autor kriticky hodnotí měření vykonaná do konce
r. 1952.Obraz o dosažené přesnosti poskytují tab. XXI až XXIV.
Kap. VI je věnována základní gravimetrické síti ČSR. Při těchto
měřeních bylo použito k přepravě gravimetru letadla. Autor zde
uvádí výsledky pokusných měření a některé údaje o základní
síti. Podrobné prozatímní výsledky z těchto měření uveřejnil
autor v práci "Gravimetrická základní síť ČSR" (Geofysikální
sborník 1953, práce No 10). V kap. VII popisuje autor výsledky
měření vertikálních gradientů tíže, jež jsou sestaveny v tab.

hlídka
XXVII. Přibližný průběh tíhových Bouguerových anomalií
v západní části ČSR je na obr. 36. Isanornály byly autorem se-
strojeny z dosavadních prozatímních hodnot z gravimetrické
sítě I. a II. řádu. Mapka ukazuje, že největší záporné Bougue-
rovy anom1J.lie jsou u Karlových Var, v okolí Č. Budějovic
a Břeclavi, největší kladné anomalie jsou u Brna a Svirav. Krátká
kap. VIII, pojednávající o rozdělení a provádění tíhových prací
u nás v příštích letech, publikaci uzavírá. Na konci je připojen
seznam 47 použitých prací a résumé v české, ruské a německé
řeči.
Výklady Ing. Dr Wittingera jsou napsány jasně a pro lepší

názornost jsou ještě doplněny velmi pěknými obrázky, přílohamí
a tabulkami. Práce autorova je velmi cenná. Gravimetrický prů-
zkum ložisek užitkových nerostů a nafty musí se opírat o řiídně
vybudovanou gravimetrickou síť ČSR. O tom, na jakých zákla-
dech, jakými methodami a s jakou přesností je budována nás
poučuje právě Wittingerova knížka. Výsledky tíhových měření
však mají také. velký vÝ7.J1ampro základní geofysíkální výzkum
a pro geodesii, neboť se jich využívá při studiích celozemských
(určování tvaru geoidu a nejvhodnějšího referenčního elipsoidu,
různé problémy geotektonické a jiné) ak výpočtu oprav přesných
nivelací. Provádění a zveřejňování soustavných tíhových měření
ve všech státech je požadováno také Mezinárodní unií geodetickou
a geofYsikální, jejímž členem je i ČSR, a proto se bude o práci
Wittingerovu zajímat zajisté i cizina.
V knížce jsou některé menší tiskové chyby, z nichž upozorňuji

na tyto: str. 15, tab. III má být rozměr mI5 "mgl" místo "mg";
str~ 25, levý sloupec, 11 ř. zdola místo ,,(obr. ge a 10e)" pouze
,,(obr. lOe)" a 8. ř. zdola místo "Jak vidíme z obr. 9f", nahradit
"Potom"; str. 28, pravý sloupec, 5 ř. zdola za slovem "vahadélka"
udělat tečku a zbytek věty "jak je vyznačeno na obr. ge" vyne-
chat; str. 30, levý sloupec, 12 ř. zdola místo "obr. 31" patří
"obr. 32"; str. 42, levý sl., 14 ř. zdola místo "V přílohách 3
až 5" patří "V přílohách 4 až 6"; str. 52, pravý sl., 7 ř. zdola
místo "na obr. 28" patří "na obr. 24"; str. 57, pravý sl., 11 ř.
shora místo "v příloze 10" patří "v příloze 7"; str. 74, levý sl.,
17 ř. shora místo "V tabulce III" patří "V tabulce II", 22 ř.
shon! místo "V tabulce V" patří "V tabulce IV", pravý sl.,
12 ř. shora místo ,,(příloha 6)" patří ,,(příloha 7)"; str. 75, pravý
sl., 26 ř. shora místo "Tablica III" patří "Tablica 11",18 ř. zdola
místo "v tablice II" patří "v tablice IV", pravý sl., 23 ř. zdola
místo ,,(sm. priloženie 6)" patří ,,(sm. priloženie 7)"; str. 76,
pravý sl., 6 ř. shora místo "In Tafel III" patří "tn Tafel II",
14 ř. shora místo "In Tafel V" patří. "In Tafel IV"; str. 77,
levý sl., 10 ř. shora místo ,,(Anlage 6)" patří ,,(Anlage 7)".
Vyq.avatelstvími tiskárnou byla kníž~e věnována značná péče.

Je vytištěna pěkně, na dobrém papíře, takže reprodukce obrázků
i příloh jsou zřetelné. Pouze umístění příloh na konci knížky'zdá
se mně nevhodné. Domnívám se, že měly být zařazeny do textu.
Wittingerovu knížku lze nejenom doporučit každému; kdo

u nás i za hranicemi pracuje v oboru gravimetrie, nýbrž ''také
všem našim posluChačům na vysokých školách a ostatním .pra-
covníkům z oborů geofysiky, geodesie i geologie, neboť v ní nalez-
nou mnoho cenných poučeni.

Dr Jan Pícha,
Geofysikální ústav CSAV, Praha.

551.4 Nazarov, V. S.
Muromcev, A. M.

Okeanografija. Vydavatel "Morskoj transport" Moskva 1954,
str. 165, 14 tabulek a 68 různých vyobrazení, cena 4,80 Kčs.
Autoři velmi srozumitelnou formou podávají vyčerpávající

přehled základních pojmů oceanografických. Po úvodu následují
kapitoly: Rozdělení vod a souše na zeměkouli a děleni vod
světového oceánu. Relief dna a hloubky oceánů a moří. Ostrovy.
Mořské pobřeží. Podloží oceánů a moří. Hladinový povrch
a' hladina oceánů a moři. Teplota vod oceánů a moří. Slanost
vody v oceánech a mořích. Střední hloubka moři. Hustota mořské
vody. Rozpuštěné plyny a organické látky v mořské vodě. Mísení
oceánských vod. Vlnění. Příliv a odliv. Mořské proudy. Vliv
hydrobiologických činitelů na lodní zařízení 'a hydrotechnické
stavby. Chvátal

526.935 Rusk, A. J. a Williams, E. B.
Note on the Evans Resection Method. (Poznámka k Evan-

sově způsobu protínání zpět.)
1955, I, Emp. Surv. Rev. 13, čís. 1, str. 36-39.
Při hromadném protínáni zpět, vztaženém ke třem pevným

bodům je nevýhodou opakování celkem pracného výpočtu.

1955/199



Geodetický obzor
sv. 1/43 (1955) Č 10

S. E. Evans a nezávisle i autoři tohoto článku (s obměnami)
navrhují přibližovací způsob, jímž se přejde na protínání vpřed.
Známe-li stranu AB, BC a úhel ABC, platí pro společnou

stranu BP vztah (obr. 1)

log sin C - log sin A = log sin lX - log sin fJ + log AB - logBC
a pro součet úhlů

(A + C) = 360° - ABC - lX - fJ
.Závisí tedy řešení na stanoveni dvou ÚWŮpostupnými aproxi-

macemi, známe-li jejich součet a rozdíl logaritmů jejich sinusů.
Přibližné hodnoty A a C se získají na př. z magnetických směr-
níků změřených současně se zpětným protínáním na bodě P
s přesností alespoň půl stupně. Výpočet s pomocí postupných
aproximací je však možno zahájit i s mnohem horším odhadem.

Příklad.
Dáno: log AB, log BC, UBA, UBC a na bodě P

lX = 41°005'2", fJ = 42°38'20"
Výpočet.

uBA = 261°14'29"
lXBC = 181°43'29"

ABC = 79°31'00"
lX + fJ = 83°39'12"

163°WI2"
360°00'00"

(A + C) = 196°49'48"

log sin lX = 9,817 0688
log AB = 3,7706187

3,5876875
log sin fJ = 9,830 8294
log BC = 3,7887581

3,6195875
log sin C - log sin A

= - 0,031 9000

Protože log sin A je číselně větši než log sin C v našem při-
kladě, bude se A více blížit 90° než C. Otevřeme tabulky loga-
ritmů goníometrických funkcí na stránkách odpovídajících při-
bližným hodnotám C a A a zpaměti provádíme aproximace:

C A rozdíl log sin C
-log sin A

106°00 O 90°00'00" 0,02
116 00 00 80 0000 0,04
111 00 00 85 00 00 0,028
111 50 00 85 00 00 0,0307
112 1000 84 40 00 0,0315
112 2000 84 30 00 0,0318
'112 2000 84 2948 0,03186
112 21 00 84 2848 0,0318968
1122105 842843 0,0319000

Tím je úloha převedena na protínáni vpřed. Evansova obměna
yyžaduje přesnější počáteční údaje a pracuje s logaritmickými
diferencen,ti. Pro stejný příklad:

Ca = 112~20'00", Aa = 84°29'48" (podmínka součtu je spl-
něna přesně).
log sin Ca = 9,966 1365, log dif. 1" = ~ 8,6
log sin Aa = 9,9979935, log dif. 1" = + 2,0·
rozdíl - 0,031 8570, součet = - 6,6
z výpočtu = - 0,031 9000

430, (- 430) : (- 6,6) = + 65"
C = 112°20'00" + 1'05" = 112°21'05"
A= 84°29'48" - 1'05" = 84°28'43','

Mapová edice Ústřední správy
geode sie a ka rto grafie

Soubor politických map
Ústřední správa geodesie a kartografie vydala v souboru poli-

tických map pro veřejnost tyto mapy:
a) Politická mapa světa, 2. vyd. 1955,měřítko 1 : 50 000 000,

Grintenovo zobrazení. Mapa je doplněna vysvětlivkami smluve-
ných značek. Zadní strana mapy je věnována politicko-ekonomic-
kému komentáři. Dále jsou zde otištěny vlajky států a zemí světa,
přehled států a zemí světa s uvedením jejich rozlohy v km2, počtu
obyvatelstva, Wavních měst s počtem obyvatel. Vyšla tiskem
KRÚ v Praze, v červenci 1955 v nákladu 20000 výtisků, cena
Kčs 4,-.
b) Svaz sovětských socialistických republik, 5. vydání

195;, měřítko 1 : 12500000, kuželové vyrovnávací zobrazení. Ma-
pa je doplněna přeWednou mapkou Velké říjnové socialistické
revoluce, záp. část v měřítku 1 : 22 500 000, vých. část v měřítku
-1: 50 000 000, přeWednou mapkou Velké vlastenecké války,
v měřítku 1 : 20 000 000, přehlednou mapkou vodních cest na-
zvanou Moskva - přístav pěti moří, v měřítku 1 : 22 500 000,
a třemi přeWednými mapami a) nerostného bohatství, b) prů-
myslu a c) zemědělství, vesměs v měřítku 1: 40000000.
Všechny uvedené mapy jsou opatřeny vysvětlivkami smluvených
značek a barev. Mapa je doplněna komentářem, seznamem nej-
důležitějších horstev a nejvyšších hor SSSR, nejdůležitějších sou-
ostroví a ostrovů SSSR, nejdůležitějších řek SSSR, nejdůleži-
tějších jezer SSSR a tabulkou použitého přepísu názvosloví
mapy. Vyšla tiskem KRÚ v Praze v červnu 1955. Cena Kčs 3,-.

c) Mapa Afriky, 1. vydání 1955, měřítko 1: 12000000,
plochojevné válcové zobrazení. Mapa je doplněna vysvětlivkami
smluvených značek a barev,politicko-hospodářským komentářem,
geografickými úc.aji a mapkami vegetačních oblastí, národností,
hustoty obyvatelstva a přírodního bohatství. Vyšlo tiskem KRÚ
v Praze v srpnu 1955 v nákladu 10000 vÝtisků, cena Kčs 9,50.

***
Hvězdná mapa severní oblohy, lIL vydání, graficky zpra-

coval KRÚ v Praze, odborný reaaktor a autor textové části
Ing. Dr Ladislav J. Lukeš, autor mapové části Jos. ,Klepešta.
Vyšlo tiskem v lednu 1955v nákladu 5 000 výtisků, cena Kčs 10,-.
Mapa obsahuje: stálice jasnější 5,1 hvězdné velikosti ~odle

katalogu Yalské observatoře v spektrálním označení podle Har-
vardskě stupnice, proměnné a nově hvězdy podle údajů B. V.
Kukarkina a P. 1'. Parenaga: "Obščij katalog peremennych
zvezd" Akademie nauk S:s:sR, hvězdokupy kulové, mlhoviny
galaktické, mimogalaktické a planetární, jejichž zdánlivý průměr
dosahuje 10', r;ldianty lětavic I:0lle hvězdářské ročenky pražské
hvězdárny, hranice souhvězdí podle usnesení M. A. U., dvoj-
hvězdy, jejichž složky jsou jasnější 5,1 hvězdné velikosti.
Komentář Dr Lukeše seznámí uživatele mapy s vývojem ná-

zorů na vznik vesmíru, dále pojednává o slunci a sluneční sou-
stavě, o hvězdách, hvězdokupách a mlhovinách, o soustavě ga-
laktické a soustavách mimogalaktických, o souhvězdí a ke konci
informuje o rozdělení a významu astronomie. Mapa severní ob-
lohy má pro geodesii a kartografii aplikovanou ha severní polovině
Země velikou důležitost při astronomické orietltaci trigonomet-
rických sítí, a určování zeměpisných souřadníc Laplaceových
bodů. Jeji všeobecně vzdělávací význam ku př. pro lidově hvěz-
dárny je zajisté značný. ° její oblibě svědčí také její třetí vydání
v poměrně krátké době.
Příruční mapa Svazu sovětských socialistických repub-

lik, měřítko 1 : 20 000 000, Breusingovo vyrovnávací azirnutální
zobrazení, vydala ÚSGK nákladem Státního pedagogického na-
kladatelství v Praze, Praha 1955. Reprodukce a tisk KRÚ v Praze,
4. opravené vydání. Schváleno ministerstvem školství výnosem
ze dne 26. října 1954, č. 75624j54-Aljl ve čtvrtém vydání jako
učební pomůcka pro školy všeobecně vzděláVácí, pedagogické
a odborné. Vyšlo v srpnu 1955, náklad 100 000 výtisků, cena
Kčs -,90 ..
Mapa je doplněna vysvětlivkami smluvených značek a barev.

Zobrazuje SSSR s důležitými místy počínaje městy kolem 50 000
obyvatel, obsahuje hraníce států, správní rozdělení SSSR, želez-
níce, řeky i umělé vodní toky, jezera a moře, tundry, pouště,
bažiny a orografické celky. Pro svůj příruční formát, obsah i úpra-
vu je velmi vhodnou učební pomůckou zeměpisu.

***
Mapy zde uvedené jsou k dostání ve specia1isované prodejně

geodetické a kartografické literatury ~ prodejna 2084 n. p. Kmha,
Dejvická 23, Praha 6 - Dejvíce i v ostatních prodejnách n. p.
Kniha. Ing. Storkán, publikační referent OSGK
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