
Vytýčenie polohy zničeného trigonometrického hodu
Prof; Ing. Ján: Krajčí, katedra geodetických základov SVŠT v Bratislave

526.916:526.913.12
Určenie vytyč ovacích prvkov od pomocného stanoviska grafickým sposobom s vyčíslenfm pomocných veličin

logaritmickým lineárom.

Pri stavebných pJ'ácach a pozemkových úpravách
sú často zničenépo~chové z:q.ačkytrigonometrických
bodov a v dosledku toho často sa vyskytne úloha
vytýčiť polohu trigonometrického bodu, odkryť jeho
podzemnú značku a obnoviť, alebo preniesť trigo-
nometrický bod na iné miesto.
V praxi je dostatočne známe riešenie tejto úlohy

pomocou pretínania nazad. V blízkosti zničeného
bodu P volí sa pomocné stanovisko S, určia sa jeho
súradnice a potom zo súradníc oboch bodov P a S
určia sa vytyčovacie prvky bodu P vzhfadom k bo-
du S, t. j. vzdialenosť bodu P od bodu S a jeho smer.
Tento postup je metodický velmi jednoduchý.

Jeho nevýhodou však je, že riešenie vyžaduje hodne
času a predpokladá použitie výkonných počtár-
skych pomocok, logaritmických tabuliek, alebo po-
čítacieho stroja,čo pre použitie v teréne naráža na
ťdkosti.
Preto rozni autori hfada1iriešenia viacmenej apro-

ximatívne, u ktorých by bolo možné vyčísliť vyty-
čovacie prvky čo najjednoduchšími pomockami ako
je logaritmický lineár, ktorý možno bez ťažkostí
použiť v teréne. V tomto článku chcem popísať
jednoduchú, rychlú a z praktického hfadiska dosta-
točne presnú grafickú metódu, pri ktorej na vyčísle-
nie pomocných veličín stačí použiť logaritmický li-
neár. Metóda je založená na úlohe pretínania nazad.
IDavnú myšlienku riešenia vysvetlíme pomocou ob-
rázku 1. Zničený trigonometrický bod je tu označený

písmenom P, pomocné stanovisko je označené S
a určujúce body sú A, B, C. Strany trojuholníkov
a ich uhly súznáme a sú uvedené vo výpise trian-
gulačných výsledkov. Ako ďalšie veličiny zmeráme
určujúce uhly y~, y: na bode S. Z týchto prvkov
skonštruujeme odchyfkový obrazec tak, že. najprv
určíme týčnice v bode P ku kružniciam opísaným
trojuholníkom ABP a BCP. Potom vedieme k nim
rovnobežky, ktorých priesečík. určí polohu bodu S
vzhladom k bodu P. Z odchýIkového obrazca určíme
vytýčovacie prvky hodu P. Vzdialenosti rovnobežiek,
ktoré možeme označiť ako posuny p a q vypočítame
z daných prvkov logaritmickým lineárom.

Je zrejmé, že pri riešení má byť
splnená známa podmienka pretí-
nanianazad, totiž, aby bodyABCP
neležali na jednej kružIŮci (kruž-
nica neistoty), lebo v opačnomprí-
pade by priesečík ro~obežiek bol
neurčitý a úloha by bola prakticky
neriešitelná.
POkročme teraz k odvodeniu po-

trebných vzorcov na výpočet p
a q a naše úvahy obmedzmena troj.
uholníky ABP a ABS, ktoré pre-
kreslíme na obr. 2. Aby sme

riešenie zjednodušili, presunieme bod S po kruž-
nici Kí na spojnicu OP do bodu S'. Pretože
posun sa deje po obvodovej kružnici, podla poučky
o obvodových uhloch nad stálou tetivou nezmení sa
týmto p.osunomhodnota uhlu y'. Z trojuholníkov
ABP a ABS' možeme teraz pomerne snadno vypo-
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čítať posun p. Z obrázku je však zrejmé, že rovno-
bežka L, ktorej poloha bude daná takto určeným
p, nevyjadrí presne polqhu bodu S, ktorý leží na
kružnici Kí prislúchajúcejurčujúcemu uhlu y' me·
ranému na bode S. V našom riešení všaknamiesto
kružnice Kívolíme ako konštruktívny prvok týč-
nicu L vedep,ú ku kružnici I<í v bode S'. Vo vyja-
drení polohy bodu S sa tým dopúšťame na jednej
strane určitej chyby, avšak na druhej strane zjedno-
dušíme riešenie. Pokial oblúk SS' nebude vačší ako
30"m, nebude táto chyba pri priemerných dÍžkach
trigonometrických strán 2000 m viičšia ako 0,2 m.
Vzhladom nato, že pri odkrývaní podzemnej značky
trigonometrického bodu dostačí presnosť 0,2-0,3 m,
možeme túto chybu z~nedbať. Zatýchto podmienok
možeme preto oblúk kružnice nahradiť týčnicou.
V trojuholníku ABP a ABS' máme podla ozna-

čenia na obr. 2 tieto vzťahy: .
ce+ {3-+- y = 1800

ce'+ {3'+ y' = 1800

Llce= ce'-:- ce LI{3=== {3'- {3 Lly= y' - y (1)
-Lly=-(Llce.+ LI(3)'

Z uhlových rozdielov'poznáme iba hodnotu Lly, ktorá
je daná ako rozdiel meraná - daná hodnota uhlu y.
V bode P vztýčime kolmice na strany AP a BP.
Tým nám vzniknú trojuholníky APM a BNP,
v ktorých máme tieto vzťahy:

- MP
tg Llce= -b-

tg LI{3 .NP
a

Nakofkcruhly Llce,LI{3budú v'našom prípade menšie
ako 10', možeme s chybou menšou ako 0,005 m
položiť

MP
LI{3= e-, b

NPLlce= e --',
a

kde e je prevodný koeficient hodnoty 3438. Podla
poučky o obvodových uhloch nad stálou tetivou
máme tieto vzťahy:

~ APT = {3= .g: MPS'
~ BPT' = ce = ~ NPS'

a okrem toho
-1: MS'P - 90 ~ (P + AC()
~ NS'P = 90- (ce + LI~)
VzPJádom na to dostaneme:

MP _cos ({3+,Llce). ( (3
- p ,cos LIce -:-p cos -

- Llcesinp+ ... )
cos '(ce + LJ (3)NP = p , . p (cos ce-cos LI(3

,/ - LI{3sin'éc+ .:.)

Použitím týchto vzťahov a tov. '(2) dostaneme pre
Lly' vyjadrené rov. (1) tioto~ ,

Ay= -e ~(acos'{3+bco~ce)+

+e ~ (a sin (3 • .di + b sin ce: Lf~)

.g: S'MP = 90 + Lfce
~'S'NP = 90 + LI{3

a v druhej
ď

e LlP1" e-
~

d' •••••d _ m . LI ~1
e
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Obvykle stačí prvá aproximácia. Druhá hude nutná
lenpri krátkych stranách. Takýmto sposohomurčíme
LI{JI na niekolko minút presne, čopre praktické účely
stačí. Nakolko uhol OJ neurčíme z odchýfkového
obrazca presnejšie ako na ± 5', postačí určiť tiež
uhol LI(JI s touto presnosťou.
Naznačenfm postupom hude za uvedených pred-

pokladov vytýčená poloha hodu P s presnosťou
0,1-0,2 m, čo pre odkrytie podzemnej značky
dostačí. V prípade velkého e(nad 30 m) hudú vytý-
čovacie prvky zaťažené chyhami, vyplývajúcimi
z grafickej nepresnosti a z aproximácie. Vytýčený
hod P považujeme preto za prvé prihlíženie a,z neho
celý postup opakujeme. V tomto
druhom stupni možeme vo vy-
týčení hodu P očakávať presnosť.
± 0,1 m. 7;

Priklad: Na overenie uvedeného spíisohu riešme prípa.J,
s pomerne velkou vzdialenosťou e. 5ú dané dIžky stJ'án ,a uhly: -
a1 = 881,7 m aa= 1315,0 m fll = 74°16'
hl = 1223,8 ha = 881,7 fla= 42°04'
CI = 1120,8 ca = 944,3
dané uhly 1'1 = 6J049'23" Ya= 45°51'09"
merané uhly Y~ = 62°18'53" Yi = 43°54'02"
rozdiely AYI = + 29'30" AYa = ~ID57'07"
Z týchto hodníit vykreslíme situáciu v mierke 1 : 10000 a

podla rovnic (5) vypočítame posuny p a q (ohr. 3). '
p = 0,00857 . 963(1 - 0,753 . 0,00858) = 8,27 - 0,005 =

= 8,26 m hl ~ 845 m (odsunuté)
q = 0,0341 . 1228(1 +0,0341' 0,932) = 41,8 + 1,3 = 43,1 m

ha = 880 m (odsúnuté)
Pomocou p a q hola konštruovaná poloha hodu S. Z odchýlko.'
vého ohrazca (v mierke 1: 1000) holi odsunuté vytýčovaciec

prvky:
e = 43,3 m
s = 180 - (w + Afll)
= 180 - (124°3IY + 1°40') = 53°50'

Afll = e .!!.. = 3438 35,7 = 100' = 1°40'
al 1224 •

d = 35,7 m (odsunuté)
w = 124°30' , .

Presné hodnoty sú e =;: 43,4 m a s = 54°19'. Z porovnania vi;
díme, že dÍžka e hola určená dohre, avšak uhol s má chyhu 29'.:
Pomocou týchto prvkov hola vytýčena poloha hodu P a v jeho,
hlízkosti holo zvolené vhodné stanovisko, z ktorého holi znovu'
odmerané určujúce uhly 1". Ich hodnoty sú: .

y~ = 61°46'22" yi = 45°4.3'10~
Rozdiely. .,c

AYl = - 00Q3'01" AYa = - 0°07'59"

Posuny p' a q' .sú:
p' ==; 0,83 m q' =2,86 m

Pomocou nich hola vykonštruovaná poloha ,bodu S' (v mierke
1: 100) a rovnákým spíisohom, ako v predošlom prípade, holi
odsunuté vytyčovacie prvky:

e' =-3,10 m
s' =,180 - (151°50' + 5') = 28°05'

Presné hodnoty'sú e' = 3,20 m, a s' = 2&°02'. Hodnoty určené
graficky sú prakticky zhodné s presnými. . '

1

Príklad potvrdzuje, že navrhovlmý sposoh vytý-
čenia polohy zničeného trigonome~rického hodu vy·
hovuje p'ožiadavkam praxe z hfadiska presnosti. Jeho
výhodou je, ,že vyčíslenie prvkov potrehných na
konštrukciu odchýlkového ohrazca je jednoduché a
rýchle a na' riešenie stačia jednoduché pomocky
(logaritmický' lineár auhlomer), ktorých transport
v teréne nerQhí ťažkostí. '
Bolo hy chyhné domnievaťsa, že postupnou apro-

ximáciou hy, sme mohli určiť hod P s presnosťou
jednoho centimetra. Pozorovacie chyhy vnesú do
riešenia úlohy neistotu až niekofko decimetrov, na
čo tJ,'ehavždy pamatať.

Obnovení ztraceného trigonometrického bodu,
Ing. Vladislav Hojovec, Ing. Jiří Malý, zeměměřická fakulta ČVUT v Praze 526.32

Vyhledání trigonometrického bodu, jehož viditelné povrchové označení se ztratilo a jehož poloha je přibližně
známa. Pracovní postup a číselný příklad.' '

V praxi se často naskýtá úloha vyhledání trigono-
metrického hodu,j~hož povrchové označení se ztra- ,
tilo. Protože se ohnovení provádí odkJ;ytímpodzemní,
značky, stačí její polohu nalézt přihližně. Uvedené.
řešení dává možnost stanovení této polohy s minimál- '
ními výpočty i,s. jednoduchými měřickými úkony, ,
takže je lze provádět v krátkém čase přímo v terénu.

Základní myšlenka řešení:
Hledaný hod Pj~ průsečíkem dvou luu,Žnick1, k2,

z nichž daná vzdálenost PIP2' případně 'P2f's je vidět,

pod konstantním úhlem OJ1, po případě OJ2 (viz ohr. I).
Můžeme tedy v terénu vyhledat hod P jako průsečík
ohou kružnic,: které pokládáme v· okolí hledaného
bodu za přímky. Tuto aproximaci můžeme provést
proto, že chyba jí způsohená dosahuje hodnot, které
-:zlepro náš úé.elzanedhat;, n.~,př. v kružnici o polo-
měru r = I km je v~.epětío,hlouku nad tětivou
30 m asi 10 cm. , "
Ukážeme- proto, jak ~ajdeme ohě přímky, které

aproximují kružnice /ii'a/k';': J?l?stavme se s theodo-
!item do lihovolného" hodu P'~ kte~ leží v okolí
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bodu P (viz ohr. 2). Pak úhly, nam~řené na tomto
.boděmezi směry P'Pl a P'P2, po případě P'P2 a
P'P3, hudou w~' w~ a hudqu se lišit od známých
Wl, W2 o hodnoty:
L1wl= Wl - w~ a L1w2= Wl! - w~ (1)
Pak hodnoty P' P~ , P' P; , P' P a' a P' P~ na ramenech
PlP', P2P' a P3P' určují přímky, aproximující kruž-
nice a můžeme je počítat ze vzorců:

P'Pí - ~. L1wlplyne z trojúhelníka P'P~ P2srn WI

P'P2 = ~. L1wlplyne z trojúhelníka P'P~ Pl
srn WI (2)

P'P~ = s:~~ . L1w2plynez trojúhelníka P'P3'P2

P' p.s = ~. L1W2 plyne z trojúhelníka pí P~P3srn W2

kde Sl' S2' S3 jsou rovněž známé délky: Sl = PlP
S2 . P2P
S3 = P3P

V těchto vzorcích klademe aproximativně sin L1W ....:..

== L1w a P,Pi ....:..s. Zkoumáme-li vliv aproximace
P;I"K ....:..S na výslednou hodnotu P' P~ , zjistíme, že
při hodnotě Wf = 30° a L1w = P, uplatní-li se rozdíl
hodnot PjPk , S pěti metry, způsohí aproximace chyhu
v P' Pí rovnou asi 2 dm.

Při hodnotě w' = 30°,L1w = P as = 5 km
uplatní se aproximace sin Ltw ....:..L1w chyhou rovn,ou
asi 1 cm.
Přímé spojnice P~ P: a P~ P~ se protnou v hleda-
ném hodě P.
Z uvedeného řešení vyplývá tento pracovní postup,

který předpokládá, že známe úhly Wl' W2 a strany
Sl' S2' S3:
V okolí hodu P, pokud možno nejhlíže, změříme

theodolitem úhly w~ , W~ (téměř vždy stačí na desítky
vteřin) a vypočteme LtWl' L1w2 z rovnic (1). (Při vel-
kých hodnotách L1Wl' L1W2 doporučuje se odhadem
stanovit hod P, pře.místit theodolit, znovu změřit
w~. w; a stanovit L1Wl a L1w2.) Z vypočtených
hodnot L1Wl'.L1Wil,naměřených úhlů W~' W; a zná-
mých délek Sl' S2' 83 stanovíme posuny P' Pí , P' P2 ,
P' P~ a P' P.í podle vzorců (2) a to nejlépe z nomo-
gramu (viz ohr. 3.).
Pak vytyčíme hody P~ , P~ , P~ , ~ 1) a stanovíme

průsečík kružnic kl = P~ P~ a k2 . P~ P~' třeha

způsobem, popsaným v knize akad. Jos. Ryšavého:
Geodesie I. (1955) na str. 229.
Doporučuje se na vyhledaném hodě P změřit úhly

PW~' Pw; • Má hýt Wl= Pw~, W2= Pw; • Případné
odchylky můžeme ještě odstranit malou změnou
polohy bodu P, kterou určíme odhadem. Tato změna
nehude zpravidla přesahovat hodnotú 1/2metru, ob-
zvláště opravíme-li po změření úhlů w~ , w~ odhadem
původní polohu theodolitu, jak bylo na začátku
pracovního postupu uvedeno.

Číselný příklad:
Pro ověření výsledků bylo provedeno kontrolní měření se

známýDŮhodnotaDŮ:
Délka strany:

Hodnoty v obr. 1 byly: P1P 1611,70 m
PaP 1814,25 m
PaP 3037,36 m

Wl = 76°32'33"
Wa = 57°24'03"

Theodolit (Wild Ta) jsme umístili do vzdálenosti cca 15 m
od bodu P a změřili osnovu směrníkovou:
Stanovisko Směr na bod Směrník

P P1 192°11'09"
W'l = 76°58'23"

269°09'32"

Pa 326°14'56"
Je tedy: LtWl = - 25'50"

Ltwa = + 18'39"
Vteřiny byly v našem případě uvažovány jen proto, aby v de-
sítkách vteřín nevznikaly chyby ze zaokrouhlení.
Z nomogramu pak byly určeny tyto hodnoty:
P!,"oWl a LtWl vyhledán bod na přenosnici, kte!'"ýbyl spojen:

~. s bodem, příslušným k délce 1814 m ..• P'Pi = - 13,90 m
2. s bodem, příslušným k délce 1611 m ... P'P~= - 12,20 m
Rovněž p!'"owa a Ltwa vyhledán bod přenosnice a spojen:

1. 8 bodem, příslušným k délce 1814 m ..• P'P~ = + 11,65 m
2.8 bodem, příslušnym k délce 3037 m ... P'P~= + 19,50 m.
Pozn.: Osvědčuje se pro rychlost i názornost (abychom vě-

děli, které z výtyček patří na jednu kružnici) použít uvedeného
postupu, protože - jak je zřejmo - pro P' P'l i P' P~ , které
určují body, ležící na k1 (obdobně pro P'P~, P'P~ )platí stejný
bod přesnosnice na nomogramu.
Je dále výhodné zapamatovat si pravidlo:
Určujem~-li posun P'Pi ramene úhlu, pak tento posun hle-

dáme v nomogramu pro délku ramene druhého.
V našem případě padl průsečík aproximativních kružnic na

okraj kamene, značícího trig. bod P.
Doba, potřebná pro určení bodu při práci 2 osob (bez větších

terénních obtíží) byla 15 minut.

1) Je třeba mít na zřeteli, že kladné znaménko hodnoty
P'Pi způsobí posun bodu P' ve směru k bodům P1, Pa' Pa'
záporné pak posun opačného směru.

I Vyhledávání trigonometrických bodů grafickou metodou
Ing. Josef Engel, GTÚ v Praze 526.32

Využití grafické metody protínání při hledání trigonometrických bodů. Použití v praxi. Praktické poznatky
a připomínky. Způsoby řešení. .

V poslední dohě jsme stále častěji nuceni řešit
úkol, jak vyhledat v terénu trigonometrický neho
jiný měřický bod, je-li povrchová značka odstraněna
a nemů~e-li se podle místopisných údajů nalézt.
Vlivem rostoucího počtu JZD a hospodářsko-tech-

nických úprav pozemků, množí se případy vyorávání
trigonometrických bodů a tak s mezníky soukromé

držhy při rozoravam meZIJSou odstraňovány i po-
vrchové značky čs. jednotné trigonometrické sítě.

Hledaný hod můžeme nalézt třemi způsohy:
1. protínáním se strany,
2. protínáním zpět,
3. polygonovým pořadem.
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Chtěl hych poukázat na' prvé dva způsohy; které
se dají řešit graficky.

Protínání se strany

U tohoto způsohu je nutno s hodu A v přírodě
označeného kamenem vytyčit pomocí úhlu IXv (roz-
díl jižníků aAB - aAd od nějakého trvale signaliso-
vaného trigonometrického hodu C směr na hod hle-
daný B (ohr. 1). Tento směr zajistí figurant 2 výtyč-

kami. V místě hledaného hodu B pak měřič v liho-
volném hodě B' na vytyčeném směru AB zaměří
úhel 13m' Porovná měřený úhel 13m S úhlem f3v vy-
počítaným z rozdílu jižníků alic - aBA a zjistí od-
chylku LI 13. K této odchylce odměří se na centrač-
ním diagramu pro známou stranu BC délka kol-
mice d. Pokud úhlová odchylka je větší než úhlový
rozsah cen'tračního diagramu, zmenší se v určitém
poměru (na př.: v poměru 1 : 10 se použije místo
skutečné odchylky 160" redukovaná odchylka 16").
Ve stejném poměru je potom nutno výslednou dél-
ku BB' zvětšit. Na předem zkonstruovaném ra-
meni úhiu AB' C (prakticky se zohrazí úhel f3v)
vede se ve vidálenosti d rovnohěžka se stranou B' C,
ato, je-li měřený úhel 13m menší úhlu f3v' dovnitř,
je-li větší, vně vyneseného úhlu.. Průsečík na straně
AB' udává polohu hledaného hodu B. Vzdálenost
BB' se odměří na měřítku centračního diagramu
a poměrem, v jakém hyla zvolena úhlová odchylka
LI 13, se vypočte skutečná délka, ktez:á se vytyčí
v přírodě.
Pokud vzdálenost BB' je příliš veliká, může hýt

první grafické určení nepřesné a je nutno provést
nové zaměření úhlu 13m na vyhledaném místě a po-
stup opakovat. Při tomto způsohu musí hýt s vyty-
čovaného hodu A. dohrá viditelnost na hledaný hod B
a s hodu B viditelnost na hpd A a C. Tohoto způ-
sohu se dá použít na kratší vzdálenosti, kdy viditel-
nost pokynů k zařízení figuranta do směru je ještě
možná a pře~házení není ohtížné. (Cesta na hod B -
zavést figuranty, pak na A - vytyčit směr, vrátit
se na B - určit polohu hledaného hodu a opět na A
pro výtyčky.) Tento způsoh hude výhodný, až hu-
. dou měřické skupiny vyhaveny přenosným krátko-
vlným vysílacím a přijímacím zařízením, čímž od-
padne ohtížné zařizování figuranta na dálku do
směru ..

Pr~tínání zpět

V terénu přehledném a s dostatečným počtem
trvale signalisovaných trigonometrických neho zhuš-
ťovacích hodů naskytne se možnost, že s hodu, který
se má hledat, hude vidět 3 trigonQmetric~é hody,

,.
takže polohu hodu možno určit protínáním zpět.
I tady můžeme postupovat ohdohně jako při pr()tí.
nání se strany a celý způsoh provést graficky.
V hlízko sti hledaného hodu H (ohr. 2), na zvole·
, h dV H' vv, 'hl 13 P , ,nem oe. zamenme u Y IXm a",.. orOvnanlm

6'"HA'" 105·2,'58'
6"M.: 220· 5+' 48"
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se známými úhly IXv a f3v ohdržíme úhlovou odchylku
LlIX a LI 13. Pro úhlovou odchylku LI IX a délku 'strany
BH určíme na paprsku AH' průsečík' I vevzdále·
nosti kolmice z centračního diagramu '(Ing. V. Kolo-
mazník) vedené rovnohěžně s BH'huď vně, neho
dovnitř úhlu IX, podle toho, je-li měřený úhel větší
neho menší, než vypočítaný. Stejným způsohem určí-
me hody na paprscích BH' pro LlIX a stranu AH
? LI 13 a stranu CH a průsečík na paprsku CH' pro Af3
a stranu BH. Ohdržíme dvě dvojice hodů, jimiž pro-
cházejí kružnice, které můžeme pro naše účely na-
hradit přímkami. V jejich průsečíku je hledaný hod.
Tento způsob popisuje již v časopise Zeměměřictví

z r. 1952 Ing" VI. Forman.
Vyzkoušel jsem tento způsoh, kte,rý je velmi vý-

hodný, protože celý postup se provádí z větší části
graficky a hez zdlouhavého výpočtu. Při provádění
ohnovení hodů na větším území vyžaduje ovšem
tento způsoh přehledný terén s dostatečným počtem
viditelných, trvale signalisovaných trigonometric~
kých hodů. Předpokládá udělat dokonalou rekognos-
kaci se zápisem viditelných směrů s místa hledaného
hodu ,a hlavně přípravu, nehoť před prací musíme
mít vyneseny na hledaném hodě směry na 3 trigono-
metrické hody, poznačeny délky stran a úhlové hod-
noty lÍv' f3v vypočítané z rozdílů jižnÍků. To znamená,
že před započetím prací musíme vypočítat, potřehné
jižníky na viditelné trigonometrické hody, které
nejsou v zápisnících vedeny.
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a) početní:
Ahychom v poli neztráceli čas, vyneseme již v kan-

celáři na list papíru (form. A4) paprsky určovacích
směrů, k nimž je výhodné poznamenat délky stran.
Po straně je třeha zapsat hned úhly, které svírají
směry na známé trigonometrické hody. Nyní je dů-
ležité, ahychom se dostali do hlízko sti hodu, a to

. podle popisu z místopisu, po případě sledováním
terénu, ahychom nemuseli měření zh.ečně opako-
vat. Zvolíme si stanovisko H' a zaměříme v.jedné
řadě úhly (Xm a 13m a porovnáme s vypočítanými
(Xv a {3v' Jsou-li rozdíly větší než 60", nutno je pře-
vést na vteřiny, protože centrační diagram je kon-
struován ve vteřinách. Zvolíme vhodnou konstantu
(poměr zmenšení), ahychom mohli na nomogramu pro
známé strany odměřit délky kolmic pro úhlové od-
chylky LI(X a LI(3. Pro vynášení kolmic získaných
z nomogramu je důležité sledovat, jak už hylo ře-
čeno, jak je změřený úhel veliký k úhlu vypočte-
nému. Je-li měřený úhel větší než vypočtený, pak
rovnohěžky se směrem ve vzdálenosti kolmic se ve-
dou vně úhlu. Je-li menší, vedou se rovnohěžky
uvnitř vyneseného úhlu.

h) Grafické určení polohy hledaného bodu:
Pro úhlovou odchylku LI(X a délky stran AH a BH

odměří se na diagramu délky kolmic a vedou se
rovnohěžky, které protnou paprsky BH' a AH' ve
dvou hodech kružnice kl, na které má hýt hledaný
hod. Totéž uděláme pro úhlovou o<Jchylku LI{3 a
délky stran BH a CH, kde vedené rovnohěžky nám
na paprscích CH' a BH' určí další 2 hody k:ružnice k2•

Kružnice nahradíme přímkami. V jejich průsečíku je
hledaný hod H. Zvolíme směr, ke kterému vztáhneme
úsečkou a ve zvoleném směru a pořadnicí b hledaný
hod. Nesmíme zapomenout odměřené délky a, b
vynásohit zvolenou konstantou, ahychom ohdrželi
správné délky, které od stanoviska stroje H' vyty-
číme. Na takto získaném bodě, kde v našem případě
jsme se přihlížili velmi hlízko, ale přece jen přihližně,
nutno měření opakovat. Nyní již vysiačíme s roz-
dílem LI(X a LI{3hez nějaké redukce a výsledné hod-
noty pro vytyčení hudou již dostačující, ahy se hod
nalezl. I na takto určeném hodě doporučuji provést
ještě jedno měření. Vyřadí se jím případná chyha,

která se může hlavně z počátku udělat při grafickém
vynesení kolmic, a kontrolní měření rozhodně ne-
zahere tolik času. Máme pak jistotu, že udáme polohu
hodu naprosto přesně a vyvarujeme se tak zhyteč-
nému kopání. Musíme také uvažovat, že hudeme
muset hod stahilisovat a při velké jámě je často
prohlém, kam zatlouci kolíky a na co stahilisaci pro-
vést .

Poznámka: Při stahilisaci nesmíme zapomenout zajistit
výšku nalezené desky a zaměřit výškový rozdíl deska-horní
plocha kamene.' Jinak ztrácíme nadmořskou výšku kamene,
která hyla získána mnohdy pracným měřením. Je důležité
změřit i rozměry stahilisovaného hranolu a jsou-li na kamerii
nějaké znaky, poznamenat, do kterého světového směru hyly
dány.

Hlavně hych kladl důraz na to, ahy hledání hodů hylo svě-
řeno odhorným silám s praxí u triangulace, které mají kladný
poměr k vykonanému dílu. Nesvěřovat hledání podzemní desky
figurantům hez dozoru! Podzemní desku nepodkopávat a v syp-
kém terénu dávat pozor, ahy se špičákem nevyvrátila. Bedlivě
dhát, ahy hledání podzemní desky se dělo velmi opatrně. Po-
slední vrstva v předpokládané a podle místopisu zjištěné hlouhce
se musí odehírat velmi opatrně, ahy se deskou nepohnulo.
Nikdy neodkrývat desku celou, stačí jen místo, kde je křížek.
Případné pohnutí deskou znamená nutnost odkrýt druhou pod-
zemní značku a to s ještě větší opatrností, a tím zdržení práce.

Při této .příležitosti chtěl hych ještě poukázat na důležitost
místopisů a jejich vyhotovení. Zanedhání jakékoliv možnosti
přímého zaměření trigonometrického hodu je velikou hospo-
dářskou škodou při jeho hledání. Na místě, hyť hy se hod na-
lézal třeha i na rozlehlé parcele, se musí najít způsoh přímého
zaměření, neho takový znak, který nám poslouží k určení
alespoň přihližné polohy, nutné pro další vyhledání strojem.
Příklad grafického řešení: (ohr. 2)

Máme vyhledat podzemní desku trigonometrického bodu H,
z něhož je vidět hody ABC.

Známe aHA = 105°26/58" SHA = 5296,
aHB = 220'54'48" SHB = 3240,

. aHC = 332°14'35" SHC = 5899.
Rozdílem jižníků získáme: CCv = ll5°27'50" {lv = III °19'47"
Na H' se zaměří: CCm = II r07'30" {lm = 109°18'40"

Llcc= 1°39'40" LI{l= 2°01'07"
Llcc" = 5980" (ven)
LI{l" = 7267" (dovnitř)

K = 1000
Llcc" '= 6,0" (ven)
LI{l" = 7,3" (dovnitř)

ccm > CCv kolmice se vynáší vně úhlu cc,
{lm < {lv kolmice se vynáší dovnitř úhlu {l.

Výsledné hodnoty a = 0,0725 m, b = 0,056 m odměřené na
měřítku centračního diagramu a násohené konstantou K udá-
vají pro vytyčení a = 72,5 m; b = 56,0 m.e

Geodetické 'práce pro projekty energetických vodních děl
Mgr inž. Waclaw Klopociiíski 526 . 99 : 627 .8

Autor, pracovník polského Hydroenergoprojektu, popisuje geodetické práce a podklady pro projektování vodních
děl v Polsku. Článek je zajímavý pro naše geodety nejen tím, že poddvá přehled o geodetických pracích pro vodní
díla v Polsku, ale také přehledným popisem funkce vodních přehrad i postupu při jejich projektování. Stk

Dosavadní počet vodních elektráren v Polsku není
velký, teprve současný pětiletý plán počítá s jejich
budováním ve větším měřítku.

Výhody vodních elektráren jsou známé: zdroj ener-
gie - voda - je nezničitelný, výrohní náklady -
minimální. Nádrž zadržuje vodu, které můžeme vy-
užít k výrohě elektrické energie v nejvýhodnějším
čase, na příklad v zimním ohdohí neho v dohě ve-
černích "špiček". Vodní nádrže plní ještě jiné, ne-
méně důležité úkoly: chrání kraj před povodní a činí
řeku splavnou i v ohdobí nízkého stavu vody.

Celkovézásohy vodní energie v Polsku je možno
odhadnout asi na 4500 megawattů; v současné dohě
se z nich však využívá jen asi 5 %. Hlavní energe-
tické řeky Polska jsou horské řeky Wisla a její
přítoky, San a Dunajec, dále nížinné řeky Bug a
Brda. Význam přehrady jako ochranného zařízení
proti povodním je zdůrazněn zejména u horských
toků. Regulace podhorských řek usnadní plavení
dřeva. Toky nížinné tvoří výhodné a levné dopravní
cesty: ze Slezska do vnitrozemí a do přístavů, dále
vodní cestu východ-západ.
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Mnoho z těchto staveb je již začleněno do pětile-
tého plánu.
Budování vodního díla způsobuje v nejbližším

okolí. základní změny hospodářských podmínek:
na místě zaplavených osad vznikají nová sídliště,
stráně nad přehradou se zalesňují, komunikační síť
přerušená přehradou se přetváří, vznikají sídliště pro
zaměstnance elektrárny, projektuje se zásobování
zemědělství a průmyslu vodou. Všechny tyto úkoly
se řeší současně s projektem vodní elektrárny a vše-
chny vyžadují hodnotných map a mnoho měřických
prací.
Důležitost geodetických prací pro projekty vod-

ních děl spočívá také v tom, že dobré mapy rozho-
dují o vlastní volbě místa přehrady, o zmenšení
rozsahu zemních prací, o výšce vzdutí vodní hladiny
a také o různých technicko-ekonomických ukazate-
lích.
V úhrnném náklaClu na projekt je částka určená

na zeměměřické práce značně vysoká, neboť činí
právě tolik, co náklady na vlastní projekt a ustupuje
toliko nákladům vynaloženým na geologický výzkum.
Pro znázomění uveďme, že náklad na práce geolo-
gické činí zhruba 50 %, na práce zeměměřické (pouze
pro vlastní projekt) - 25 % a na zbývajících 25 %
se podílí všechny ostatní projektové práce.
Geodetické práce trvají dlouho a předcház!'ljí jak

výzkumným pracím geologickým, tak i pracím pro-
jektovým. Z toho vyplývá, že je velmi důležité,
určit správně jejich rozsah i přesnost.
Účelem tohoto pojednání je seznámit zeměměřiče

s rozsahem geodetických prací potřebných při vý-
stavbě vodního díla. Pro pochopení těchto potřeb je
nutné objasnit základní zásady práce vodní elek-
trámy.
Zdrojem energie vodní elektrárny je spá~ vody,

která pohání turbinu, spojenou s generátorem (obr. I),
vytvářejícím elektrický proud.
Spád můžeme vytvořit buď pře-
hražením říčního údolí přehradou,
nebo tím, že vedeme vodu t. zv.
derivačním kanálem, který spo-
juje kratší cestou dvě místa řeky.

na výrobu elektrické energie může být na př. večer
vyšší než činí její přítok do nádrže, ale menší její
spotřebou v jiné době, na př. v noci, se rozdíly vyrov-
nají.
Vodní elektrárny pracují v jednom systému s elek-

trárnami tepelnými, což znamená, že v době menší
spotřeby elektrické energie je možno vodní elek-
trárnu zastavit a zadržovat vodu v nádrži až do
doby vyšší spotřeby proudu.
Vypojení lodní elektrárny při současném zadržo-

vání.vody je samozřejmě možné jen tehdy, existu-
je-li vodní nádrž. Elektrámy toho druhu se nazý-
vají špičkové na rozdíl od elektráren průtokových,
které nemají vodní nádrže a pracují za stálého, ne-
přerušovaného průtoku vodního proudu.
Zapojování a vypojování špičkové elektrámy způ-

sobuje klesání 'a stoupání vodní hladiny v nádrži.
Jsou to tak zvané časové změny vodní hladiny.
Velká nádrž může zadržovat jamí vody, jež se dají
využít pro výrobu elektrické energie v období její
vyšší spotřeby, to je na podzim a v zimě. Vznikají
tak roční změny výšky vodní hladiny - značně'
větší nežli změny denní.
Snižování vodní hladiny obnažuje břehy a bahnité

pobřežní dno, vytváří mělčiny nebo tůně, příznivé
pro vznik malárie. Tomu je možno zabránit správným
projektováním břehové čáry nádrže, prohloubením
dna nebo ohrazením mělčin ochrannými valy. Je
zřejmé, že tyto projektové práce musí být prováděny
na hodnotných vrstevnicových mapách, zobrazují-
cích tvar břehů nádrže s velkou přesností.
Kolísání vodní hladiny je ohraníčeno dvěma výš-

kami (obr. 2):
výškou normálního vzdutí a
výškou nejnižšího vzdutí, při kterém je ještě dosta-

tečný přítok vody, umožňující práci turbin.1) Vrstva
vody mezi oběma těmito výškami se nazývá vrstvou
energeticky činnou. Pod ní se nachází vrstva ener-
geticky mrtvá, t. j. bezvýznamná pro výrobu ener-
gie. Zvýšení vodní hladiny nad výšku normálního
vzdutí se vyskytuje přechodně při povodních.

Voda může být vedena otevřeným kanálem, po-
trubím nebo štol~u (tunelem).
Zbudováním vysoké přehrady vznikne· nádrž,

která. má značný význam pro vodní hospodářství
řeky. Je známo, že požadavky na odběr elektrické
energie nejsou časově rovnoměrné. Spotřeba vody

Jak je známo, přináší voda z hor úlomky skal,
někdy dosti značných rozměrů, nebo splavuje půdu
s pozemků. Nanesený materiál se "usazuje v nádrži,

1) Pozn. překl.: U ná$ je nazýváme nejvyšší a nejnižší pro-
vozní hladinou.
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kde se jeho hromaděním zmenšuje spád vody (a tím
zároveň i její unášecí sila).
, Stupeň zabahnění dna nádrže je soustavně pozo-
rován v pevně stanovených profilech. K ochran6
proti zanášení dna se projektují nízké přehrady na
potocích, vlévajících se do nádrže i na ře,ce nad
nádrží. Dno nádrže se čistí tím, že se voda vypouští
t. zv. dnovými výpustěmi přehrady.
S hlediska energetického mohlo by být dno ná-

drže - nižší nežli hladina nejnižšího vzdutí - pone-
cháno zabahněné. Proto může být zobrazeno na ma-
pách méně přesně nežli okraje nádrže.
Projektování vodních elektráren znamená kom-

plexní řešení všech otázek spojených s řekou, a proto
mu také předchází úvodní studie. Na základě stát-
ního perspektivního plánu vodního hospodářství,
vypracovaného Komitetem Gospodarski Wodnej
PAN (Komisí pro vodní hospodářství při Polské
akademii věd), vyhotoví se generální plán hospoda-
ření vodou řeky, dále plán založení kaskád řeky,
to je sousedních dvojic vodních stupňů funkčně
spolu spojených. Teprve po úvodních studiích se za-
počne s projektováním jednotlivých vodních stupňů.
Projektuje se obvykle ve třech projekčních stupních:
úvodním, technickém a prováděcím. Každý následu-
jící stupeň- podává podrobnější umístění přehrady,
elektrárny, zátopové čáry, pomocných budov a vy-
žaduje stále více podrobnějších kartografických ma-
teriálů na stále se zužující oblasti.
Pro generální plány se využije stávajících map

1: 300000 a 1 : 100000 a pro :malétoky - mapy
1 : 25 000. Z dosavadních měření se vyšetří profily
řeky. V této fázi se navrhne všeobecné umístění
vodních stupňů, což dá celkový obraz hospodářského ,
využití řeky.

Zalo~ení kaskády

V tomto období se stanoví všeobecné umístění
přehrad a dále pak výška vzdutí jednotlivých stupňů.
Obrázek 3 zobrazuje příklad dvou variant kaskád

na nížinné řece. V jednom řešení, vyznačené~ čárko-
vanou čarou, jsou navrženy malé nádrže, ve druhém
řešení, zakresleném čarou plnou, nádrže velké.
V návrhu kaskád se vyznačí přibližná výška vzdutí

spolu s hlavními technicko-hospodářskými ukazateli,
které mají zdůvodňovat umístění jednotlivých stup-
ňů. V přibližných částkách se uvede náklad· hlavní
investice a investic přidružených.
Až po toto "období se využívá topografických map

případně existujících map. podrobných.

Založení vodního stupně

Založenívodního stupně senavrhuje na mapě v mě-
řítku 1 : 25 000 nebo na její zvětšenině v měřítku
1 : 10000, vyhotovené fotograficky. V řídkých pří-
padech máme odvozenoumapu v měřítku 1 : 10000,
jejíž výškopis odpovídá přesností mapě 1 : 100000.
Na topografickémapě se provede reamhulace budov,
komunikací a terénu; k tomu se využije všech po-
drobných map, na př. map a profilů splavných řek,
melioračních map, map měst a osad, map hospo-
dářsko-technických úprav pozemků a lesů a jiných
údajů, na př. výšek nul vodočtů, výšek mostních
konstrukcí a pod. ,
Jakost topógrafických map má značný význam

pro projektové práce. Obzvlášť závažné je správné
zobrazení terénu vrstevnicemi. Naše - s hlediska
energetiky nejdůležitější - horské a podhorské ob-
lasti byly zmapovány před sto lety, při čemž terén,
vyznačený šrafováním, nepodává správnou před-
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stavu o skutečných výškách, protožechyhí mnoho
výšek charakteristických bodů. Často je nutné opra-
vit výšky důležitých terénních hodů, výšky silnic,
okrajů osad v zátopě a pod.
Výškové rozdíly terénu se určují výškoměrem na-

vázáním na jiné výškové body.
Je třeba opatrnosti při zavádění jednotné výškové

soustavy. Státní niveláční síť se vztahuje k nulovému
bodu Severního moře v Amsterodamě, avšak na
Podkarpatsku jsou výšky některých bodů vztaženy
k nule moře Adriatického. K této nule jsou vztaženy
i výšky výškových. značek a hydrologické údaje
v katastru vodních sil řeky Sanu a Dunajce. Situaci
ještě ztěžují nl;:vysvětlitelné rozdíly mezi oběma výš-
kovými systémy - na př: na Dunajci u Czorsktyna
je tento rozdíl 2,89 m, zatím co by správně měl být
asi 0,5 m. Situaci vyjasní nivelace výškových .značek
v dlouhých úsecích, měření výšky vodní hladiny,
podélného profilu říčního dna, dále zaměření nulo-
vých bodů všech vodočtů, o čemž bude ještě dále
pojednáno.
Abychom mohli st.anovit nejvhodnější výšku vzdu-

tí, vypočítá se zatopená plocha a obsah nádrže pro
různé výšky hladin v nádrži; provádí se to planime-
trováním jednotlivých isobat. Výsledky planimetro-
,vání dají t. zv. objemovou křivku nádrže (obr. 4).

Úvodní projekt

Cílem úvodního projektu je detailní umístění pře-
hrady a konečné ustálení výšky hladiny vzdutí.
K 'tomu se použije podrobné mapy, podle které se
zvolí taková poloha přehrady, aby její objem a zemní
práce byly co nejmenší. Na mapách se vyznačí stálé
prvky jako~ přehrada, přelivy, vodovody, kanál, sta-
vidla, budova elektrárny a rozvodny, vorové pro-
pustě, propustě pro ryby, sídliště (zaměstnanců),
cesty atd. Zároveň se vyznačí prvky dočasné, po čas
stavby předpokládané t. zv.organisačním plánem
práce. Jsou to: příjezdy, baráková sídliště, dočasné
mosty a lávky, polní dráhy, estakády, staveniště atd.
Podrobné měření, prováděné podle požadavků

projektového ústavu, se nezbytně protáhne nejméně
na jeden rok, neboť zpravidla je nutné zhušťovat
trigonometrickou síť a síť přesné nivelace.
Piíčinou toho je nedostatek perspektivního plánu

využití řek a dále okolnost, že resortem energetiky
není doceňována nutnost včasného zajištění geodetic-
kých podkladů, topografických i podróbných map.
Vzhledem k tomu, že úvodní projekt je možno

začít až po dodání podrobných map, jejichž vyhoto-
vení trvá asi jeden rok, provádějí se často geodetické
práce, nezbytné pro úvodní projekt, již v době za-
kládání projektu kaskády. K měřickým pracím pro-
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váděným již v době zakládání kaskády, ačkoliv
slouží až pro následující projektový stupeň, patří:
nivelacevýškových bodů, zaměření podélného a příč-
ných řezů řeky, triangulace a technická polygonisace
a mapování terénu ·nádrže.
Nivelace výškových bodů se provádí jako tech- .

nická nivelace I. třídy, připojená na body přesné
nivelace.
Výškové pořady se zakládají podél řeky, na. obou

jejích březích, nad zátopovou čarou. Pod zátopovou
čarou se zvolí jen nutný počet dočasných výškových
bodů, které se stabilisují dřevěnými sloupky, hřeby
zatlučenými do starých stromů atp.
Vmístě přehrady se osadí na obou březích po třech,

vzájemně blízkých výškových bodech, a to tak, aby
nemohly být stavebními pracemi zničeny. Kontrolní
měřenívýškových rozdílů potvrdí stabilitu výškového
systému, od něhož budou určovány výškové body
stavby.
Nivelace vodní hladiny se koná až po založení a

zanivelování výškových bodů. Vodní hladina se má
měřit v době jejího středního stavu a to během ně-
kolika hodin. O dnu měření je třeba uvědomit pří-
slušný úřad, aby v době měření nedošlo ke spouštění
vody (změně výšky vodní hladiny). Hladiny vody
se měří ve vzdálenostech nejvýše kilometrových.
Délky v podélném řezu vodní hladiny se vynáší
v měřítku 1 : 10 000, 1 : 25 000, nebo 1 : 50 000 a
výšky v měřítku 1 : 25 u řek nížinných a 1 : 100
u řek horských.
Na profilu se vyznačí: kilometráž řeky, stávající

výškové body, jejich čísla a výšky, vodočty, čtení na
vodočtech a výšky jejich nulových bodů, mosty
s udáním výšky spodní konstrukce a výšky jízdní
dráhy. Samozřejmě se udá i výška vodní hladiny,
dále den a hodina měření.
Příčné řezy dávají podklady pro opravu stávají-

cích topografických map před výpočtem obsahu ná-
drže a výpočtem hydraulického vzdutí. Zaměří se
po zanivelování výškových bodů. Řezy se vedou:
v části hydraulického vzdutí, v charakteristických
místech jako je zúžení údolí, u vodočtů, mostů a
brodů, dále v místě navrhované přehrady a pod ním,
napříč říčníhó údolí do šířky vyznačené nejvyšší
hladinou vzduti. Konce řezů se stabilisují kůly, které
se polohově zajistí měrami od polygonových bodů
nebo od bodů .identifikovaných na mapě. Pro vý-
počet světlosti mostu se zaměří u každého mostu
3 příčné profily: jeden vose mostu a po jednom ve
vzdálenosti 100 ID po proudu a proti proudu řeky.
Řez vose mostu je současně podélným řezem mostu
a znázorňuje schema.tickyjeho konstrukci. Na příč-
ných profilech se měří body zlomu terénu a dno řeky
se sonduje ve vzdálenostech po 5-20 m. Řezy se
vynesou do polohopisně-výškopisných map, na př.
do map v měi'ítku 1 : 10000, 1 : 5000 nebo 1 : 2000.
Podélný řez dna se zhotoví vynesením· bodů dna

z příčných řezů do profihr vodní hladiny. V řezu se
uvede dno řeky, vodní hladina, oba břehy, kilo-
metráž, výškové body, vodočty, mosty, jezy atd.
Vyhotovení ma-ppro větší vodní nádrže trvá nej-

méně rok. Proto je možno v časové tísni, v terénech
hospodářsky méněcenných, navrhnout. úvodní pro~
jekt na existujících mapách 1 : 25000 o vrstevni-
covém intervalu okolo 2 m. Dále se využije všech
stávajících map podrobnějších, doplněných novým

podrobným zaměřením místa přehrady a území ná-
drže nejvíce exponovaných jako komunikačních
uzlů, osad atd. Vypracováním úvodního ;projektu
nádrže na topografických mapách se nevyhneme
vyhotovení podrobných map pro následující projek-
tový stupeň, ale omezí se tím velmi často podrobné
měření už jen na místa, přijatou variantou projektu
přesně vymezených.

Měřítko map

Protože různé části projektu se Vyhotovují s roz-
dílnou přesností, je i měřítko užitých map nestejné.
Na př. místo budóucí přehrady, elektrárny, osady
a staveniště vyžadují značně podrobnějšíchmap nežli
území nádrže. Proto se v prvém případě volí mě-
řítko 1 : 2000 nebo 1 : 1000, kdežto pro území ná-
drže měřítko 1 : 10000 nebo 1 : 5000. Přesto se však
některá místa vodní nádrže jako osady na okraji
zátopové čáry, křižování s komunikačními směry
atd. zobrazují v měřítku 1: 1000 nebo dokonce
i 1 : 500.
Polohopisně-výškopisné mapy vznikají použitím

různých měřických metod: tachymetrie, ťototopo-
grafie,pozemníi letecké fotogrametrie. Volbametody
závisí jednak na možnostech finančních, jednak na
termínu prací.
Ze s~větských zkušeností vyplývá, že nejvhod-

nější cestou k pořízení map jsou letecké snímky,
doplněné výškopisem zaměřeným tachymetricky a
přímým zaměřením potřebných inženýrských za-
řízení.
Zhotovení mapy 'se opírá o geodetickou osnovu

jakou představují body trigonometrické sítě. Při za-
hušťování sítě umísťují se nové body pokud možno
vně zátopové čáry. Nové trigonometrické body je
třeba volit na obou koncích projektované štoly pro
snazší vytyčení jejího směru, dále při osenavrhované
železnice, lanové dráhy a cest.
Triangulaci můžeme nahradit přesnou polygono-

metrií, při níž se s výhodou dají body rozvrhnout
podél komunikací, řek, zátopové čáTYatd.
Pevné. body, o které ~e již bezprostředně opírá

měření situační i výškové, se určují technickou poly-
gonometrií. Pořady se. zakládají kolem navrhované
nádrže, pokud možno vně zátopové čáry, podél stá-
vajících nebo projektovaných komunikací. Pořady
podél zátopové čáry umožní vytyčení· nádrže vte-
rénu.
\ Polygonové body se stabilisují betonovými mez-
níky nebo dřevěnými kůly; na tvrdých skalách je
možné vyznačovat body vytesanými křížky. Beto-
nové mezníky se osazují zásadně vně zátopové čáry,
při čemžsemůže postupovat tak, že semezníky a dře-
věné kůly vzájemně střídají; každých 11/2 km se osa-
zují za sebou tři 'betonové mezníky, od kterých se
vychází při pi'ípadné~ vyhledávání ztracených bodů
stabilisovaných jen kůly.
Morfologieterénu má velký význam pro' určovÁní

výšky hladiny vzdutí při navrhování zátopové čáry
vodní nádrže. Podrobné mapy s metrovýmivrstev-
nicemi dovolují přesně stanovit sedla, kterými by
voda mohla zaplavit hospodářsky cenné pozemky.
Tyto mapy také umožňují určit místní pobřežní měl-
činy nádrže, které při poklesu vodní hladiny se zbah-
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ňují. Pro stanovení obsahu nádrže je třeba rovnez
znát tvar terénu pod horizontem energeticky činné
vody. Při tom přesnost zobrazení tvaru terénu ná-
drže má být rozlišována: začínajíce od výšky vody
energeticky činné až do výšky hladiny nejvyššího
vzdutí, dále v bezpečnostním pásu nad zátopovou
čarou je třeba terén zobrazovat metroVÝmivrstev-
nicemi, zatím co pro dno budoucí nádrže stačí vrstev-
nicový interval od 2,5 m až do 10m, podle nížinného
nebo horského charakteru terénu. Ke zhotovení
vrstevni~ového plánu dna nádrže se využije stáva-
jících výškopisných, topografických nebojiných map;
terén se zaměřuje jén v případě nedostatku takových
map.
Vytyčování pásu energeticky činné vody v terénu

se vykoná jednoduchými způsoby z topografických
map 1 : 25 000 nebo měřením výšek výškoměrem.
Z pochopitelných důvodů se vyznačí pás na obou
stranách asi o 40 m širší.

Obsah map

Mapa musí dát projektantovi správný obraz terénu
a vyčerpávající informace o stávajících investicích.
Všeobecně mapy nepodávají úplný seznam inženýr-
ských zařízení potřebných pro projekt. Obsah mapy,
potřebný projektantovi, je uveden v článku "Co vy-
žaduje projektant od mapy" uveřejněném v č. 3.
roč. 1955. Prz. Geod., a proto je tu opakován značně
zkrácený.
Uvádí se výška dna úžlabí, toků, a vodních nádrží,

výška vodní hladiny v tocích, rybnících a studnách
s udáním data zaměření. Měří se na mostních pilí-
řích patrné stopy středních a vysokých vod; vyzna-
čují se prameny i výtoky spodních vod na svazích.
Uvádí se kilometrové znaky řek, výškové body na
řekách, vodočty a výšky nul vodočtů. Dále výšky
spodní konstrukce mostu, mostovky, osy cest v lo-
mech nivelety a na křižovatkách, výšky koruny
mostů, násypů, propustí atd.
Měří se obytné a hospodářské' budovy a udá se

z jakého materiálu jsou postaveny. V měřítku
1 : 5000 se nezaměřují dočasné stavby.
V mlJ.pěse označí veřejné budovy; udávají se výšky

podlaží všech veřejných budov a podrobně budov
historických, dále výšky podlaží obytných budov,
poblíž hladiny vzdutí. Uvádí se hranice různých
kultur, veřejné zeleně (= veřejných sadů, skupiny
stromů i jednotlivé staré stromy) zdůrazňující plas-
tiku terénu. Vyznačí se správní hranice obcí, lesů
i státních statků; majetkové hranice se pro úvodní
projekt neměří. ,

Techniéký projekt

V tomto období se vypočítá hydraulické vzdutí
pro konečně určenou výšku vzdutí, do mapy se za-
kreslí zátopová čára, projektuje se břehová čára,
ochranné hráze, zpevnění břehů, vytyčí se zátopová
čára v· terénu a navrhne se hranice vyvlastnění, po-
drobně se zakreslí poloha každé budovy a její výšky.
Používá se podrobných map, vyhotovených pro

úvodní projekt. Pro projekt některých technických
zařízení je nutné zaměřit a vypracovat některé části
terénu v podrobnějším měřítku. Tak na př. projekt
zátopové čáry se provádí v měřítku 1 : 10 000 nebo

1 : 5000, avšak návrh na zpevnění některých částí
břehů nádrže si může, jak již bylo řečeno, vyžádat
podrobnějších plánů.
Mapy okolí přehrady, vyhotovené pro úvodní pro-

jekt, se doplňují v důležitých úsecích mapami v mě-
řítku 1 : 1000 nebo 1 : 500; vyhotovení mapy celé
oblasti nádrže v podrobném měřítku není nutné.
Zvětšily by se tím jen náklady na geodetické práce
a mapy by svým rozměrem nebyly vhodné k po-
užívání.
Pro technický projekt přehrady a s ním spojený

výpočet hmot se zhotoví podrobnější výkresy v před-
cházejícím stupni navržené přehrady, v terénu se
vytyčí osa přehrady, stabilisuje a zaměří se podrobný
profil.
Výsledkem této etapy práce je generální plán

v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 2000 obsahující zátopo-
vou čáru, hranici vyvlastnění, svahy nádrže, cesty
a objížďky, návrh vytyčovací sítě, výšky bodů na
zátopové čáře a na vyvlastňovací hranici a polohu
těchto bodů vzhledem k vytyčovací síti.
Na výšku vzdutí má vliv nejen hydraulické vzdutí,

ale také vlnění vody, hydrogeologické poměry a fil-
trace.
V lesích je zátopová čára současně majetkovou

hranicí, zatím co v polích a na pěstitelských pozem-
cích se vyznačuje jak zátopová čára, tak majetková
hranice (hranice vyvlastňování soukromých i státem
převzatých pozemků). Tato hranice - vně zátopové
čáry - vytvoří ochranný pás, který má být u luk
0,5 m, u rolí 1,0 m, u sadů 1,5 m, v osadách 2,0 m
a v městech 3,0mnad zátopovou čarou. Navrhovaná
hranice ochranného pásu je také odvislá na. sklonu
břehů (na př. v plochém terénu vyhlíží tepto pás
nadměrně široký), a na soudržnosti zemin (pískové
stráně se projektují dokonce o sklonu 1 : 10).
Zátopová čára se navrhuje v mapě, potom se pře-

nese do terénu pomocí polygonových pořadů vedou-
cích kolem nádrže nebo pomoCÍ'situačních bodů.
Konečné umístění lomových bodů zátopové čáry se
opraví nivelací a body se označí dřevěnými kolíky.
Dále se ve vzdálenosti asi 0,5 m osadí betonový
sloupek, s hřebem v horní ploše, do takové hloubky,
aby vrch břehu byl v téže výši jako kolík. Na sloupku
se olejovou barvou vyznačí zátopová čára a číslo
bodu. Také body ochranného pásu se stabilisují be-
tonovými sloupky. Tyto body se určí v plochém te-
rénu s přesností do 10 cm; v terénu skloněném více
jak 5° může bit přesnost menší.
Po určení vyvlastňovací čáry se počne s hospo-

dářsko-technickými úpravami: stanovení hranic a
zaměření dílů zabraných nádrží, klasifikacepozemků,
oceňování budov, výpočet výměr, založení seznamů,
navrhování náhradních pozemkůvevykázaném území
(nadbytek zemědělských sil se převádí do průmyslu),
vytyčení projektu rolnických usedlostí a vytyčení
nových pozemků. .
Tento článek se nezabývá geodetickými pracemi

spojenými se stavbou jako na př. vytyčení sítě pev-
ných bodů v místě přehrady a elektrárny, pozoro-
vání deformací během stavby i v době jejího pro-
vozu, měření průtoků, ssedání atd. Rovněž·se v něm
nepopisují geodetické práce spojené s navrhováním
a trasováním takových investic, jakými jsou cesty,
dráhy, lanovky a podobně. Nezmiňujeme se v něm
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Evidence půdy a její mapový· operát v Gruzínské SSR

Současný stav a směr vývoje evidence půďy v Gruzínské SSR. Dosavadní mapová díla, která slouží za podklad
evidence půdy v Gruzínské SSR, způsob jejich vyhotovení a údržby. Nová mapa pro evidenci půdy v zemědělských
oblastech 17 měřítku 1: 5000.
Při svém pobytu v Gruzň roku 1956 na pod~im

měl jseQl příležitost seznámit se se způsobem a orga-
nisaci evidence půdy v této sovětské republice. Do-
mnívám se, že hlavní zásady vedení evidence půdy
v zemi s tak různorodým terénem, jako je Gruzínská
SSR, budou zajímat pracovníky našich okresních mě-
řických středisek oblastních ústavů geodesie a kar-
tografie, a proto je zde stručně uvádím.
Jako v celém Sovětském svazu, tak i v Gruzínské

SSR a jejích autonomních republikách, Abchazské a
Adžarské SSR, je vedeni evidence půdy s mapovým
i písemným operáteQl podřízen~ ministerstvu země-
dělství. Orgáll, obdobný naší TIstřední správě geo-
desie a kartografie, se zabývá výhradně pracemi geo-
detickými a kartografickými, kdežto vyhotovování
map evidenčních (jež lze do. určité míry srovnávat
s naší mapou katastrální, jak bude dále patrno)
provádí již zeměměřická složka ministerstva země-
dělství. TI tohoto ministerstva je zeměměřická služba,
která evidenci půdy vede, zakotvena ve formě, od-
povídající u nás ministerské hlavní správě a nazývá se
"Odbor pro inventarisaci a evidenci půdy."
Vlastní evidence půdy má - jak jinak ani nemůže

být - operát mapový a písemný. Nejdříve je nutno
se zmínit o operátu mapovém.
Na rozdíl od nás není mapový operát v jednotném

měřítku. Evidenčni mapy jsou v měřítkáéh 1 :2000,
1 : 5000, 1 : 10 000 i 1 : 25 000. Při této příležitosti
je nutné uvést zásadu, kterou několikráte zeměmě-
řičtí pracovníci gruzínského ministerstva zeměděl-
ství zdůrazňovali: evidenční mapa se vyhotovuje
vždy y"takovém měřítku, v jakém je podle povahy
půdy, terénu a držby potřebná. Na př. pro celé
obrovské pohoří Kavkazu, které se táhne Gruzínskou
tepublikou v délce přes 500 km a jeho předhoří,
by nebylo rozhodně účelné vyhotovení mapy evi·
denční v měřítku na př. 1 : 5000. Proto celá tato
oblast spolu s rozsáhlými oblastmi neúrodných pa-
horkatin a pastvinářských oblastí je zobrazena jen
v měřítku 1 : 25 000. Naproti tomu úrodné nížiny
se sovchozy a kolchozy, pěstujícimi čaj, pomeranče,
citrusy, víno a obilí, mají mapový operát v měřít-
kách 1 : 10000111 : 5000. Protože měřítko 1 : 10000
je pro tyto úrodné krajiny s rozmanitými druhy ob·

ani o otázce geodetického zpracování generálního
plánu.
Z výše uvedených měřických prací, prováděných

pro potřeby projektování výstavby a využití vod·
ních stupňů, je patrná jejich různorodost, dále i jejich
vliv na jakost a rychlost praci hydroenergetických.
S rozvojem výstavby vodních elektráren můžeme
rovněž očekávat rozvoj geodetických praci a rozvoj
geodesie jako pomocné vědy v tomto oboru.

Z časopisu "Przegllld geodez'yjny", 2/1956 přeložili
Dr Staněk- Dr Petráš

hospodařování nedostatečné, zavádí se nyní měřítko
1 : 5000, které bude jednotné jak pro kolchozy, tak
i sovchozy v intensivněobhospodařovaných oblas-
tech. V současné. dohě mají totiž sovchozy těchto
oblastí evidenční mapy v měřítku 1 : 5000, kdežto
kolchozy jen v měřítku 1 : 10 000.

Plochy měst a velkých obci s průmyslovými zá-
vody jsou zobrazoveny ještě podrobněji a to v mě-
řítku 1: 2000 a 1: 1000 podle povahy zastavění.
Evidenci a vyhotovování map však zde již nevede
ministerstvo zemědělství, nýbrž vše si provádějí
městské orgány samy. Pouze celkovou výměru toho
kterého města a hranice jeho území udržují země-
měřičtí pracovníci měst ve shodném stavu s orgány
ministerstva zemědělství, které ve výkazech vždy
uzavírají všechny plochy na výměru celé republiky.
Všechny uvedené evidenční mapy se vyhotovují

metodou měřického stolu a to podle týchž zásad,
podle kterých byly zhotovovány dříve stolové kata-
strální mapy naše. Metoda niěřického stolu je zvolena
proto, že v hornaté a členité zemi, jako je Gruzie,
by metoda číselná byla velmi pracná. Výměry se
určují planimetrováním s přesností 1/200. Geode·
tické základy - trigonometrickou síť IV. řádu,
zobrazovaci soustavu se systémem pravoúhlých sou-
řadnic - přebírá odbor pro inventarisaci a evidenci
půdy ministerstva zemědělství od Ústřední správy
geodesie a kartografie, která na př. trigonometrickou
síť zhušťuje podle potřeby v těch oblastech, kde je
nutné vyhotovení podrobné evidenční mapy.

Listy této evidenční mapy jsou tedy vyhotoveny
v sekcich jednotné zobrazovací soustavy, avšak sou·
vislý klad listů pro různost měřítek netvoří. Pře-
hledně jest na př. zobrazeno území celé jedné auto-
nomní republiky v měřítku 1 : 50 000 s vyznačením
hranic jednotlivých okresů a v nich jednotlivých
kolchozů, sovchozů, měst nebo průmyslových oblastí.
Protože půda je vlastnictvím státu, tvoří kolchoz,
sovchoz, velký průmyslový závod, město či velká
obec (městys) jednotku, obdobnou našemu katastrál·
nímu území a má svoji evidenční mapu v měřítku,
potřebném podle povahy svého obhospodařování, jak
již bylo řečeno na počátku. Jednotlivé hony jsou
v evidenční mapě označeny čísly a to zlomky, kde
čitatel značí číslo honu a jmenovatel uvádí jeho vý.
měru (v hektarech na 1 desetinné místo jen pro
přehlednou informaci). Tam, kde je obhospodařováni
členité a hony malé, jsou tyto označeny jen čísly
honů a výměra je uvedena v operátě písemném.
A nyní o tomto písemném operátě. Základem jeho

je "dekret o věčném užívání půdy", jímž je jednotli-
vým hospod~řským celkům (sovchozům, koléhozům
a pod.) státem poskytnuta půda. Tento dekret,
mající formu naší velké přídělové listiny, obsahuje
kromě zákonných ustanovení jednak přehledný ná-
črt přidělované půdy - obdobný našemu kladu
listů u katastrálních území - jednak celkovou vý.
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měru půdy. tento dekret má ještě vložku, do níž se
zapisují změny ve výměře celého hospodářského
celku, vzniklé buď přidělením nové půdy, nebo úbyt-
kem v důsledku průmyslové či jiné výstavby a pod.
Vlastní evidence je pak vedena v knize t. zv. pozem-
kové, jež je rozdělena na kolony jako pozemnostní
arch. Kromě jednotlivých honů jsou ještě vedeny su-
máře, obsahující celkovou výmiru orné půdy, lesní pů-
dy, záhumenek, půdní reservy atd. Kniha je uložena
jednak přímo na kolchoze či.sovchoze a pod., jednak
na okresním výboru (druhopis) a to spolu s evidencní
mapóu. Podle této knihy se sestavuje každoročně bi-
lancepůdy, jež vykazuje oproti roku předcházejícímu
obvykle změny v kulturách, vzniklé buď naoráním,
melioracemi nebo novou výsadbou čaje a pod. Za-
chycení těchto změn je právě účelem této každo-
roční bilance půdy, aby stav obhospodařování byl
stále v souladu se záznamy v pozemkové knize (jak
je patrno, jedná se o kombinaci našeho parcelního
protokolu s pozemnostním archem a nelze ji prot~
zaměňovat s naší knihou pozemkoyou).
Udržování a vedení evidenčníoh map a pozemko-

vých knih provádějí - jak již bylo řečeno na počátku
-, zeměměřiči ministerstva zemědělství a to u kraj-
ských zemědělskýbhspráv a hlavně okresních země-
dělských správ. Každá okresní zemědělská správa
spravuje průměrně 20-25 hospodářských území (kol-
chozů, sovchozů a pod.), a jf\jím zeměměřičům podlé-
hají t. zv.sovchozní nebo kolchozní měřiči. To jsou
pracovnící s nižším technickým vzděláním, kteří sami

zaměřují drobné změny (na př. v kultuře a pod.)
a JSou zaměstnanci sovchozu nebo kolchozu. Protože
tato práce by je nemohla zaměstnat po celý rok, od·
pracovávají na běžných pracích normálně pracovní
jednotky a vyskytne-li se potřeba, provádějí zmí·
něná drobná zaměření. Okresní zeměměřiči zaměřují
pak změny většího rozsahu a to s těmito kolchoz-
ními měřiči jako pomocníky. Těm je 1 pracovní den
se zeměměřičem počítán za 11/2 pracovního dne (tru·
dodne), protože práce měřické se próvádějí nikoliv
8 hodin, ale až do doby, dokud se nesetmí. Tedy
větší pochopení pro práci zeměměřiče, než u nás. Ve
městech evidenční mapy vyhotovují a udržují i s ope-
rátem písemným samy městské měřické orgány, jak
jsem se již zmínil dříve.
V současné době se začíná též v Gruzínské SSR

pracovat na podkladech pro pelostátní mapul:l0000,
kterou vyhotovujíorgány Ustřední správy geodesie
a kartografie. Tato mapa však nebude pro evidenční
účely v zemědělských oblastech použita, neboť ob-
hospodařování je členité a měřítko 1: 10 000 - na
rozdíl třeba od ukrajinských rozlehlých honů - je
nedostačující. Proto se pro zemědělské kraje zavádí
pro evidenční mapu jednotné měřítko 1 : 5000.
To jsou tedy hlavní zásady evidence půdy v Gruzii, ..

které jsem poznal z velké části pohovorem s vedou-
cími'pracovníky odboru pro inventarisaci. a evidenci
půdy ministerstva zemědělství, s ministrem zeměděl-
ství, prohlídkou sovchozů a kolchozů i 'evidenčních
map. Tyto zásady jsem se snažil zde srozumitelně
podat.

Poz~ámky k tacheometrii na příkrých svazích
Ing. Ladislav Kment, OUGK vOpavě 526.921

Teoreti(:ké úvahy o tacheometrii na pfíkrých svazích ověřené praxí. Závěry a.doporučení mapérům k zvýšení opatrnosti a ke kontrole
svislosti latě, rektifikace krabicové libely na lati a kvalifikace pomocných pracovníků, za účelem vyhovění měřickým předpisům a krite-
riím při mapování.

Mohutné celostátni mapové dílo v měřítkách 1: 1'0 000 a
1 : 5000 mů~e hýt vyhudováno v poměrně krátké dohě jen za
předpokladu rozsá.ll1ého,hyť i postupného náhoru novýchpra-
covníků, neomezujícího se jen na přitlělené, poměrně malé
počty dorostu přicházejícího s odhorným vzdělánim z vysokých
a střednich zeměměřických škol. Prudkému vzrůstu topogra-
fických kádrů se nevyhneme i když užijeme nových, hospodár-
něj~chpxacovnich met,od. Musíme se tedy spokojit i s perso-
nálnim' přírůstkem hez odhorného vzděláni, neho se staršími
praktiky s nižší kvalifikací., z jiného odvětví zeměměřické
služby. Zkrácené školení takového dorostu ovšem nemůže ob-
sllnout dokonalou praktickou. i teoretickou průpravu a tak
mnohdy se do praxe dostávají lidé ovládající sice hěžné mě-
.řické úkony, avšak bez solidnich teoretických základů. Potom
neni divu, že někteří začátečnici narazí v praxi na obtíže,
jejichž původ si nedovedllu správně vysvětlit a při pátráni po
příčinách závad obracejí svou pozornost falešným směrem, ztrá-
cejí zbytečně čas, aneho, což je ještě horší, sáhnou k nežádou-
címu výhěrq. měřických prvků z, opravných pozorováni a tak
často znehodnocují plody své práce.
Proto snad nebude na škodu připomeneme-li si některá pra-

vidla nitkové tacheometrie, na která se často zapominá, anebo
která i u starších techniků hývají někdy podceňována.
P,ředevším je to podmínka svislé polohy tacheometrické latě,

která často nebývá dodržována, je přezírána aneho považo-
vánaza nevítanou brzdu rychlého výkonu. Její zanedbáváni
se projeví zvlášť citelně při strmých záměrách, tedy zejména
v kopcovitém terénu a způsobuje jinak svědomitým topogra-
fůro mnohé nesnáze, aniž si uvědomují jejich pravý pramen.
Často hývá nesprávná poloha latě zaviněna vadnou neho ne-
rektifikovanou libelou a neni řídkou výjimkou i názor, že libela
je zbytečnou přítěží a že dohrý pracovník odhadne svislost
latě s přesností neovlivňujícíspolehIivost výsledku.

Pokusím se ukázat, jaké důsledky má vadné drženi latě a jak
nezbytnou součástí latě, je správně fungující libela. Předpo-
kládáme-li, což je dnes splněno u většiny užívaných tacheo-
metrů, že jde o analaktický dalekohled a tedy součtová kon-
stanta c == Oa počítáme-li s násohnou konstantou k, odvodíme
si z ohr. 1 známé tacheometrické rovnicll (7) a (10): ;

D=k'l
D'=k·l'

1'=I·cosCl:
D' = k . I . cos IX

D' =D·cos CI:

Do = D' • cos IX
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Do = D . cos oe. cos oe:=; D . cos2oe (7)
H = D' . sin 1% (8)
H=D'cosoe'sinoe (9)
H =D· 1/2 sin 20e (10)

V;lJtah daný rovnicí (3)' je jen přibližný vi;IJ Ryšavý:
Nižší geodesie, stať "Základní v;IJorcenitkové tacheometrie" -
a chyba ;lJaviněnánerovností hodnot v tomto přibližném v;IJtahu
ve výsledných rovnicích (7) a (10) je prakticky zanedbatehiá.
Musela by se uvažl)vat až při velmi strmých záměrách přes
70 grádů, tedy záměrách v běžné praxi nepoužívaných.
A nyní uvažujme případ, 'že' tacheometrická lať je. odsvislice

odkloněna o úhel ±B (-obr. 2).

-~l-',"
~' CIt~-:._---- -- -

D~'=D.· cos(oe± e) (12)
kde úhel B je kÍadný při tacheometrické lati vzhledem k theo-
dolitu odkloněné a zápomý při lati přikloněné - obé v případě,
že úhel oeje kladný. Při úhlu oezápomém (hloubkovém úhlu oe),
je tomu naopak. . .
. Dále předpokládej.me, že hodnota úhluB je malá (lať je při-
bližně svislíi, neboť větši odklon pozná ;lJkušenýlaťař již sám).
Pak při malém výškovém (hloubkovém) úhlu B je výraz
cos (oe± e) == cos oea můžeme v tomto případě rozdíl zanedbat
a, použít k. 'tpočtu. vo.q.orovné vzdálenosti. a převýšení vzorců
(7) a (10), awž bychom se dopustili prakticky významné chyby,
Je-li však visura strmější (úhel oevětší); pak již hodnota

cos(oe± e) je jiná než hodnota cos oea při použití, běžných po-
četních a grafických tabulek dostáváme hodnoty prq vodorovnou
vzdálenost a převýšení chybné, nehoť správné hodnoty pro
vodorovnou vzdálenost budou dány vztahem:

Do = D.· cos(oe± e)' cos oe (13)
a pro převýšení

H= D•. COs(1X± 6) . sin oe (14)
O kolikjsou tyto hodnoty rozdílné ukazují nám připojené dia-
gramy obr. 3, 4, 5; , '
Nazveme-li výraz vZť!rce (1) D = k·l vzdáleností čtenou,

pak nám prvý diagram udává tozdíl mezi správnou hodnotou
čtené vzdálenosti D při svislém postaveni tacheometrické latě
(6 =. O) a hodnotou čtené v;IJdálenosti·Ds ".; k . l. při lati sklo-
něné' o úhel ± 6.
Pro výpočet hyla zvolena vodorovná vzdálenost Do = 100m,

multipHkační konstanta k = 100. Čtenou vzdálenost si vy-
počteme ze vztahů (7) a (13):

D = 100
cos2oe'
100D,;= -------cos(oe± 6) . cos oe

LlD = D _ D = 10~ 100
•. cos(oe± e)' cos oe cos2oe
,,( 1 1 )LlD=100 ---------cos(oe± 6) • cos oe cos2oe

Dosazením hodnot pro úhly oea 6 dostáváme pak přímo rozdíly
ve čtených vzdálenostech při lati odkloněné o úhel ±e a při
lati postavené svisle.
V druhém diagramu jsou, pak vyznače,ny chybně vypočtené

vodorovné vzdálenosti Do. pro vzdálenost Do = 100 m.
Správně bychom měli hodnotu čtené. vzdálenosti D. pro

100 m redukovat výrazem cos(oe± e)' cos oe (vzQrec (13».
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Místo toho redukujeme čtenou vzdálenost D. výrazem cos2oe,
pro kteroužto hodnotu jsou počítány všechny tacheometrické
tabulky. pravítka,. nomogramy a pod.
Tím dostáváme místo správné hodnoty

Do = D•. cos(oe± e) . cos oe
nesprávnou hodnotu

Do. = D•. cos2oe (16)
ktelá je na obr. 4 vyjádřena pro vodorovnou vzdálenost (správ-
nou), Do = 100 m a pro hodnoty úhlů oedo 40 grádů a e 0,5,
1 a 2 grády.
V třetím diagramu (obr. 5) jsou pak vyznačeny rozdíly

.dlI = II. - II pro Do = 100 m. ,
Správně bychom opět měli hodnotu <!tené vzdálenosti D.

při lati skloněné o úhel ± e redukovat výrazem cos(oe± e). sin oe
- vzorec (14).
Místo toho však čtenou vzdálenost D. redukujeme výrazem

cos oe. sin oepřevzatým z tacheometrických tabulek a pod. a
dostáváme tak nesprávnou hodnotu převýšení

II.= D. cos oe' sin oe (17)
místo správné hodnoty převýšení

II = D.cos(oe± e) • sin oe
Pak

.dlI = II. - II = D.· cos oe· sin oe- D.· cos(oe± e)'sinoe

.,dH = D.· sin oe· [cos oe- cos(Q:± e)] (18)
Z diagramů si tedy můžeme určit:
1. .dD, t. j. o kolik přečteme chybně čtenou vzdálenost při

nakloněné lati o úh~l ±e při vodorovné vzdálenosti Do= 100 m.
2. Jakou chybnou' vodorovnou vzdálenost Do. vypočteme

při tacheometrické lati skloněné o úhel ±e při chybně použité
redukci podle tach. tabulek a pod. pro lať svislou, místo správné
vodorovné vzdálenosti D 0= 100 m.

3. .dlI, t. j. rozdíl mezi správně vypočteným převýšením
II pro vodorovnou vzdálenost Do = 100 m a chybně vypočteným
převýšením II.při nakloněné lati v důsledku nesprávného použití
tabulkové redukce počítané pro svislou lať. .'
Těmito diagramy chci těm technikům, kteří pracují při

výškopisných pracích, obzvláště mapérům ukázat, jak je důle-
žité, aby měli řádně rektifikovány libelyna tacheometrických
latích. Záměra pod 15 grádovým úhlem není v kopcovi~ém te-
rénu nijak řídká a přece i sklonění latě o pouhý jeden grád
má za následek vypočtení převýšení při vodorovné vzdálenosti
100 m jednou o plus 9. cm, ppdruhé o minus 9 cm (při měření
vpřed a zpět). Celkem se nám tedy vypočtené převýšení bude
lišit o 18 cm.
Při úhlu oe= 20g a e = 19 činil by rozdíl obou výpočtů

2Sg . 19
ISg 2g
20g 2g
2Sg 2g

a visury bývají někdy i strmější než 2Sg.
Při tom "Směrnice pro mapování •.. " neberou sklon terénu

vůbec. v úvahu, pouze v § 58. odst. 5 pro polygonové pořady
a v § 84. odst. 2 pro číselné pořady stroze stanoví, že rozdíl
mezi převýšeními měřenými oběma směry v jedné straně po-
řadu nesmí překročit 4 cm (v § 84 5 cm), na 100 m délky;
10 cm je však vždy přípustno.
Zde nejlépe vidíme, že již vlivem nesprávně rektifikované

libely na tacheometrických latích při strmějších visuráchvždy
překročíme dovolené odchylky.
Mnohé .Iibely, které dosud na tacheometrických latích po-

žíváme, ať již krabicové nebo příložné, svou konstrukcí plně
nevyhovují. Jdou sice k tacheometrické lati přišroubovat,
většinou však se nedají rektifikovat, neboť improvisovaná. vý-
pomoc papírem nebo třískou rozhodně nemůže vyhovovat.
Uvědomme si, žei při jinak /lnad správné konstrukci lihely
stačí, abychom 5 cm dlouhou.krabicovou· libelu připevnili na
plochu, jejíž svislá osa se hude se svislou osou tacheometrické
latě v průběhu oněch 5 cm rozbíhat o 0,8 milimetru a již.bude
úhel e = 19. Potom i kdyby lať byla sebepečlivěji postavena, ne·
bude naše měření v dostupných mezích stanovených shora uvéde-
nými Směrnicemi. Při výškovém (hloubkovém úhlu 20g stačí
pro překročení .dopustných mezí, jak je patrno z diagramu
na obr. S, již úhel e=O,Sg,t. j. připevnění jinak správné krabicové
libely na plochu, jejíž svislá osa se bude na jednom kraji krabi-
cové libely lišit vzhledem k druhému kraji krabicové libely
o pouhé 0,4 milimetru proti svislé ose tacheometrické latě.
Jak tedy přitacheometrii postupovat. Především se musíme

snažit, abychom měli správně rektifikovánu libelu na tacheo-
metrické lati a rektifikaci denně přezkušovali. Učiníme to nej-
rychleji tak, že lať postavíme na vhodnou vzdálenost od theo-

34 cm
54 cm
36 cm
66 cm
108 cm.

dolitu, abychom v zorném poli dalekohledu viděli pokud možno
největší úsek latě, úzkou hranou latě směrem k theodolitu a při
ur'Jvnaném stroji zkoumáme zda svislá nit nitkového kříže jde
rovnoběžně s hranou latě; nelze-li libelu rektifikovat, pak si
laťař aspoň poznačí nebo zapamatuje místo, kde se nachází
bublilla libely při svisle postavené lati - (musíme ovšem dbát,
aby lať byla svislá i v rwině kolmé k záměrné rovině) - a tach.
lať pak staví vždy tak, aby se bublina libely nacházela vždy
na poznačeném místě. .
Mělo hy se také dbát, aby při měření téže strany vpřed a zpět

bylo při strmějších záměrách použito téže tacheometrické latě.
Pak sice při měření vpřed a zpět dostaneme různá převýšení,
neboť úhel sklonu bude jednou kladný a podruhé záporný, jak
je patrno z obr. 6 - (při nesprávné rektifikaci opisuje vrchol
při otáčení latí kružnici, jejímž středem probíhá svislice) -
sťřední hodnota bude však přibližně správná bez ohledu na to,
zda jsme dovolenou odchylku překročili nebo ne.

Některé tacheometrické latě, kterých při ·tacheometrii po-
užíváme mají čepy, kolem nichž se lať sklápí, již opotřebovány
taJi, že lať je při stavění prohnuta. Toto prohnutí bývá někdy
dosti značné, konec latě je od svislice vzdálen o 5 cm i více. Pak
ikdyž je spodní část tacheometrické latě svislá, je horní polovina
skloriěna o I,Sg a více. Měření s takovou latí, obzbláště při
čtení. laťového useku na její horní polovici, nemůže dát vý-
sledky požadované přesnosti.
Samozřťjmě, spr!Ívnou rektifikaeí tacheometrických latí, pří-

padně odstraněním vadných latí, neodstraníme všechny chyby.
Z praxe je však známo, že největším zdrojem chyb je právě
čtení laťových úseků, kdežto ve čtení výškového úhlu udělá
technik poměrně nejméně chyb. Můžeme však po techniku po-
žadovat, aby čtení laťovýchúseků věnoval dostatečnou péči.
Pak hlavním zdrojem chyb zůstane chybné stavění tacheo-
metrické latě. Odstraněním chyb vzniklých nesprávným čte-
ním a,nesprávnou polohou laťových libel zůstanou zde přece jen
chyby vzniklé nedokonalým držením tach. latí pomocnými děl·
~y. A zde jsme u další bolestivé stránky našich polních prací.
Finanční zájem nás nutí, abychom zaměstnávali pomocné děl-
níky především z místa pracoviště a poněvadž zde velmi často
není vhodný výběr, přijímá se každý, kdo se přihlásí.. Velmi
často to bývají lidé bez bližšího vztahu k vykonávaně práci,
lidé. starší nebo. zase nedospělí •. Mapér má pak s nimi velmi
těžkou práci, než je naučí správně stl,lvět a držet tach. lať,
mnohdy se mu to nepodaří vůbec a přece pro nedostatek jiných
pomocných dělníků musí se zaměstnávat i takový nekvalifi·
kovaný zaměstnanec.
Odpomoc by zde byla v tom, že by se vychoval kádr spoleh.

livých pomocných dělníků, kteří by byli ochotni vždy při za-
hájení polních měř. prací nastoupit bez ohledu na blízkost či
vzdálenost pracoviště.
Nakonec se zmíním ještě o jedné okolnosti, na kterou se rádo

při výjimečně strmých záměrách zapomíná:. nestejuá velikost
horní a dolní části čteného laťového úseku (nad a pod střední
nití). Věc je nejlépe patrna z obr. 7 a 8, znázorňujících schema-
ticky právě' takový případ.
V trojúhelnících OAA1 a OBB1 představují strany 11 a 1.

úseky· na tacheometrické lati omezené střední nití nitkového
kříže, která nám při elevačním úhlu ciprotne svisle postavenou
lať v bodě O, a kj:ajními nitěmi, které nám protnou lať v bodech
A a B. Kdybychom postavili lať kolmo k' záměrné -(lať na·
klonili o. úhel oe) -.:..dostali bychom čtení obou úseků stejná
(l'), neboť trojúhelníky SOA1 a' SOBl jsou shodné, mu~i tedy
ioba úseky l' být shodné.
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Strany trojúhelniků A1A a B1B svirají s rovnoběžkami ve-
denými body A1 a B1 s osou 08 úhly 15.
Sinová věta nám dává poměr:

I' : sin P1 = 11 : sin (R + d);
ľ : sin PI = I. : sin (R - 15),

I = I'. sin (R + 15)
1 sin P1

I = I'. sin (R - 15)
• sin P.

Přitom úhly
P1 = 2R - (R + 15+ a) = R - (a + 15)
P. = 2R - (R - 15+a) = R - (a .,- 15),

takže můžeme psát:

I = l' . sin (R + 15) = i; . cos 15 (21)
1 sin (R - (a + 15» cós (a+c5)

1= I' . sin (R .,-15) = I'. CO$ ď (22)
• sin (R - (ex- tS» cos (a - 15)

Z těchto dvou rovnic vidíme, že velikost obou čtených úseků
je přesně stejná' jen při vodorovné záměře (úhel ex= O). Při
malých úhlech a je rozdíl mezi laťovými úseky tak malý, že
jej prakticky nepostřehneme - (je menší než 1 mm a milimetry
při ěteni na tacheometrické lati jen odhadujeme).
Čím strmější je záměra (úhel a větší), tím ,větší je i rozdíl

mezi laťovými úseky a na př. při úhlu a = 30ga při Do = 200m
četli bychom velikost jednoho laťového úseku 1,262s m a veli-
kost druhého úsekU' bude jen 1,2563 m tedy úseky budou od

f, \R-o.
IJ, 1:/8,

-- 8 ~) ...,.-~

sebe rozdílné asi o 6 mm a tento rozdíl již může být pozorován.
Součtem a úpravou vztahů rovnic (21) a (22) můžeme se pře-

svědčit, pokud jsou správné přibližné vztahy dané rovnicemi
(1) až (10) a zjistili 'bychom, že teprve při velmi strmých visu·
rách (přes 70g)bý se muselo užít výpočtů vodorovné vzdálenosti
a převýšeni podle vztahů (21) a (22). Odkazuji zde na odbornou
literaturu.
Pro praxi však z toho vyplývá jedno ponaučeni. Při strmých

visurách je nutno, aby pozorovatel viděl v dalekohledu celý
laťový úsek vymezený oběma krajními nitěmi. Někdy se
totiž v praxi používá čteni pouze polovičniho laťového, úseku
vymezeného středni a některou z kraj nich ,nití nitkového
kříže (druhou polovinu úseku nelze číst na př. pro překážky
v záměrné rovině), a pro čtenou vzdálenost se pak používá
dvojnásobku tohoto čteného polovičního laťového úseku. Zde
se již můžeme dopustit chyby V určeni vzdálenosti a ovšem
také v převýšeni. Chyba v určeni vzdálenosti by 811mao sobě
nebyla tak závažná, ale visury kolem 30g znamenají již měřeni
na 50% svahu, tedy chyba v určeni vzdálenosti ná př. 20 .cm
znamená již chybu ve výpočtu převýšeni o 10 cm.
Zmíněný požadavek ovšem neni třeba vždy uplatňovat v zá·

měrách na podrobné body, zejména při tacheometrii pro menší
mapová měřítka. Jde-li však o záměry ve stranách polygono-
vých pořadů, pak naznačená opatrnost je odůvodněna i při
mapováni v měřítku 1 : 5000.

Použitá liter,atura:
Akademik Josef Ryšavý: Geodesie.
Jordan-Reinhertz·Eggert: Handhuch der Vermessunga-
kunde.

Diskuse, kritiky a 'sebekritiky
mierka snímky a mapy

526.918.1

Dipl.-Ing. Otto Weihrecht vo svojom článku "Mierka snímky
a mapy'" uverejnenom v Geoc!etickom a kartografickom ob-
zore, č" 4 rozoberá problém pomeru medzi mierkou snimky a
mierkou mapy a vyvodzuje z toho možnosti zvýšenia hospodár.
ností fotogrametrických prác. V tomto ptíspevku chceme po-
ukázať na to, ako by sa zvýšila hospodárnosť u nás pri vyhoto-
veni mapy 1: 25 000, keby srr;e použili hospodárnější pomer
medzi mapovou a snimkovou mierkou, tak ako ho uvádza
Weihrecht. V spomínanom článku Weibrecht vychádza zo vše-
obecne používaného vzťahu, medzi mierkou snímky ~ mapy,
vyjádreného vzorcom

ms=cVmm
kde m. je mierka ,snimky, mm je mierka mapy. Uvádza., že
s použitím vysokovýkonných širokouhlých objektívov možno
hodnotu činitela c = 100 -:- 130, ktorá sa doteraz všeobecne
používala, zvýšiť na hodnoiiJ. c = 200 -:- 220, Túto možnosť
viaže nit použitie vysokovýkonných širokoúhlých objektivov
akosú: ,"

Wildov objektív.AVIOGON, 1 : 5,6 .f=115mm 'pre film
18x18 cm

1 : 5,6 f=ioo mm pre dosky
14X14 cm, ktorého 8kreslenie je pod hodnotou ± 0,01 mm,
Zeissov objektív-PLEOGON, 1 : 5,6 f=115 mm pre film '

18x18 cm
1 : 5,6 f=153 mm pre film
23x23 cm

s maximálnym skreslenim ± 0,004 mm.

U nás sa v poslednom čase vykonalo mapovanie 1 : 25 000
pri ktorom sa vo veIkej miere použila aj metóda leteckej stereo·
fotogrametrie. Pri tom sa používalí snimky v mierke 1 : 24 000,
vyhotovené normálnou komorou formátu 18X 18 cm, f = 20 cm.
Z toho vychádza pre činitefa "c" hodnota c = 150, ěo ukazuje,
že prax za účelom hospodárnosti už sama prešla na vyššiu
hodnotu, než je teoretické C' =100 -:- 130.

Uvažujme, ako sa mohla zvýšiť hospodárnosť, kebysa bol
použil ešte hospodárnejší pomer vyja~ený činitelom c = 220.
Pretože nemáme k dispozícii výsledky, kde by sa bola použila
hodnota činitela c == 220 pre tento druh mapovania, použijeme
ako približné kritérium hospodárnosti pomer medzi plochou
zobrazenou na snimke 1: 24 000 a plochou, zobrazenou na
snimke, ktorej mierka vyplýva z použitia činitefa c = 22Ó,
tedy m. = 35000. Táto mierka vyplývá zo vzťaliu

m. = 220V25 000 = SS000.
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Formát snímok IDoterajší I Pre ., Podla
Schwidef-18 X 18 cm spasob c = 220 ského

Činitel c 150 220 200

Konštanta komory - v mm 200 100 200

Výška letu· v m 4800 3500 6400

Plocha snímky • v km2 18,5 40 33

Počet vlíc. bodov 45- 20 -

Počet stereodvojíc 18 8 -
Čas potrebný na orientá-
ciu - v hod. 30-35 12-15 -

Na snímke formátu 18 X18 cm sa zobrazí pri snímkovej mier)l:e
1 : 35 000' plocha 40 kmi, pri snímkovej mierke 1: 24 000 sa,

529:77 Brandt, V. E.
Foioclttonogral. (Trudy' centralnogo-naučno-issledovatersko-

go instituta geodezii, aerosjemki i kartografU; vypusk 87, roč.
1956.) Str. 81-87, 7 obr., 1 tab., 3 lit. ' " .
, Autor ve sv.émčlánku podává: ,popis, fotochronografu, jeho
schema, výsledky měření při pou~tí fotochronog-rafu a pasáž.
ního přístroje Banilierg ,a konečně závěry, vyplývající z praktic-
kých zkoušek. .".,' .
Popsaný fotochronograf se skládá ze 3 hla~ních částí: chrono-

skopu s optickým zařízením, kasety s mechanismem na posun
filmu a elektrického relé. ' '
Chronoskop je opticko-mechanické zařízení, které registruje

okamžiky zapnutí neho vypnutí jednotlivých kontaktů, v ťisíci-
náeh vteřin' hvězdného času způsobem číselného záznamu na
filmový pás. '
Dva rotující bubínky s průsvitným číslováním"od 1 do 100

jsou pomocí polarisovaného relé v okamžiku kontaktu prosví-
ceny na citlivou vrstvu filmu. Film se posunuje po jednom
obrázku pomocí druhého polarisovaného relí: jen v okamžicích
kontaktu. Jeden bubínek rotuje ryc~ostí 10. druhý 0,1 otoček
za vteřinu.
Rotace registračních bubínků je synchronisována, bud' kře-

mennými hodinami, nebo křemenným, případně ladičkovým
generátorem. Vcelku je tento princip registrace času podobný
principu registrace tiskacího chronografu. Má oproti němu tu
výhodu,' že záznam času není ovlivněn systematickou odchylkou
v délce hvězdné vteřiny (1 otočka vteřinového registračního
bubínku se u tiskacího chronografu uskutečňuje v čase o něco
menším, než jedna hvězdná vteřina), co~ je u tiskacíhochrono-
grafu provozní..nezbytnost. '
Z těchto důvodů nepřevyšuj" chyba časového záznamu

(daná tolerancí záznamu chronografu) hodnotu O,OOls•
S touž přesností ± O,OOlsje možno určit fotoelektrické zpož.

dění registrace. . ,
Chronoskop. má automatick~ spouště!1Í,",:ado jeho. obvodu

mohou hýt střídavě zapojeny pOlllO,cípřep~nače umístěného
u ohservátofa, jak kontakty pasážního přístroj~, tak i půlminu.
tové kontakty Shortových hodin. Tyto skutečnosti zrychlují
ohservaci, zjednodušují Pracovní postup (odpadá obsluha chro-
nografu :,Ilvláštnímtechnikem), zaručují úsporné využití filmové-
ho materiálu (3 m filmu 16 mm širokého obsáhne observační
zázp.am 35 hvězd po ~5 kontaktech pro každou hvězdu).
Do obvodu obou polarisovaných relé je v serii zapojeno elek-

tronické relé, které má funkci usměrňovače, zesilovače a je jím
možno pomocí přepínače registrovat huď zapnutí,uebo vypnutí,
nebo současně zapnu~í i vypnutí proudového okruhu. Celý pří-
stroj se napájí ze sítě střídavého proudu napětí 110, 127 nebo
220 voltů." '
Hvězdy se pozorují v obou polohách dalekohledu nad 25 kon·

takty; po zaměření každé hvězdy, registrují se na fotochrono-
grafu 2-3 půlminutovékontakty Shortových hodin.

zobrazí 18,5 km!. Z toho vyplýva, že plocha snímky pri mierke
1 : 35 000 je viac ako dvojnásobok plochy snímky v mierke
1: 24 000.
Uvažujme jeden mapový list v mierke 1 : 25 000, ktorého

priemerná plocha je asi 85 km!. Za predpokladu, že použijeme
hodnotučinitela c == 150 je potrebné pre jeden list vyhodnotit
asi 18 stereodvojíc ak tomu je potrebné asi 45 vlícovacích
bodov, zatial čopri c = 220.by sme na ten istý list potrebova1i
len približne 20 vlícovacích bodov a asi 8 stereodvojíc. Zníže-
ním počtu stereodvojíc z 18 na ....8 usporíme čas potrebný na
10 orientácií (na jednu stereodvojici1'jepotrebný čas 1,5-2 hod.).
Taktiež se ušetrí viac ako polovica fotografického materiálu.
Prehlad o činiteroch hospodárnosti pri doterajšom sposobe, ako

aj pri sposobe navrhovanom Weibrechtom li tiež Schwidefskym
(Grundrill der Photogrammetrie, str. 257, B. G. Teubner Ver-
lagsgeselschaft, Stuttgart 1954) uvádza tabulka.
Hoci tu ide len o teoretickú úvahu ukazuje sa, že na hos·

podárnosť leteckejfotogrametrie majú podstatný vplyv foto·
letecké práce. Táto okolnosť má dnes velký význam, keď,po
skončení prác s mapou 1 : 25 000 pristupujeme k mapovaniu
1 : 10 OOP, pri ktorom sa má letecká fotogrametria vo velkej
miere uplatniť.

Ing. Viktor Gregor,SVŠT, ,
fakulta inžinierskeho stavitelswa,

katedra geodézie

Dále je podáno srovnání výsledků při použití normálního
psacího chronografu a fotochronografu. Jsou porovnány koe-
ficienty empirické funkce pro střední chybu v určení. času prů-
chodu jedné hvězdy (také pro 2 různé typy průchodních pří-
strojů), střední chyby v údaji jednoho kontaktu. střední chyby
průměru 10 kontaktů.
Uvedené porovnání, nehledě na značně různá množstVÍ po-

užitého observačního materiálu, nemůže dostatečně prokázat
minimální podíl, kterým se, může konstrukční stránka foto-
chronografu respekt. psacího chronografu uplatnit na celkové
střední chybě ohservačních výsledků.
Význam má proto spíše provozní stránka fotochronografu.

V tomto porovnání se daleko silněji uplatňuje konstrukce po·
u~itého průchodního přístroje, jak je možno zjistit z uvedených
číselných údajů. .
Přesnost registračního fotochronografu se reálně uplatní te-

prve při použití Průl;hodniho přístroje a metody, pro které
se střední chyby observačních výsledků blíží přesnost;iregistrlree
fotochronografu.
Závěry. I. Fotochronograf prakticky odatraňuje, všechny

chyby vznikající .při použití psacích nebo tiskacích chr<mografů.
II. Použití fotochronografu zkracuje čas, nutný k zpracování

měření; (nevýbodou je použití filmu a tedy vyvolávací proces,
který znemožňuje bezprostřední kontrolu ohservačních vý-
sledků). .
III. Fotochronograf vylučuje libovůli ve výběru kontaktů.
IV. Fotochronograf odstraňuje potíže spojené s odečitáním

chronografických pásek.
V.Snižuje počet pracovníků při observaei na 1observátora.
Popsaný fotochronograf má nesporué přednosti a hodí se

dobře pro časovou službu.
Se zvysovánímpřesnosti určení korekce hodin na časových

službách se zdá, že fotoelektrická registrace ještě může přinést
další~zlepšenípro nové konstrukce chronografů.

Ing. Ivo Baueršíma

526.98 : 003.62 Baráňski, W.
Znaki umowne dia map w skalach 1;200,1:500,1:1000 il:2000.

(Smluvené značky pro mapy v měřítkách 1:200,1:500,1:1000 a
1:2000). Varšava: -Ministerstvo Gospodarki Komunalnej, Za-
rZlldGeodezji 1956.
Publikace má 82 stran.a 5 oddílů. Oddíl I. je věnován vše-

obecnýmot4zkám, jmenovitě kdy a jak se má smluvených
značek užít. Je zde odvol~;nina obllcněplatné měřické instrukce
B IV a B V polské geo!letické služby o polohopisném měření,
o úpravě originálů map a výsledků měření. Dále je stručný
návod k používání značek, barev a slovních zkratek. Oddíl II.'
obsahuje údaje p síle čar a jich třídění. Oddíl III. tvoří 54 ta·
bulek kreslených značek a je podstatnou částí publikace. Jed-
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notlivé tabulky a klíč jsou rozčleněny podle těchto druhů:
Označovám bodů měřických 'a geodetických sítí; značení hranic
spráVJÚcha držebnostních; způsohyohrazem pozemků; budovy;
drobné architektury; hřbitovy; podzemní i nadzemm rozvodné
sítě; ulice a cesty; tramvaje, troleybusy a lanové dráhy; vody
a vodní, stavby; mósty a viadukty;. způsoby užívání zeměděl-
ských pozemků; způsoby hospodařem na_Iesm půdě; těžba
zemin; rekreační a zábaVJÚplochy,zobrazem terénmch tvarů
a různé.
IV. oddíl je věnován slovním zkratkám a doplňkům, kterých

je 272 položek. Posledm oddíl obsahuje druhy a velikosti písma
a číselných údajů map.
Klíč smluvených značek byl vydán pro účely složek minis-

terstva' místního hospodářství při plánovám, projektování a
výstavbě měst a sídlišť. Značky mají být použity nejen pro
konečný produkt měřem, t. j. pro mapy, ale i pro všechny
pomocné měřické operáty. Celá publikace vyšla jako nařízem
ministra Gospodarki Komunalnej za souhlasu předsedy Ústřed-
ního úřadu geodesie a kartografie ze dne 27. 9. 1956.
Autor, velmi zkušený geodet, mající. dokon~lý přehled

o stavu geodesie v zahraničí, zpracoval látku důkladně a po-
drobně, téměř vyčerpávajícím způsobem. Je to zřejmé jmenovitě
z hlaVJÚčásti, která obsahuje 331položek různých kreslených
znaků.'
Bude zajisté vhodné, abychom využili výsledků této práce

při přípravě nové technické mapy II její náplně. Přitom je třeba
uvážit, že Baraňského práce sleduje hlavně potřeby urbanismu,
t. j. jedné ze složek národního hospodářství. Proto by nebylo
vhodné (lbecně převzít všechny druhy značek, což by vedlo
k pffiišnémupřeplnění mapy a tím k brzkému zastarání. V tom
směru lze doporučit doplňování tohoto velmi podrobného ma-
pového obsahu jen pro potřeby územního plánovám.

Krumphanzl

526.98 :003.62(497.2)
Bulharské mapové znaěky

Bulharští geodeti při své loňské návštěvě Prahy nám věnovali
své dva důležité pracoVJÚ předpisy pro mapování, .které nás
informují o úpravě nových bulharských map. '
Uslovni'zoaci .za topogralski~planove v' masštah 1 : SOO6,

1 I 2000, 1 : 1000 a' 1 ~S06 (sniiúvené značky topografických
plánů atd.) vydala hlaVJÚ správa geodesie a kartografie při
mnisterské radě v Sofii v r. 1953, vyhlásivši jejich závaznost
od 1. ledna 1954 a neplatnost smluvených značek katastrálních
zr. 1942. Úvodm klausule udává, že základem těcht-o značek
byly sovětské smluvené značky pro tatáž měřítka z r. 1952.
Porovnáme-li tyto dvě publikace, můžeme; konstatovat, že
kromě poněkud jiného seřazení textových částí, nem mezi nimi
podstatných rozdílů. Protože i při tvorbě našich smluvených
značek pro měřítko 1': 5 000 vydatně posloužil sovětský vzor
(vydání z r. 1953, které je však až na dvě bezvýznamné změny
totožné s vydáním z r. 1952), povšimneme si jen případů,
v kterých sebu1harští autoři odchýlili od sovětských řešení.
Pro popis .výškových ktK a rozměrů porostu je použito menšího
a tenčího typu, blížícího se našemu vyjádření. Všechny měřické
body, počínaje trigonometrickými a konče grafickými, jsou
označeny -nejen nadmořskou výškou, ale i číslem. Jejich počet
je' rozmnožen o body grafických pořadů a body určené protíná-
JÚm (i grafickým); pro uzlové body je stanovena výraznější
značka a'Zakreslují se i strany polygonových pořadů (čercho-
vaně). Hraniční stromy. a kopečky se -zobrazují zvláštníníi.
značkami. Absolutní výšky terénu jsou označeny pouhou teč~
kou (0,3 mm). Hřbitovy jiných vyznání než křešťanských sene-
značkují kňžky, nýbrž jiným symbolem. Pěšina je rozlišena od
stezky pro soumary. Pro vápenky je zvolena jiná značka než
pro ostatní průmyslové objekty. Obrysy kamenných mostů na
rozdíl od dřevěných se kreslí drojitou čarou. Ukázka úpravy
rámce mapového listu není v knížce přiložena.
Vysvětlivky, zkratky a abecední seznam je, sestaven obdobně

jako v naší nebo v sovětské pomůcce. Černá kresba je vytištěna
uspokojivě hez velkých kazů; ostatní harvy. hohužel dopadly
hůře a přesnost soutisku v různoharevných' značkách někde
citelně utrpěla. Jinak je kniha, ohsahující 140 stran, Vypravena
;11hledně,v celoplátěné vazhě formátu 16X22 cm.
.Ualovni zoaci za topografski karti v masštah 1 I 25 000l

1 I SO000; 1 I 100 000, datované též r. 1953, jsou zřejmě jen
~rozatfmJÚmpředpi$em, nehoť v hrožuře, ohsahující 46 stran
(formát 15X24 cm), není ani uveden vydavatel. Ohsah se opět
celkem ztotožňuje se sovětským předpisem s výjimkou' již
uvedených odchylek týkajících. se hřhitovů;: vápenky a stezky
pro mezky. Nová značka je stanovena pro s~y. ZlW,čkypro

měřítka 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 75 000 (které není na titul·
ním listě uvedeno) jsou velkou většinou společné. Ve sloupci
pro měřítka 1 : 25 000 až 1 : 75 000 je kresba vodstva a terén-
ního reliefu provedena černě jako na kartografickém originálu,
na což upozorňují vysvětlivky. Příloha s rámcem mapoViého
listu zde také schází. Ač jde o provisorium, je výtisk graficky
kvalitnější než v předcházející. publikaci. Šlo

526.9(43-11)(083.1)
Pfedpisy pro topografické. mapování v NDR

Ústřední správa geodesie a kartografie získala přátelskou vý-
měnou s hlavní správou vyměřování a mapování v Berlíně
některé instrukční publikace, které hudou zajímat i naše pra-
coVJÚky.vývoj geodesie. topografie a .kartografie v NDR totiž
kráčí asi stejnými cestami jako u nás. i když snad počáteční
podmínky hyly poněkud odlišné. V zaslaném .materiálu jsou:
mapovací instrukce pro měřítko 1: 25 000 a pro měřítka
1 : 10000 - 1 : 5000, fotogrametrická instrukce pro měřítko
1 : 10000, vzorový list mapy 1: 10000 a tři seznamy mapových
značek: 1 : 25 000, - 50 000, - 100 000, 1 : 10 000 a 1 : 5000.
Všimněme si nejdříve ohsahu značkových. klíčů.
Zeichenvorschrift liir die Bearbeitung der Topographischen

Karten 1 : 25 000, 1 : SO000, 1 I 101)000 (předpis značek pro
zpracování topografických map 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000)
hyl vydán v Berlíně v r. 1954 vládou NDR (ministerstvo vnitra,
státní tajemník pro vnitřní záležitosti, hlavní oddělení vyměřo-
vání a mapování) jako neprodejná služehní pomůcka. Knížka
v poloplátěné vazhě formátu A5, obsahuje 78 stránek, z nichž
34 (tahulek) je věnováno obrazové části a zhytek části textové,
t. j. pokynům pro užití písma, vysvětlivkám, seznamu zkratek
a ahecedJÚmu ukaza1;eli. Vzadu je volně vloženo 21 listů do-
plňků a změn, vyšlých zřejmě později, po nahytí prvních zku-
šeností s novou úpravou ohsahu mapy.
Značky jsou seřazeny do šesti oddílů, členěných na menší

příhulllné skupiny (v závorce uvedené nejsou nadepsány) v tomto
pořadí: sídliště, města, okrajové čtvrti, venkovská sídliště
s pravidelným, S nepravidelným a s roztroušeným zastavěním,
hudovy, místopisnéJ'značky (průmysl, pevné hody, orien-
tačně významné předměty, kostely, hřhitovy, elektrická vedení,
plynová a naftová potrubí a j.) železnice, silnice a cesty, hra-
nice,ohrady, 'vodstvo'" (vodní toky a jejich hřehy, hrody,
přívozy, mosty, přehrady, jezy, přírodní překážky říčních
koryt, vodovody, studně, ,zařízení pro říční i námořní plavbu),
terénní relief, porost a povrch půdy, písmo. V příloze
je vzor úpravy rámce mapového listu. Tisk je sedmiharevný:
černá, hnědá, tmavomodrá, světlemodrá, červená, žlutá a zelená
plná a s padesátiprocentním linkovým ra!ltrem.
Porovnáme-li uspořádání, tvary, veliko.st a""způsoh užití

značek i písma s' ohdohnými značkovými klíči jiných spřátele-
ných států, nezjistíme významných rozdílů. Německé značky
však vynikají nad jiné jemnějším a přesnějším grafickým pro-
vedením a hlavně nenápadnějším popisem, zejména u -často
přicházejících údajů (ohecná označení a kóty). ,'<

Přehlednost textové části trpí přílišným množstvím zmíněných
doplňků a oprav, což ovšem zmizí při příštím vydání, v němž
také hude uveden scházející ohsah knihy.; ,
Za zmínku stojí některé zvláštnosti v kreshě značek, po pří-

padě i značky v jiných státech neužívané. Tak dálnice jsou
zohrazoványtřemi čarami, dvěma tučnými na okrajích a střední
slabou, naznačující rozdělení na dvě vozovky. Kilometrové
kameny jsou vyznačovány trojúhelníčkem orientovaným podle
směru komunikace a kromě nich jsou na silnicích zakreslovány
i staré kamenné milníky (značkou je ohdélníček OV poloze shodné
s rámcem listu). Značky silnic v prudce stoupajících částech se
doplňují vloženou vlnovkou. Hranice reservací se označí tučně
tečkovanou čarou a v ohradách je uveden i opevňovací val.
Jsou stanoveny také značky pro lyžařský můstek,leteckýmaják,
poddolované -,území,"'střelnici, zvýšenou a podzemní dráhu-
(včetně trasy), stezku schůdnou za odlivu a pro malý močál
s mechovým porostem. Na okraji listu je zohrazen schematický
náčrtek spráVJÚchhranic. .
Zeichenvorschrift Eiir die Bearbeitung der Topographischen

Kartel: 10 000, značkový klíč pro měřítko 1 : 10 000, vydaný
v r. 1955 týmž úřadem, v ohdohném uspořádání a ve stejné
knižní úpravě, má 95 stran, z toho 43 ohrazovýchtabulek.
Ohrazce značek jsou z valné části jen zvětšeninami předcháze-
jících značek. Ojedinělé výjimky jsou důsledkem generalisace
nutné v měřítku 1 : 25 000 (na př. hloky v sídlištích). Tvary,
harvy a velikost značek - kromě výjimek uvedených u přede-
lllého kliěe - ee nijak podstatně neliší do našeho i IOvětského
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předpisu, takže neni třeba se o nich šířit. Také tato publikace
je doprovozena sešitkem doplňků o 12 stránkách.
Z téhož úředního pramene a ve stejné úpravě i uspořádání

vyšel v r. 1956 další značkový klič, Zeichenvorschrift fiir die
Bearbeitung der Topographischen Kartel: 5000, obsahující
111 stran včetně 45 tabulek. Je v podstatě odvozemnou přede-
šlého seznamu značek, sledující jednotnost map obou měřítek
a jen v některých podrobnostech se projevuje také vliv sovět-
ských smluvených značek 1 : 5000 (1 : 2000, I :1000, 1 : 500)
z r. 1953. Tak budóvy již nejsou rozlišovány jen na zděné a
spalné, nýbrž také na obytné a neobytné. K označení druhu
budov ve výtisku je však užito různých tiskových rastrů, na-
místo harevného a černého krytí půdorysu a ručního čárkováni.
V originále se ovšem z úsporných důvodů užije I1Ústopracného
šrafování také harevného označeni. K vyjádřenípřirodních
i umělých stupňů, náspů, výkopů a břehů je (s jedinou výjim-
kou u vod) užito výlučně klinovitého šrafování jako v měřítku
1 : 10 O{)O, avšak šrafy mají zvláštní trnovitý, štíMý tvar a jejich
délka na rozdíl od měřítka 1 : 10000 není omezena, nýbrž se
slwduje s půdorysem svahu. Suché příkopy jsou kresleny vlnov-
kou připomínající značku z dřívější t. zv. základní mapy
(Grundkarte) 1 : 5000. U železnic se nezobrazuje každá kolej,
(jako v sovětské a naší mapě 1: 5000), nýbrž počet kolejí je
registrován ryskami v bílém článku značky trati a nádražní
kolejiště je naznačeno jednoduchými čarami, jako v měřítku
1 : 10 000. Důležitou odchylkou je zobrazování držebnostních
hranic, což v naší mapě neni. Hranice se zakresluje plnou tenkou
čarou, jako ve zl1Úněnédřívější základní mapě. Počet barev je
omezen na černou, hnědou a modrou v plném krytí a v bodovém
rastru. Jen ve výjimečných případech může být v tisku mapy
užito ještě dalších barev, na př. zelené. V originále sc lineament
vodstva kresli červenou rumělkou. V ostatním platí i pro tento
seznam značek poznámky uvedené u předcházejících publikací.

O německých instrukcích přineseme stručný referát v ně-
kterém z přištích čísel. Šlo

625.712:625.72 Merger, J.
Projektování městských komunikaci. Vydalo SNTL - P;aha

1956. Stran 295, formátu A5, obr. 180. Cena váz. knihy
Kčs 27,50.
Kniha navazuje na prvou knihu autora z r. 1947 "Základni

prvky městských komunikácí", kterou autor úplně přepracoval
a rozšířil na základě nejnovějších poznatků.
Městské komunikační sítě tvoří základní půdorysné soustavy

obcí a zprostředkují napojení na dálkové spoje. Úkol spojený
s vypracov.ánim návrhu sídliště je velmi složitý a vyžaduje
spolupráce celé řady různých odborníků. Mezi těmito pracov-
níky má své oprávněné místo i zeměměřický inženýr, který
nejenom svými polohopisnými a výškopisnými podklady napo-
máhá projektantům urbanistům a komunikačním odborníkům,
ale je vyhledávaným pomocníkem při podrohném výškovém
řešení navrhovaných komunikaci.
Kniha je rozvržena do 12 kapitol, které seznamují čtenáře

o přehledu městské dopravy, mimoměstské dopravy, přehledně
seznamuje .s různými typy uličníllh soustav a klasifikaci uliční
sítě. Dále velmi obširně se v knize pojednává o příčném a po-
délném profilu ulice, o směrových obloucích, křižovatkách a
náměstích, o vedlejších komunikačních a dopravních zařízeních
(parkoviště vozidel a pod.) a o estetice uličního prostoru.
Zeměměřického inženýra budou zvláště velmi zajímat kapi.

toly o příčném a podélném profilu ulice, jakož i kapitola o kři-
žovatkách a náměstích .. Zde nalezne zeměměřický inženýr vše,
co potřebuje pro praxi ve výstavhě měst a vesnic.
Autor snesl do těchto kapitol vše, a to nejenom ze své bohaté

a dlouholeté praxe u hlavního města Prahy, ale i ze sovětských
a ostatních cizích odborných literatur.
Tato kniha by neměla chybět na žádném pracovním stole

zeměměřického inženýra, který pracuje nll výstavbě měst a
vesnic. .
V závěru je třeba upozornit, že kniha je psána velmi přehled-

ným způsobem a je kladným přínosem nejenom pro praxi
architektů a inženýrů, kteří se zabývají projektováním a stav-
bou městských komunikací, ale i posluchačům. vysokých škol,
jakož i posluchačům zeměměřických fakult při studiu před.
mětů "Výstavba komunikací'" "Územní plánování", "Spe-
ciální geodesie" a "HTÚP". Pudr

Na pomoc externě studujícím na průmyslových
školách zeměměřických

O externí studium projevují v poslední. době značný zájem
abiturienti l11etýclt středních škol, kteří po maturitní zkoušce
na jedenáctiletce vstoupili do zeměměřické praxe u oblastních
ústavů geodesie a kartografie. Podle platných předpisů mohou
být přijati tito uchazeči do III. ročníku externího studia, a to
po předběžné, alespoň dvouleté praxi v zeměměřictví a po úspěš-
ném složení rozdílových (diferenčních) zkoušek z některých
předmětů, kterým se vyučuje v I. a II. ročníku. Předměty,
z nichž uchazeči skládají rozdílové zkoušky, stanovi ředitel
školy. Podle učebního plánu platného od 1. záři 1956 jsou to
zpravidla tyto předměty: technické kreslení, geodesie, geo-
deticképočtářstvi, zeměměřické rýsování a reprodukce map a
plánů. Těm uchazečům, kteří prokáží vysvědčeními, že studo·
valina jedenáctiletce, příp. hýv. reálce nebo reál. gymnasiu
předmět technické kreslení (dříve deskriptivní geometrie), hývá
zkouška z tohoto předmětu buď· zcela nebo zčásti prominuta.
V tomto článku podáme podrobný přehled učiva, jež se po·

žaduje z jednotlivých předmětů při rozdílových zkouškách.
Zároveň uvedeme učebnice a pomocné knihy, kterých lze po-
užít k přípravě ke zkouškám.

1. Technické kreslení.
j, ročník:

Definice kuželoseček, konstrukce bodů a tečen; sdružené prů-
měry elipsy. Prostorové. geometrické útvary a jejich vztahy.
Kótované pr6mítání (průmět hodu; průměty přímky, stupňo.
vání přímky, stopník, odchylka přímky od průmětny, sklápění,
přímky rovnohěžné, různoběžné a mimoběžné, úlohy metrické;
průmět roviny a přímky v rovině, odchylka roviny od průmětny,
sklápění roviny; průsečnice rovin; přímka mimo rovinu, prů-
sečík přímky s rovinou; rovina danél;1Ospádu, procházející
danou přímkou.) Pravoúhlé průměty základních těles na dvě
průmětny (průměty těles se základnami v průmětnách; prů-
měty koule). Kosoúhlé prol1Útání (průměty ohrazců v souřad·
ných rovinách; kosoúhlé průměty hranolu, jehlanu, válee a
kužele). Pravoúhlé promítání na tři hlavní průmětny (průměty
bodu a přímky; průměty roviny; přímka a rovina; průsečnice
dvou rovin; otáčení roviny do průmětny; třetí průmětna a její
užití při řešení konstruktivních úloh; .průměty těles v obecné
poloze).

II. ročník:
Topografická plocha a její kótovaný průmět (význačné body

a křivky topografické plochy; řez terénu rovinou, profily;
průsečík přímky s terénem; ohecná čára na topografické ploše;
rovnoběžné a středové osvětlení terénu, stanovení viditelných
a hluchých prostorů; plošiny v terénu a svahové roviny komu·
nikací). Rovinné řezy a sítě těles (řezy plochy hranolové a vál·
cové rovinou kolmou k průmětně, sítě, affinita; řezy plochy
jehlanové a kuželové rovinou kolmou k průmětně, sítě, koli-
neace). Rotační plochy druhého stupně (průměty a řezy koule,
tečná rovina, přihližné rozvinutí kulové plochy; průměty a
řezy elipsoidu). Průmět kulové plochy v pravoúhlé axonometrii.
Základy středového promítání (průmět hodu, přímky, roviny,
těles; lineární perspektiva). Kartográfické zobrazování (průmět
ortografický, gnomonický, stereografický; pravá projekce vál-
cová a kuželová). Geometrické základy fotogrametrie (měřický
snímek, rekonstrukce vnitřní orientace; průseková metoda
dvojsnímková; základy stereofotogrametrie; projektivní vlast-
nosti snímků, dělicí poměr, dvojpoměr).
Učebnice: Menšík-Pospíšil, Technické kreslení pro I. roěník
průmyslových škol stavebních, III. vydání z roku 1956.

Menšík-Pospíšil, Technické kreslení pro II. roční~ průmyslo-
výchškdl stavebních, III. vyd. z r. 1956.

Menšík, Geometrické základy kartografie a fotogrametríe pro
II. ročník•.průmyslových škol zeměměřických.

2. Geodesíe.

I. rocník:
Úkoly geodesie a druhy měření. Měření, míry, měřítka

(druhy měřítek; míry délkové a úhlové, jejich převody). Vyty-
čovací pomůcky (olovnice, libely). Vytyčování přímek (jedno-
duché vytyčení, vytyčení přímky přes překážk\l, prodloužení
liřímky, vytyčení průsečíku dvou přímek· Ii vytyčení přímek
rovnoběžných). Vytyčování pravých a přímých úhlů, pomůcky.
Přístroje a pomucky k přímému měření vzdáleností (pásma,
latě, komparátory). Přímé měření vzdáleností (měřický postup a
vedení polních zápisníků; měřické chyby při přímém měření
vzdáleností, vliv těchto chyb na měřické výsledky a jak se mu
čelí). Zajišťování (stahilisace) bodů polohopisných (druhy značek,
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