
ZEMEMEŘICTVÍ

Příspěvek li' socialistickému soutěžení v zeměměřictví
Poslední rok pětiletého plánu. Posledních ne"kolik měsíců

Gottwaldovy pětiletky. Mrtev. je autor prvních plánů
rozvoje hospodářské výstavby Československa. Těžkou
ztrátu utrpěl náš pracující lid, velkou ztrátu utrpělo
mezinárodní dělnické hnutí i sdružení obránců světového
míru. Avšak sám s. Gottwald nás učil po celý život i v po-
sledních svých chvílích, že žádná ztráta není nenahradi-
telná. Po celý život se staral o výchovu zdatných kádrů.
Vzorný žák geniálního Stalina dovedl vykovat mohutnou
a nerozbornou Komunistickou stranu Československa a vy-
tvořit z ní bojový předvoj československé dělnické třídy.
Nic nemůže a nesmí zastavit postup' nepřehledného

množství následovníkll, kteří převzali prapor po padlém_
bojovníku. Mimode"k si vzpomínáme .na nádhernou re-
voluční píseň, kterou s takovým nadšením zpíval otec
našeho druhého dělnického presidenta, revolucionář La-
dislav Zápotocký - Budečský.: ,,1 kdybychom padli všici,
'Vstanounoví bojovníci, rudý prapor zavlaje".
Noví lidé nastupují, aby splnili odkaz svého prvního

presidenta, aby splnili a překročili první Gottwaldovu
pětiletku. .
Jedním z prostředktl včasného splnění Gottwaldovy

pětiletky je socialistické soutěžení, které se z iniciativy
našeho pracujícího lidu rozvinulo na mnohých závodech
již koncem čtvrtého roku pětilet,ky. Vláda vycházejíc
z přání a požadavků našich pracujících vydala počátkem
roku vládní usnesení o celostátním socialistickém soutěžení.
Na návrh Ústřední rady odborů a v dohodě s několika
ministerstvy, mezi nimi i ministerstvem stavebního prů-
myslu, byly stanoveny podmínky celostátního socialistického
soutěžení.
Vítězem je kolektiv, který za uplynulé čtvrtletí dosáhl

aj splnění a nejvyššího překročení plánu objemu hrubé
výroby,

bJ splnění a nejvyššího překročení plánu produktivity práce,
c) splnění a nejvyššího překročení plánu snížení vlastních

nákladů,
dJ nejlepšího využití základních výrobních zařízení,
e) povinného a co největšího snížení procenta zmetků,
f) největších úspor materiálu a polotovarů,
g) používání nových technologických postupů, pokroko-

vých pracovních method a organisace práce.
,Pro vítězné kolektivy podniků v celostátním socialistickém
soutěžení se zřídí v každém výrobnjm ministerstvu putovní
rudé prapory vlády, putovní rudé prapory ",ministerstva
vnitra a ústředního výboru Svazu ROH.
Ve směrnicích k provedení vládního usnesení o celo-

státním soutěžení se zejména zdůrazňuje nutnost širokého
a uvědomělého zapojení naší pracující inteligence, našich
mistrů,. techniků a inženýrů. Směrnice dále pojednávají
ohlavních úkolech technických a hospodářských pracovníků
při řízení socialistického soutěžení v průmyslových podni-
cích.
I v oblasti všeobecného zeměméřictví je zajisté dostatek

příležitostí k socialistickému soutěžení jednotlivců i kolek-
tivů. Všimněme si dnes jedné možnosti, které byla v poslední

době v našem časopise věnována zasloužená pozornost.
Je to Danilovova paralaktická polygonometrie, která
společně s jinými podobnými methodami}e schopna nahradit
triangulaci nižších řádů. Dnešní číslo časopisu Zeměmě-
řictví přináší další příspěvky o uplatnění paralaktické
polygonometrie.
Jaký' je vzájemný poměr triangulace a párala~tické

polygonometrie? O triangulaci, této prastaré methodě
k určování pevných bodů, se často říká, že je rychlá a snad-
ná. Rychlá je proto, že stavbou nákladných dřevěných
měřických věží, pyramid a signálů byly všechny překážky
předem odstraněny, a snadná, poněvadž způsob provádění,
měření' i výpočtů je do podrobností rozpracován. V někte-
rých úsecích (stavba věží, observace IV. a V. řádu, některé
jednodušší masové výpočty ve formulářích) se triangulace
stala záležitostí zeměměřického technika. Pokud se v těchto
partiích triangulací zabývá inženýr, není jeho vysokoškolská
kvalifikace a erudice náležitě využita a nutně klesá na
úroveň zeměměřického technika. Triangulace je tudíž
v některých směrech pro inženýra záležitostí tak jedno-
duchou, že ani nemůže rozvinout a uplatnit všechny své
schopnosti a vědomosti.
Jaké jsou náklady na provádění triangulace? Uvážíme-li

dalekosáhlé použití triangulace, o němž veřejnost mnohdy
vůbec neví, není triangulace nijak drahá. Je však drahá,
!e-li prováděna v oblastech, kde je možno ji nahradit
methodou Danilovovy paralaktické polygonometrie v úpravě
popsané v minulých i v tomto čísle časopisu Zeměměřictví.

Danilovova paralaktická polygonometrie v navržené úpra-
vě je jedním z několika možných řešení při náhradě trian-
gulace V., IV. a ev. III. řádu. Kdyby byla levnější jen
o náklady na stavbu měfických věží, stála by za to, aby
byla používána. Další výhodou Danilovovy polygonometrie
je skutečnost, že je methodou ryze inženýrskou. Není
jednotvárná a dovede využít všech znalostí geodesie.
Nutí inženýra k něčemu, na co při triangulaci již dávno
zapomněl. Nutí jej přemýšlet o způsobu a (Jrganisacipráce
a o řešení jednotlivých případů. Další výhodou upravené
Danilovovy polygonometrie je možnost použití fysicky mént
zdatných pracovniků, možnost umístění pevných bodů
do míst výhodných topograficky i situačně, snadné překo-
návání terénních překážek.
Dnes je možno říci, že úprava Danilovovy paralaktické

polygonometrie pro použití v mnoha oblastech Českoslo-
venské republiky je theoreticky a z velké části i prakticky
zakončena. Při nedostatku invarových drátů a z obavy
o jejich poškození by snad jen zbývalo, vyšetřiti možnost
použití obyčejných ocelových drátů. Poněvadž koeficient
roztažnosti oceli je asi 7krát větší než invaru, bylo by nutné
odečítat teplotu vzduchu. To by jistě nečinilo zvláštních
potíží.
Nyní záleží již jen na našich inženýrech, aby pfevzali

všechny dosud získané zkušenosti a zavedli paralaktickou
polygonometrii do inženýrské praxe. Budou odměněni
hrdým vědomím, že organisují a vykonávají práci, která
odpovídá jejich vzde1ání i radostným uspokojením z tvůrčí
inženýrsko-technické práce.
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Je samozřejmé, že pro toho, kdo deset, dvacet let nedělal
nic jiného než triangulaci, je velmi obtížné přejít k novým
formám práce. V přijímání nových pracovních method
je člověk vždy poněkud konservativní. Nedůvěřuje novému
způsobu práce, poněvadž ten starý dobře ovládá, kdežto
u nového by se musil poněkud učit.

Až bude triangulace v ČSR hotova, až nebude účelné
ani hospodárné signalisovat staré ·stabilisace novými vě-
žemi, poněvadž také nebude nikdo, kdo by je postavil,
pak se prosadí paralaktická polygonometrie sama. Není
tudíž na škodu, že pro tuto dobu, která není od nás příliš
vzdálena, bude vše dokonale připraveno.

Paralaktická polygonometrie v praxi
Ing. Jan Karda 526.913.1

Polygonová souprava s dálkoměrnou základnovou lati umožňuje nám použit _methodu paralaktické polygonometrie
i v běžné měřické praxi. Osvědčuje se zvláště u polygonových pořadů o dlouhých stranách, kde vyniká nejen přesnosti
výsledků, ale také účelným a rychlým pracovním postupem. Předmětem této úvahy jsou theoretické i praktické předpoklady
pro použiti methody, zásady pro volbu pomocných základen a dosažené měřické výsledky.

Optické měření délek při zaměřování polygonových
pořadů stalo se dnes běžným. S výhodou přitom po-
užíváme polygonové soupravy s dálkoměrnou iák1ad-
novou latí 2 m dlouhou. Princip měření s touto soupravou
spočívá v určení délky změřením paralaktického úhlu
na lať. Kratší délky určíme přesně a rycWe,naproti tomu
měření dlouhých délek není tak výhodné. To z toho
důvodu, že chyba v délce roste theoreticky se čtvercem
měřené délky, tedy vehni rycWe. Výsledek zlepšíme
opakováním měření paralaktického úhlu, přestože chyba
v tomto úhlu klesá poměrně pomalu, theoreticky s od-
mocninou počtu pozorování. Přesnějšího výsledku do-
sáhneme zvětšením paralaktických úhlů tím, že měřenou
délku rozdělíme na úseky a každý úsek měříme zvlášť.
Lze říci, že oběma uvedenými způsoby dosáhneme sice
větší přesnosti výsledků, avšak za cenu snížení pracov-
ního výkonu. Volme však jinou cestu. Jeto přesná para-
laktická polygonometrie, při níž délky krátkých pomoc-
ných základen měříme opticky uvedenou soupravou se
základnovou latí. Tato methoda umožní nám, zvláště při
měření dlouhých polygonových stran najednou, dosažení
přesných výsledků i většího pracovního výkonu.l)

Popis methody.
Uvažujme polygonový pořad P1, P2, Ps, .... , Pn (viz

obr. 1).Naproti bodům P 2' P4 ••• volíme body P, Q, atd.

. I fJ
z = - 'cotg-- (1)2 2

Pro různé velikosti úWu fJ a lať 2 m dlouhou jsou
sestaveny tabulky, v nichž bez jakéhokolivvýpočtu přímo
vyWedáme vodorovnou délku z. Dále změříme úhel a:
a při měření polygonového úhlu co zaměříme též směr
pomocné základny, resp. úhel CJ.
Pak délku polygonové strany P1P 2 = S určíme obecně

ze sinové věty:
siny

s=z·-.-srna:
při čemž y = 2R - (a: + CJ).
Pomocné základny volíme zásadně ob jeden polygonový

bod a z každé základny určíme dvě polygonové strany.
Požadavku větších paralaktických úhlů a tím zvýšení
přesnosti je vyhověno. Poměrně krátké pomocné základny
určíme z většího paralaktického úhlu a z nich délky
polygonových stran rovněž z větších paralaktických úWů.
V principu nalézáme zde podobnost se způsobem roz-

vinutí základnové sítě, při čemž základnu představuje
základnová lať. Základní rhombus je nahrazen základním
trojúhelníkem a delší strany odvozeného rhombu jsou
polygonové strany.

V další úvaze omezíme se na čtyrúh~ PP1P.j's.
Na bodě P postavíme lať MN = I, vzdálenost PP2 jest
pomocná základna z. Její délku určíme změřením para-
laktického úhlu fJ

1) Přednášku na totéž thema proslovil autor dne 12. XI.
1951 na schůzi katedry praktické geometrie při CVUT v Praze.
Rozmnoženo jako služební pomůcka Geoplanu v únoru 1952.

-'-"-'.."....,..,.._.-.~..

Bylo provedeno zaměření téhož polygonového pořadu
dvěma způsoby:
1. Normálním, t. j. dělením polygonových stran 1Ía

dva úseky s latí přibližně uprostřed měřené délky.
2. Navrhovaným, t. j. s použitím pomocných zá-

kladen.
Porovnáním čtrnácti délek polygonu dlouhého 2757m
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z měření oběma způsoby zjistil jsem, že odchylky byly
vesměs velmi malé a ani v jediném případě nepřekročily
dvojnásobek chyby střední. Pohybovaly se v mezích od
o - do 20 mm, ojediněle měly hodnotu 30 mm a u délky
264 m dlouhé 41 mm.
Měření normálním způsobem trvalo 2 dny, navrhova-

ným způsobem 1~ dne.
Rozborem středních chyb bylo zjištěno:
Příznivější výsledky byly u měření provedeného na-

vrhovaným způsobem, zvláště u delších polygonových
stran. Velikost chyby v délce určovala chyba v paralak-
tických úhlech. Chyby v úhlu y neměly vlivu. Nejmenší
chyby byly v těch případech, kdy oba paralaktické úhly
(oe, (J) byly přibližně stejně veliké. To konečně vyplývá
z theoretického předpokladu pro rhombické rozvinutí.

Zásady pro volbu nejvhodnější délky pomocné
základny.

Protože velikost paralaktických úhlů závisí na délce
pomocné základny, bylo žádoucí zjistit, jak dlouhou zá-
kladnu třeba v konkretních případech zvolit. Za tím
účelem byly vypočteny střední chypy v délkách 100 m
až 400 m pro volené základny 10 m až 50 m. Přitom před-
pokládáme pravidelný rhombus a stejnou střední chybu2)
v příslušných paralaktických úhlech, t. j. mrx.= mp = ±
± OK,0ó03při čtyřnásobném měření úhlu.
Výpočet střední chyby v délce polygonové strany m.

byl proveden ze vzorce (5), který byl odvozen takto:
jde-li o pravidelný rhombus (viz obr. 1), jest .1PP1P2
rovnoramenný; pak _ '

'10 Z 1
s=-·--·

2 . oe '
sm2

dosadíme-li z rovnice (1), dostaneme
{J

1 cotgT
s=4' • oe

sm2
diferencujeme za předpokladu, že 1je prakticky bezvadné

{J oe
Os 1 cotgTcosT
ooe = -T'

2sin2~
2

Os 1 1
O{J=-4' {J oe

2sin2-sin-
2 - 2

s=---,. oe
2tgT

s
2sin ..t cos..t

2 2
s

= - sin{J ;

přejdeme-li k chybám, bude

m.2 = (2 s oe" mrx.r + (s~{J . mp r;
tg-

2
zavedem~li úhlové chyby v gradech, bude

V( s mrx.g)2 (S mř)2
m.= ± --2 oe' es + sin{J'7

tg-
2

2) Jde o průměrnou hodnotu střední chyby aritmetického
průměru.

a za předpokladu, že mrx.g= mpK, je •

mrx.gV 1 1
m. = ± S· ~ 4tg2 oe + sin2{J' (5)

2
Průběh hodnot je graficky znázorněn v obr. 2, kde

na vodorovnou osu:vynášim(délky základen v metrech
a ve svislém směru odpovídající střední chyby m. v mili-
metrech.
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Spojením příslušných bodů vzniknou křivky, které
určují závislost střední chyby m. na délce volené zá-
kladny pro uvedenou délku'polygonové strany. Nejmenší
hodnoty m., t. j. minima jednotlivých křivek, vyznačíme
kroužkem. Promítnutím těchto na vodorovnou osu z
dostáváme v metrech nejvhodnější délku pomocné zá-
kladny pro určitou délku polygonové strany. Protože
v těch případech platí totéž, co jsme již vpředu uvedli,
t. j., že paralaktické úhly jsou stejné (oe = (J), můžeme
psát podle obr. 1

.1PP1P2r-.J .1MNP2
z:s'=I:z

Z2 = Is',
protože však s' -=- s, je

Z2 = Is,
když dosadíme za délku latě 1= 2 m a odmocníme,
dostaneme:

z = V2s v metrech. (6)
Pokračujeme-li naznačeným. způsobem, jimž jsme od-

vodili rovmci (5), dospějeme theoretickou úvahou -,- pro
případ, kdy m. nabude minima -'k témuž výsledku.

Přirozeně, že uvedený vzorec (6) jest pouze vodítkem
pro stanovení nejvhodnější délky základny, protože od-
vozený rhombus resp. trojúhelník bude obyčejně obec-
ného tvaru, délky polygonových stran budou známy jen
přibližně a nebudou stejně dlouhé.
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11 Použité přístroje.
Bylo použito theodolitu TMO. Je to v podstatě Zeissův

theodolit II; dělení je setinné, odečítání na OK,0002.
Přístrojem lze měřit trojpodstavcovým způsobem, při
čemž spodní částí jej vyjmeme z trojboké podložky
opatřené stavěcími šrouby. K soupravě náleží dva terče
s podložkami a stativy. Základnová lať 2 m dlouhá je
v principu shodná se známou invarovou latí Wildovou,
avšak záměrné terčíky jsou připevněny přímo na koncích
trubek uprostřed skloubených, vyrobených z plávkové
oceli. Při měření určíme teplotu a zjištěnou délku
z tabulek opravíme o korekci z teploty. Lať lze stej-
ně jako theodolit vyjmout z trojboké podložky. Místo
středního terčíku je laťopatřena centricky nasazovatelnou
signálkou.
Abychom dosáhli dobrých výsledků, je třeba, aby

délka latě resp. vzdálenost terčíků byla správná, aby při
výměně stroje, terče nebo latě byla zachována identita
polohy a aby signálka při otáčení latí byla centrická a
svislá. PřÍtom osa signálky a plocha terčíků musí být
v jedné svislé rovině.

Pracovní postup v terénu.
Nejprve se provede vytyčení polygonového pořadu.

Délky stran volíme, pokud to terén dovolí, delší než při
normálním polygonovém pořadu, průměrně asi 300 m.
Současně při vytyčování polygonových bodů volíme i po-
mocné základny, a to v těch bodech, kde se polygon
málo láme, na onu stranu, kde je úhel menší než 1800
a symetricky k oběma polygonovým stranám. Dbáme
pokud možno toho, aby obě sousední polygonové strany
byly stejně dlouhé, čímž se nejvíce přiblížíme pravidel-
ným rhombům. Délky pomocných základenurčíme podle
vzorce (6). K tomu potřebnou délkUpolygonové strany
odhadneme nebo odkrokujeme nebo odměříme z kopie
katastrální mapy, pokud jimáme k disposici. Próvádíme-li
měření podél silnice nebo dráhy, pomůže nám kilometro-
vání. Vzhledem k terénním podmínkám, porostu a pod.
nebude možné vždy uvedené zásady dodržet, zkušenosti
však dokazují, že i v těch případech dosáhneme pěkných
výsledků, neboť uvedené zásady jsou pouze vodítkem
pro pracovní postup. Samozřejmě, že dbáme také poža-
davků pro normální optické měření délek, t. j. varujeme
se blízkých překážek, visur nízko nad terénem a pod.
Po vytyčení polygonovésítě a vyčištění visur provedeme

stabilisaci polygonových bodů; koncové body základen
ponecháme vykolíkovány. Pak přikročíme k vlastnímu
měření, které spočívá pouze v měření úhlů. Vrcholové
úhly se měří v jedné, paralaktické úhly ve dvou dvoj-
skupinách. Při kratších polygonových stranách nebo při
menším požadavku na přesnost, počet měření úhlů při-
měřeně snížíme a podle okolností přejdeme na normální
měření ve skupinách a řadách. Při delších stranách
(průměrně asi 500 m) naopak počet měření paralaktic-
kých úhlů zase zvýšíme. Ná bodech při základně měří
se nejprve vrcholový úhel a směr na lať. Pak teprve za-
měříme paralaktický úhel pro určení délky základny.
Pro kontrolu se doporučuje provést toto měření obou-
stranně, t. j. po zaměření jedné dvojskupiny vyměníme
stroj s latí. Přitom také změříme teplotu. Na ostatních
polygonových bodech provádíme nejdříve měření para-
. laktického úhlu vzad, pak vrcholového úhlu a nakonec
paralaktického úhlu vpřed. Uvedený pracovní postup

má ten účel, abychom během provádění jednoho výkonu
mohli přenésti terč či lať na další bod.
Pracovní skupina se skládá ze zkušeného observátora,

technika a 3 figurantů. Dva figuranti obsluhují terče se
stativy, třetí figurant přenáší lať. Při dobré organisaci
a zacvičených figurantech jde práce rychle a pružně
vpřed a měřické výkony následuji většinou plynule za
sebou. Pouze při přenášení latě musíme čekat, neboť
během měření vrcholového úhlu přenáší se lať na vzdále-
nost dvou polygonových stran a po zaměření tohoto úhlu
není ještě postavena. Zatím může technik vypočíst střední
hodnoty paralaktických úhlů nebo z tabulek vyhledat
délky pomocných základen. Ve vhodném terénu a při
větších délkách polygonových stran osvědčuje se dobře
jízdní kolo jako dopravní prostředek při přemisťování.
Pak stačí na přenášení terčů jeden figurant. Denní výkon
skupiny závisí především na počtu polygonových stran,
teprve v druhé řadě na jejich délce. Po zacvičení pracov-
níků a za příznivých okolností můžeme počítat s denním
výkonem 3 km polygonu při průměrné délce stran 300m.

Kancelářské práce.
Nejprve se překontrolují, případně vypočtou aritme-

tické průměry zbývajících paralaktických úhlů. Je třeba,
aby výpočty délek polygonových stran podle rovnice (2)
prováděli dva počtáři nezávisle na sobě, a to z důvodů
kontrolních. Pro výpočet polygonových pořadů připoje-
ných na trigonometrické body provedou se u vypočte-
ných délek polygonových stran také opravy z projekce
do roviny. Opravy na nulový horizont vezmou se v úvahu
jen tehdy, bylo-li měření provedeno ve vyšších polohách,
nebo vyskytnou-li se větší výškové rozdíly.

Měřické výsledky.
Praktické výsledky vykazují větší přesnost navrhované

methody a obvykle i zrychlení pracovního postupu proti
normálnímu způsobu. Některé· výsledky jsou uvedeny
v tabulce 1.
Je patrno, že odchylky jsou velmi malé; v nejhorším

případě činí Os (u polygonového pořadu IV) sotva 20%
největší přípustné odchylky podle návodu A, tab. XVII.
K tomu dlužno podotknouti, že měření polygonového
pořadu IV přerušila bouře s krupobitím a průtrží mračen.
Ihned po uklidnění bylo v práci pokračováno a doměřeno
za naprosto změněných atmosférickýchpodmínek a v roz-
bředlém terénu při labilním postavení stativů.
Protože polygonové pořady II, III a IV připojené na

dané body A, B (viz obr. 3) byly měřickým podkladem
pro velmi odpovědné vytyčovací práce, byla na kontrolu
přezkoušena poloha bodů C, D, E protínáním. Terén
byl pro tuto zkoušku velmi vhodný. Výsledkyzkušebního
měření jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab. 2.

Odchylky
Polyg. Bod Lly

I
Llxpořad

m m

II C 0,00 - 0,01
III D - 0,02 0,00
IV E - 0,02 + 0,03
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Délb Délka polyg. Odchylky
Polyg. pořadu strany
pořad Počet

I I I I

Poznámka
[s] stran Smax Smin Ou Oy Ox O.
m m m g m m m

dvoji nezávislé měřeni
I 2757 14 264 132 + 0,0014 - '0,08 + 0,02 - 0,07 oběma způsoby měřili:

Ing. Karda, Ing. Cíp
,

II 1048 4 313 203 - 0,0009 + 0,01 0,00 + 0,01 polygonové pořady II až
III 1053 4 310 213 + 0,0001 + 0,01 - 0,03 - 0,02 VI připojeny a orientová-
IV 1913 6 355 287 - 0,0012 +- 0,06 + 0,09 + 0,11 ny oboustranně na trigo-
V 2449 8 386 199 - 0,0017 - 0,02 + 0,02 0,00 nometrickou siť
VI 2299 5 698 335 - 0,0033 +- 0,02 - 0,04 +0,02 měřili: Ing. Karda, Ing.

Zd. Brychta, V. Zimmer-
mann

VII 1307 7 217 143 + 0,0003 - 0,03 +- 0,05 p,06 uzavřený pořad
VIII 3363 13 372 170 +0,0012 + 005 - 0,09 0,10 měřil: Ing. Zd. Brychta

Uvedené odchylky jsou výsledkem porovnam sou-
řadnic bodů určených protínánim a identických bodů
polygonových pořadů. Lze říci, že zjištěné od,chylkyne-
jsou prakticky větší než chyby v souřadnicích bodů urče-
ných protínánim.
Z dosud provedených měření vyplývají tyto závěry:

střední chyba ve vrcholovém úhlu polygonovýchpořadů
byla průměrně ± 0/0006 (při měření v jedné dvoj-
skupině). Střední chyba osmkrát měřeného paralaktic-
kého úhlu byla ± 0/00021. ~třední chyba v pomocné

základně, pokud tato byla volena podle vzorce (6), činila
± I mm a střední chyba v délce na I km přímého pořadu
byla ± 29 mm.
Polygonové pořady uvedené v tab. I byly zaměřeny

vesměs navrhovaným způsobem. Přirozeně, že můžeme
tento způsob kombinovat s normálním způsobem zvláště
tam, kde se vyskytují poměrně krátké strany. Po~d
mámek disposici Wildovu polygonovou soupravu s theo-
dolitem T2, můžeme ji též dobře použít po doplnění
základnové latě středním terčíkem.

Měření pomocných základen ocelovým .
pásmem.

Délku pomocné základny můžeme též určit porov-
naným ocelovým pásmem, při čemž použijeme místo
základnové latě dalšího terče. Pásmem naměřené délky
opravíme o příslušné redukce.3) Další provedení je v prin-
cipu obdobné s navrhovaným způsobem. Podle zatím
provedených měření lze tímto způsobem dosáhnout rov-
něž velmi pěkných výsledků. Můžeme používat kratších
pomocných základen, protože vypočtená střední chyba
v délce základny je menší než u navrhovaného způsobu,
asi ± 0,4 mm. Podrobnosti neuvádím, to by bylo před-
mětem qalší úvahy.

Původ myšlenky.
Myšlenka použít rhombického rozvinutí krátké zá-

kladny k nepřímému měření dlouhých délek není nová
a v odborné literatUřenalézáme rozmanitá řešení různých
autorů.') Jako zajímavý uveďme způsob Ing. Tichého,
publikovaný na počátku tohoto století. Jmenovaný použil
klasického způsobu rhombického rozvinutí soustavou
vhodně volených pravidelných rhombů z krátké pře-
nosné základny 1,2 m dlouhé, umístěné ve směru nebo
kolmo uprostřed určované délky. Lze říci, že většina
autorů považuje za nejvhodnější volbu základny kolmo
uprostřed nebo na konci měřené délky, "buď v poloze
symetrické neoovysunuté. V geodesii prof. Cebotareva5)
nalézáme řešení obdobné s navrhovaným způsobem.
Prof. Cebotarev doporučuje však odvozený rhombus
takového tvaru, aby se úhel y (viz obr. I) blížil 90°.
V theoretické úvaze o volbě nejvhodnější délky pomocné
základny vychází z rovnice (2) pro obecný trojúhelník.
Aby dosáhl zjednodušení výrazů, předpokládá, že úhel
y -=- 90° přechází tak na trojúhelník pravoúhlý a konečně
dochází k témuž výsledku, t. j. vzorci (6). Druh. použité
soupravy a praktické výsledky methody však neuvádí.•

3) Viz Ing. Dr Staněk - Ing. Šindelář, Redukce měřených
délek, Z. O. č. 3/1945.

4) Viz Ing. Prokeš, Užiti dálkoměrné latě pro měřeni délek
polygonových stran, Z. O. č. 5, 6/1946. Historický vývoj
methody a přehled literatury.

5) Čebotarev, Geodezija časť II - Moskva 1949, str. 207
a následujicí.
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Závěr.

Po zhodnocení uvedených výsledků a zkušeností je
možno pokládat navrhovanou methodu za velmi vhodnou
aplikaci paralaktické polygonometrie pro naše poměry.
Je cenné, že uvedené výsledky byly dosaženy za podmí-
nek, které se vyskytují v běžné praxi. Účelem nebylo
provedení zkušebního měřéní, ale vytvoření spolehlivého
měřického podkladu pro stavební projekty, tunelové
práce a přesné vytyčovací práce, zvláště většího rozsahu.
O vhodnosti, účelnosti a spolehlivosti, přesnosti a rych-
losti uvedené methody přesvědčil jsem se nejen sám,
ale také moji spolupracovníci.
Jsem přesvědčen, že by se uvedená methoda ve spojení

s výškovýmměřením uplatnila také při zhuštění trigono-
metrické sítě polygonovými pořady o dlouhých stranáclr.

Zvláště výhodná bude tam, kde po odstranění signalisace
na bodech daných, nebo v nepříznívém terénu bude
určení bodů zhušťovacísítě protínáním obtížné, nákladné
nebo dokonce nemožné.
Také po provedených HTÚP nebude vhodné prová-

děti zhušťování protínáním, protože body zhušťovací
sítě, jichž polohu určují hlavně terénní poměry, padnou
často dovnitř honů. Tedy i z toho důvodu můžeme do-
poručiti dlouhé polygonové pořady podél upravených
cest a hraníc honů jako podklad pro Státní mapu 1:5000.
Využít tohoto podkladu pro všecky další práce vyžadující
případně i vyšší přesnosti a hlavně vyloučit opakování
měření, je s hlediska hospodářského i odborného samo-
zřejmé. Proto volímemethodu, která zaručuje universální
použití v praxi a tou je paralaktická polygonometrie
se základnovou latí.

Užití Danilovovy paralaktické polygonometrie pro
železniční trati

vv ,zamerenI

Ing. Dr Rudolf Kloss 526.913.1.:[526.99:625.11]

Methody prof. Danilova bylo použito pro zhuštění trigonometrické sítě podél železniční trati, na níž pro účely stavební
má býti provedeno detailní měření. Postup p"rácea výsledky."

Článek Ing. Dr. Lukeše v č. 11 a 12/1951 časopisu
Zeměměřietví, seznamující naše zem~ěřické kruhy s po-
drobnostmi sovětské methody zhušťování trigonometric-
kých sítí, byl podnětem měřickému oddělení oblastního
ředitelství čs. státních drah k užití této methody v úseku
železniční trati, v němž bude nutno prováděti podrobné
zaměření z důvodů stavebních. Z iniciativy přednosty
tohoto oddělení bylo provedeno vzhledem k výhodnosti
přesné polygonometrie právě na objektech rozprostíra-
jících se výhradně do délky, jako jsou železnice, řeky a
pod., zaměření polygonového pořadu o 17 vrcholech a
celkovédélce 16km. Vzhledem k tOmu,že v tomto území

je provedena triangulace jen do 4. řádu a většina věží
je již odstraněna, takže určování bodů protínáním by
nebylo možné, byl to zároveň jediný způsob, jak získati
pevné body, když tu nebylo možno znovu vystavěti nej-
méně 20 až 25 měřických věží.
Rozvrh sítě. Při rekognoskaci bylo snáhou, aby

strany polygonovéhopořadu byly 1000až 1200m dlouhé,
což však v důsledku terénních nerovností nebylo vždy
dosažitelné. Při tom bylo nutno vyhověti požadavku, aby
vrcholy byly stabilisovány přímo na pozemcích železnič-
ních, čímžnejlépe je zaručena jejich ochrana před poruše-
ním v budoucnosti a vhodnost pro vkládání sítí podrob-
ného měření železničního. Této snaze brání na železnici
nejvíce řady telegrafních sloupů po obou stranách trati
a často též stromořadí podél dráhy. Proto musel býti
v několika případech vlastní· vrchol pořadu zvolen dále
od trati v polích. Ten pak vyznačen jen kolíkem a od
něho kratším rayonem zaměřen bod na trati, stabilisovaný

kamenem. V případě, kde pro příliš úzký průhled byla
možná jen visura na polygonovýbod pro zaměření vrcho-
lovéhoúhlu, avšaknikoliv na oba konce invarového drátu,
byla zaměřena pemocná strana přibližně stejné délky
(6a-7, viz obr. 1), jež trojúhelníkem připojena k vlastní
polygonové straně. Kde trať prochází souvisle zastavě-
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ným územím obce, bylo nutno toto vždy obejíti. Stalo se
tak v jednom případě volbou zvláštního bodu, jenž nebyl
trVale stabilisován (bod č. 4),. druhém případě body
č. 10 a 11, z nichž určen protínánim vpřed bod Č. 10a
na trati.
Postup měření uspořádán tak, jak uveden v cito-

vaném článku' Dr Lukeše. Paralaktický úhel byl měřen
mezi oběma konci invarového drátu, signalisovanými
bílými kuličkami o průměru 24 mm. Viditelnost jejich
proti černému pozadí byla dobrá. S ohledem na různost
terénu bylo užito všech tří poloh základny, vysunuté
polohy ve více než třetině případů, při čemž největší
vysUnutí činilo 19 m (ač podle Danilova se připouští·
až do jedné třetiny vzdálenosti základny od stroje).
Delší strany byly měřeny vždy se základnou uprostřed
(s ohledem na známé kvadratické zvětšování chyby
v délce při paralaktickém měřeni délek) a pokud možno
v polovině. Největ§í vzdálenost základny od stroje do-
sáhla 690 m, průměrná byla 500 m.
Poněvadž podle dráhy nevedou zpravidla cesty, použili

jsme s úspěchem k dopravě měřického nářadí (pokud není
určeno k nošení na zádech) jízdních kol.'
Přesnost. ;Nežbylo přikročeno ,kměření, byl prostu-

dován vliv všech chyb v měřických prvcích na určovanou
délku polygonové strany. Protože největší péči nutno
věnovati paralaktickému úhlu IX, byl tento měřen ve
12 skupinách theodolity Wild T3. Průměry těchto úhlů
vykazovaly střední chybu kolem ± 0,4". Úhel {J při
vysunuté poloze byl měřen obvykle jen ve 2 skupinách.
Vliv jeho nepřesnosti zavisí na velikosti vysunutí a i při
největším použitém vysunutí by chyba 30" v úhlu (J
způsobila v polygonové straně chybu pouze 1 cm.
Nařízení základny do kolmého směru bylo prováděno

hranů1kem v případech, kdy základna byla uprostřed,
neboť tu při polygonové straně 1 km dlouhé způsobí
chyba 15minut v pravém úhlu chybu 1cm v délce strany.
Byla-li základna v poloze b) na konci polygonové strany,
byl její směr vytyčen strojem při měření vrcholového
úhlu. V tomto případě lze sice pro vytyčení užíti rovněž
hranů1ku, nutno však je prováděti velmi pečlivě. Chyba
v .délce určované strany se totiž rovná odchylce konco-
vého bodu základny od správné kolmice. Vzorce pro
chybu ~s v délce strany jsou:

~s= - ~ . ~R2 (pro základnu uprostřed),

~s = 1 . ~R (pro základnu v poloze b) na: konci),
kde óR je chyba v pravém úhlu, s je délka polygonové
strany a 1délka základny. Ze vzorce pro základnu upro-
střed je patrno, že členy prvého řádu, jsouce.stejné veli-
kostipro obě části určované strany, všakopačných znamé-
nek, se eliminují. .
Za účelem zjištění chyby vznikajícívysunutím základny

o hodnotu x z přesně souměrné polohy a) vyjděme ze
vzorce pro přesné určepí vzdálenosti c4 (viz obr. 2):

dl = _.Z . cos (.::. - ;) . cos(.::.+ ;) =
smlX 2 2

= _._Z_. (cos2.::.cos2; _ sin2'::' Sin2;)=
smlX 2 2

= .!- (cotg'::'. cos2; - tg'::'. sin2;).
22. 2

Počítáme-li podle vzorce pro symetrickou polohu, dosta-

neme chybnou vzdálenost d' I = ~.cotg ~ . Dosazením

do hořejší rovnice dostaneme

dl = d'l - d'l . sjn2; - ~ . tg ~ sin2;.

Poslední člen tohoto výrazu zanedbáme pro jeho ne-

.patrnou hodnotu a d~sadíme-li sin; . ;, dostaneme
I

dl - d'l = Ml = - ~ .
Tento výraz nám současně určuje chybu v délce poly-
gonové strany, je-li základna umístěna na jejím konci.
Chyba ~s v délce strany při základně uprostřed je dána
součtem

x2 x2
ódl + M2= ós = - a; - d;'

Bude-li základna přibližně v polovině určované strany,
čili

S
dl . d2 = 2'

zjednoduší se vzorec takto:
2x2 2x2 4x2~s=----=--.
S S S

-Máme-li na př.
s = 800 m a x = 2 m, bude ós = - 2,0 cm,
s = 800 m a x = 5 m, bude ~s = - 12,5 cm,
s = 1000m a x = 5 m, bude ós = - 10,0 cm.

Jelikož při zanedbání odchylky od symetrické polohy
bude vypočtená délka vždy větší než délka správná, má
tato chyba ráz chyby systematické. Proto jsme při vy-
chýlení ze symetrické polohy o více než 1 m považovali
tuto za polohu vysunutou se záporným úhlem {J.

;
i
I

!-
Vyšetřme ještě, jakou střední chybu lze očekávat pro

délku celého pořadu vzhledem ke střední chybě ± 0,4"
v paralaktickém úhlu. Podle vzorců na straně 198"Vyšší
geodesie" prof. Ryšavého bude střední chyba na 1 km
m. = ± 3 cm (s ohledem na to, že asi polovina stran
byla měřena v poloze vysunuté). Pro ideální přímý pořad
o celkové délce S= 16 km bude střední chyba

ms = ± 3· VI6 ± 12 cm.
Výpočet a výsledky"Po zavedení oprav z teploty

a ze sklonu byly vypočteny délky stran, které byly ještě
redukovány na elipsoid a opraveny o korekci ze skreslení.
Výpočet polygonového pořadu byl proveden vcelku od
trigonometrického bodu A až k trigonometrickému bodu
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Užití Dani1ovovy paralaktické polygonometrie
pro podrobnou polygonisaci

Ing. Anton{n Trpka 526.913.1

Určeni meznich hodnot diferenci délky základny a paralaktického úhlu pro délky stran polygonových pořadů v mezich
od 27 m do 329 m při podrobné pólygonisaci aplikaci Danilovovy paralaktické polygonometrie. Návrh praktického použit{
~pro měřeni délek a úhlů v polygonových sitich.

Optické měření délek proti měření pásmem nebo latí je Dejme si za úkol zjistit předpoklady pro aplikaci Dani-
úspornější, pohodlnější a elegantnější, zvláště v terénu lovovy paralaktické polygonometrie pro podrobnou poly-
sklonitém nebo v terénu s přírodními překážkami. gonisaci, při použití theodolitu novějšího typu, střední
Při podrobné polygonisaci jsou obvyklé délky stran přesnosti a 20 m ocelového pásma, bez jakékoliv jiné

v mezích 40 m až 300 m. Pro měření délek používá se jeho úpravy. Jest tedy určiti mezní hodnoty diferencí
zvláště pro soustavnou polygonisaci dálkoměrných sou- měřené základny a paralaktického úhlu tak, aby určovaná
prav různých typů, jinak však povětšině 20 m ocelového délka vyhovovala nejvyšším přípustným odchylkám, t. j.
pásma a výjimečně měřické latě 5 m nebo i kratší. Z dálko- hodnotám, uvedeným v tabulce III. Návodu A pro čísel-
měrných souprav nejvýkonnějšími jsou soupravy auto- nou methodu a střední podmínky.
redukční. Počet dálkoměrných souprav našeho země- Pro praktickou potřebu můžeme pro vytyčení základny
měřietví je nepostačující a kromě toho soupravy jsou použít všech způsobů. uvedených v práci Ing. Dr L. J.
vesměs zahraniční výroby. Lukeše v obraze 5 časopisu Zeměměřietví č. 11 z r. 1951.
Methodou sovětského vědce profesora Viktora Vasilje- Nejjednodušší a nejpříznivější jsou však způ.soby uvedené

viče Danilova je možno určit polygonové strany značné v obr. l~a 2 tohoto článku.
délky. V časopise Zeměměřietví č. 11 z roku 1951 uvádí
Ing. Dr L. J. Lukeš určování délek až do 1200 m,
při použití theodolitu Wild T3 a invarového drátu délky
24 m. Tohoto způsobu nelze ovšem použít pro podrobnou
polygonisaci. . •
Ani methody Boehlerovy nelze však soustavně po-

užívat. BOehlerova methoda optického měření délek je
popsána na str. 165 Praktické geometrie prof. Ing. Dr
Josefa Ryšavého. Tato methoda vyžaduje úpravy
10 m pásma, je zdlouhavá, vhodná pro ojedinělý případ.
Naší snahou musí být hledat v zeměměřické práci

methody hospodárnější. Protože nemá smyslu zvyšovat
přesnost souřadnicového určení podrobných polygono-
vých bodů a protože stoupla přesnost theodolitů použí-
vaných v současné době pro měření v podrobných poly-
gonových sítích, jeví se možnost zhospodárnění práce.

E. Odchylka v uzávěru vrcholových úhlů!", činila 13,3"
a byla rozdělena rovnoměrně na všechny vrcholové úhly.
Odchylky v souřadnicích Ox = - 11 cm a Oy = - 28 cm
byly rozděleny úměrně délkám stran na jednotlivé sou-
řadnicové rozdíly. Odchylka délková a směrová počáteč-
ního a koncového bodu pořadu činí: O. = - 16 cm a
0(1= + 3,6".
Z opravených souřadnic polygonových bodů byly vy-

počteny protináním vpřed souřadnice trigonometrických
bodů B (dvojmo, ze strany 7-8, 8-9) a D. Bod C byl
určen rayonem. Tyto vypočtené souřadnice Yp, Xp se
liší od souřadnic Y" Xt jednotné trigonometrické sítě
o hodnoty:

Bod I
Odchylky v m

Y,-Yp I x,-xp

B - 0,01 + 0,04
B - 0,01 + 0,01
C - 0;01 + 0,09
D - 0,03 + 0,04

Náklady. Měřické práce včetně určení excentricity
triangulačních věží, měření rayonů a protinání vpřed na
stabilisované body (bez rekognoskace a stabilisace bodů)
trvaly 14 pracovních dní a účastnili se jich 2 inženýři,
1 technik a 4 pomocníci. Práce byly čáStečně zdržovány
počasím nepříznivým pro měření.
Závěr. Z tohoto prvého praktického použití Danilo-

vovy methody na železnici usuzujeme, že v naší republice
se najdou na mnohých železničních tratích terénní pod-
mínky příznivé pro její využití. Uplatní se s výhodou
všude tam, kde není dosud provedena triangulace 5. řádu,
kde měřické věže na okolních bodech byly již odstraněny
a kde stavební důvody na železničních tratích nebo po-
dobných dopravních spojích vyžadují neodkladného zří-
zení sítě pevných bodů na úzkém pruhu území.
Za umožnění těchto prací jsme zavázáni Státnímu země-

měřickému a kartografickému ústavu, který v pochopení
pro podporu této nové sovětské methody nám ochotně
zapůjčil měřické přístroje, kterých sami nemáme.
Rovněž Dr Lukeš přispěl nejen svým článkem, ale i
ústními radami a pokyny k úspěšnému provedení díla.
Děkujeme.
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s=Dl +D2 = 2D S' =D'I +D' 2 = 2D'

D =Z' cotgIX D' = IZ' cotg1
2

Uvážíme-li v obou případech délku základnyZ = 20,00
m a D = D' = 100,00 m pak

IX = 12,56666' fJ = 12,6902g

jest tedy fJ > IX,což doporučuje druhý' způsob vytyčení
základny. Délky stran y polygonové síti musíme určiti
dvakrát.To v daném případě bude nejsnazší, když užijeme
způsobů z obrázků 3, 4, 5 nebo 6.

Každý z těchto případů jest vlastně zdvojeným přípa-
dem z obr. I nebo 2. Mezní hodnoty diferencí měřené zá-
kladny a paralaktického· úhlu, odvozené pro případ
z obr. I, budou tim spíše vyhovovat případu z obrazce 2.
Proto v dalším uvažujme toliko případ z obr. .I.
Vytyčení základny Z provedeme ocelovým pásmem

20 m s vyznačenou ryskou z dobrého porovnání způso-
bem běžným při přímém měření délek, t. j. oddílem dvou
měřických pomocníků za pomoci dvou napínacích tyčí
a olovnic, odměřením délky pásma z bodu zvoleného asi
ve středu polygonové strany, směrem na výtyčku osa-
zenou podle pentagonu ve směru kolmém k polygonové
. straně. Odměříme vodorovnou základnu, t. j. promítneme
(provážíme) do terénu délku jednoho měřického pásma
plus chybu z provážení vodorovné délky, dále chybu
způsobenou změnou teploty, nepřesnou vodorovnou po-
lohou pásma, z průhybu pásma větrem, nedostatečným
napětim nebo přepětim.
Chyba ve vytyčeném pravém úhlu má vliv na velikost

paralaktického úhlu (viz obr. 7). Prof. Ing. Dr Ryšavý
uvádí, že pentagonem lzevytyčiti pravý úhel s přesností I' .
Uvažujme případ, že

Z= 20,00 m
> D = 100,00 m

a chyba ve vytyčeném pravém úhlu je
bR = 200dmg

, Z . sin (R - bR)tgIX= ---------D - Z . cos (R - bR)

Z· cos bR
- D - Z· sin bR

IX = 12,5666g

IX' = 12,5674K

IX'- IX= bIX'= 0,OO08g

můžeme tedy tuto chybu zanedbat.
Koncové body základny signalisujme na př. hřeby

délkyasi 25 cm s terčíkem (viz obr. 8). Tato signa1isace
má před signalisací výtyčkami přednosti. Je jemnější a
nedojdek záměně při měření úhlů na polygonové body,

které jsou signa1isoványvýtyčkami. Terčík označuje bod
přibližně, cílem je spodní část stonku hřebu.
Souhrn chyb v měřené základně Z a v paralaktickém

úhlu IXpřenáší se nepříznivě na určovanou délku D.
Abychom mohli posoudit, jakými prostředky je požado-
vaná přesnost dosažitelná, stanovme mezní hodnoty di-
ferencí bZ a bIXpro různé délky stran polygonových
pořadů. Je ~elmižádoucí, aby délky stran v jednom a témž
pořadu byly přibližně stejně dlouhé. Tento požadavek
se v praxi zvláště v polních tratích důsledně dodržuje.
V opačném případě bylo by třeba pro rozdělení souřad-
nicových odchylek pro různé délky zavádět jejich váhy.
Hodnoty bIXa bZ vypočteme v tabulce, sestavené podle

délek od 27 m do 329 m. Ve sloupci 2 tabulky jsou
uvedeny průměry vzdáleností, ve sloupci 3 nejvyšší do-
volené odchylky LlS podle tabulky III Náv. A. My
chceme však, aby určovaná délka S byla v mezích nej-

vv, v, é h b LlS P v d'lka SVYSSl pnpustn c y y msmax = Vi . rotoze e

je složena ze dvou částí
S =DI +D2 =2D

samostatně měřených, dejme si požadavek, aby D bylo
, určeno v mezích msmax = 2 mDmax (viz sloupec 7 tab.).
Sloupec 10 je vyčíslen pro D ± mDmax za předpokladu
absolutně správné Z = 20,00 m. Sloupec 14 je vyčíslen
z hodnot sloupce 12. (Viz tabulku na str. 90).

Veličiny Z a IXjsou přímo měřeny a jsou určeny se
středními chybami mz a m". Jaká je střední chyba mD
a střední chyba ms určované délky?
Z rovnice

D = ZcotglX
diferencováním dostaneme

ZdD = cotglXdZ - -. - dIX
sm2IX
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Ze m ě měř i c t ví
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Protože

rtrD = tzrtrz + ta.rtra. = cotg2oertrz - (-4-)2 rtra. (3)
smot:

jest:
D

qz = cotg oe= Z

Z cotg oe
• 2 . cosot:smoe-.-smoe

D
sinoecosoe

2D
= - sin20e

I

Zvolíme-li případ z tabulky (viz orámovaná řádka)
a je-li
Z= 20,00 m

oe= 1l,7637g

a zvolme ~ hodnot sloupců 13a 15tabulky jako střední
chyby základny Z a paralaktického úhlu oe.
mz = ±0,004 m
1fla. = ± 0,0022K

jest D- ,Z, cotgoe= 107,00 m
(2" = 636620

pak po vyčíslení rovnice (4) dostaneme výsledek
mD= ± 0,030 v metrech.
Protože výslednou délku 214 m dostaneme složením

ze dvou částí
c' S -:-Dl + D2 = 2D
je střední chyba každé této části
mD= ±0,030

a střední chyba složené délky jest
ms = ± V[m~] = ± 0,042426 v metrech.
Délka S musí být určena dvakrát. Bude určena se·

stejnou střední chybou
mS1= ± 0,042 m
mS2 = ± 0,042 m

. 0,042 m
ms = ± V"2 = ± 0,03 m

msmax = 2,8 ms = ± 0,084 m
Lls =ms max· V"2= ± 0,12 m
Výše uvedené hodnoty odpovídají orámované řádce

tabulky a potvrzují správnost předběžných úvah i vý-
.počtů. Jsou tedy v tabulce ve sloupcích 13 a 15 uvedeny
nejvyšší dovolené odchylky mezi dvojím měřením para-
laktického úhlu oea základny Z.

Mezi dvojím měřením základny Z a dvojím měřením
úhlu oeplatí:

LI ot:= ma.max . V"2= 2,8 ma. . V2"= 4 ma.
LlZ = ~z max' V"2 = 2,8 mz' V2"= 4 mz
LID =mDmax . V2 = 2,8 mD . V2" 4 mD

a tyto hodnoty jsou pro délky polygonových stran v me-
zích od 36 m do 312 m zobrazeny v přehledném grafu.
Viz graf odchylek na str. 91.
Grafu prakticky použijeme na př. takto: Bude-li určo-

vaná délka Spolygonové strany asi 140m, pak asi v polo-
vině délky, t. j. D = 70 m vytyčíme v tel'énu základnu.
Podle průsečíku svislice grafu z bodu S= 140m s křiv-
kami ma. a mz, přeneseného podle vodorovné na levé
rameno grafu označené drog a mm odečteme, že para-
laktický iiliel ot:musí být určen se střední chybou 4()dmg

a základna se střední chybou mz = 4,8 mm, aby délka D
byla určena se středI1í chybou 12 mm (viz průsečík
téže svislice s křivkou mD)' Rozdíl mezi dvojím měřením
délky D smí dosáhnout nejvyšší přípustné odchylky
47,5 mm (viz křivku LID), aby délka polygonové strany S
byla dvakrát určena v mezích nejvYššídovolené odchylky
LI S podle Návodu A. Podle hodnot m"= 40dmg a
mz = 4,8 mm můžeme posoudit, jakého theodolitu a
jakého měřidla musíme použít, aby tyto hodnoty byly
dosažitelné.
~ Uvedené hodnoty požadované přesnosti měření para-
laktického úhlu oea základny Z jsou dosažitelné theodolity
střední přesnosti a dobrým a dobře porovnaným pásmem.
Methoda se dá velmi vhodně použít zvláště v polních
tratích. Vytyčení a signalisaci základny je třeba věnovat
náležitou pozornost. Vytyčení (odměření) základny jest
provésti pod vodorovnou, ve velmi strmém terénu s po-
užitím měřické latě místo pásma. Měřením základny pod
vodorovnou odpadne měření výškových úhlů koncových
bodů základny a tím i výpočet redukce základny na
vodorovnou. Vhodným rozdělením pracovního oddílu
v terénu lze provésti současné měření úhlů i vzdáleností.

Vztahy D =.Z· cotgot:a D' = ~Z· cotg .~ jsou neodvislé

od sklonu terénu, což je velkou předností této
methody. Z koncových bodů základny musí být vidět
suponovaný objektiv theodolitu. O určení místa pro
vytyčení základny lze povětšinou rozhodnout již při roz-
vrhování polygonové sítě nebo jednotlivých pořadů. Polo-
viční vzdálenost základny od stanovisek stroje umožňuje
jemnou a přece dobře viditelnou signalisaci koncových
bodů.
Násobky základnycotangentou paralaktického úhlu

jsou snadné. Pro vyhledání cotgpostačí pětimístnétabulky
hodnot goniometrických ~cí a tak lze hned v terénu
délky vyčísliti. Zápisníky měřených úhlů v polygonové
síti jsou zcela dobře použitelné i pro tuto methodu.

Literatura:
Návod A, jak vykonávati katastrální měřické práce pro

obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením.
Ing. Dr Lad. J. Lukeš: Zkouška a úprava Danilovovy

paralaktické polygonometrie pro využití v terénních poměrech
v ČSR' - Zeměměřictví č. 11/1951.
Prof. Ing. Dr Josef Ryšavý: Praktická geometrie (Nižši

geodesie).
Ing. Jan Vancl a Ing. Dr Čuřík: Technický průvodce -

Matematika.
Tabulky: Ing. Dr Václav Elznic: Sintakos 10.
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Literární hlídka
526 Ryšavý J. Výklady z vyrovnávacího počtu byly ve 3. vydání knihy roz-
Geodesie. Vydání 3. doplněné, vyšlo v r. 1953, stran 764, množeny o dvě nové stati: Měřické dvojice a Přibližné určení

obrázků 980, přílohy 2. Státni nakladatelství technické lite- pozorovaných závislostí a kromě již zmíněných dvou dodatků
byly v textu nového vydání Geodesie provedeny tyto hlavní

ratury v Praze. Cena váz. výt. 83,40 Kčs. doplňky: Popis dvou novějších měřických strojů (theodolitu
Účastníci celostátního zeměměřického akti\ryl, pořádaného a nivelačního stroje n. p. Meopta) a popis Zeissova tachytopu;

v Praze koncem února t. r., byli radostně překvapeni právě mezi novými úhloměrnými a výškovými stroji najdeme i po-
vyšlým novým vydáním příručky Geodesie. Třetí vydání - pisy sovětských optických theodolitů a tacheometrů, z nichž
Geodesie akademika prof. Dr J. Ryšavého uvítali nejen inže- zvlášť zajímavý je tacheometr Stodolkevičův. V oddílu o nive-
nýři a zeměměřiči z praxy, ale také vysokoškolští posluchači, laci autor přepracoval odstavce pojednávající o přesnosti
neboť 2. vydáni této příručky z r. 1949 bylo už v·témže roce požadované v nivelačních pracích tak, aby byly v souladu
na knižním trhu zcela rozebráno. -Svědčí to o velké oblibě s návrhem nivelační instrukce z r. 1950 a s usnesenimi Mezi-
učebnic prof. Ryšavého a o značné potřebě Geodesie pro prak- národní asociace geodetické z r. 1948. .Další nové odstavce
tické a budovatelské úkoly v našem státě. Tentokrát je náklad v knize byly věnovány mapování SZKU, Státní mapě C~R
knihy poněkud větší (5400 výtisků), a proto četní zájemci 1:5000 _ hospodářské a postupu při barometrickém měteni
o tuto knihu mohou být letos uspokojeni. Cena knihy vzhle- výšek, prováděném na území SSSR; doplněny jsou také vý_
dem k jejímu obsahu a rozsahu je přiměřená a nižší než u vy- klady o přesnosti barometrického měření a o měření pk>ch
dání předešlého (bylo asi o dva tiskové archy menší a stálo polárným planimetrem.
tehdy brožované 450 Kčs.) Kromě právě vyjmenovaných hlavních doplňků jsou v knize
Třetí vydání Geodesie vzniklo doplněním a přepracováním ještě velmi četné drobné poznámky v textu i pod čarou a od-

dřívějšího vydání a podává důkladné zpracování základního kazy na nejnovější pojednání v odborné literatuře domácí
učebního předmětu, který je u nás přednášen na všech vyso- i cizí, při čemž autor cituje i některé články, které jsou dosud
kých technických školách. Kniha je zpracována tak, aby byla v odborných redakcích a tiskem vyjdou teprve během roku
nejen dobrou studijní pomůckou, ale i praktickou příručkou' • 1953 (na př. poznámky na str. 494 a 564). To vše svědčí o velké
pro všechny inženýry a techniky pracující v kterémkoli oboru svědomitosti, důkladnosti a o neobyčejné péči, kterou prof.
zeměměřictví. Za tím účelem byl obsah knihy místy rozšířen 'Ryšavý věnoval sestavení této příručky. Platí- to i o obsažné~
nebo doplněn a výklady na mnoha místech stylisticky upraveny soupisu a vhodném výběru literatury, který je uveden na konCI
tak, aby každému technikovi byly co nejsrozumitelnější. kníhy (autor uvádí 31 spisů českých a 9 hlavních měřických
Tento charakteristický znak způsobu práce nesou ostatně instrukcí pro práce konané na našem území, dále 48 spisů
i všechna dřívější literární díla prof. Ryšavého, která v tomto sovětských, četnou jinojazyčnou geodetickou literaturu a se-
ohledu budou patrně ještě dlouhou dobu vzorem mladším znam 29 periodických publikací z oboru zeměměřictví).
autorům. Je patrno, že zpracování tak velkého díla vyžadovalo od autora
Zpracování a celkové uspořádání látky ve 3. vydání Geodesie zvlášť dobrou a promyšlenou organisaci práce a velkou osobní

je následující: Na začátku knihy jé podrobný obsah -a pak pili i trpělivost. Výsledkem je krásné a zdařilé dílo, téměř bez-
následuje předmluva, ve které autor navazuje na slavné pokro- vadné (opravy jsou uvedeny ve zvláštním přiloženém seznamu;
kové tradice české geodesie a s obdivem poukazuje na vysokou závady vznikly z 80% porušením sazby při tisku). Jinak je
úroveň sovětské geodetické vědy a její úžasný rozmach za tisk knihy i papír kvalitní, takže i po grafické stránce je to pěkné
poslední tři desíti1etí.V úvodu ke Geodesii je naznačen rozsah dílo.
prací, které možno řešit podle pravidel rovinné geometrie a,uve- Geodesie akademika prof. Dr J. Ryšavého je zpracována
den přehled měr a měřítek- používaných v zeměměřlctví. vědecky a přitom vzorným způsobem po stránce didaktické
Látku spadající do vlastního oboru geodesie ~uto: úč~lně i praktické. Splňuje všechny požadavky kladené na díla tohoto
rozdělil do jedenácti větších oddílů. Ke konCI knlhy JSou druhu. V současné době je to nejobsálilejší Geodesie, kterou
ještě tři stati dodatkové, :I nich poslední dvě jsou zcela nové: známe a která je k dostání na knižním trhu. Těm, kdo ji budou
Dodatek II. se zabývá aproximací empirických funkcí a Do- používat při studiu anebo v praxi, bude nepostradatelnou, vždy
datek III. obsahuje popisy nejnovějších geodetických strojů dobrou a zcela spolehlivou příručkou, kterou lze každému co
(Wildovy autoredukční tacheometry RDS a RDH a nivelační nejlépe doporučit. J. Kloboulek.
stroj bez nivelační libe1y Zeiss-Opton Ni 2). Kniha má ještě
dvě samostatné přílohy, z nichž první má 20 stran a obsahuje
15 různých číselných tabulek, velmi často potřebných pro
zeměměřickou praxi; druhá příloha obsahuje.na 3 stránkách
ukázky našich nových topografických map, včetně Státní mapy
1:5000 - hospodářské. Text knihy ukončuje obsáhlý věcný
rejstřík, který je velmi cennou pomůckou při praktickém použí-
vání této obsažné příručky. -
Ceské odborné zeměměřické názvosloví, obsažené v Geodesii

a přehledně sestavené ve 13stránkovém rejstříku, je pečlivě
promyšleno a dobře odůvodněno. takže naši zeměměřiči by je
měli závazně používat a jeho jazykovou čistotu přísně střežit
do té doby, než další vývoj a technický rozvoj geodesie si
vynutí nové a opodstatněné doplňky nebo změny. Doporuču-
jeme, aby si tohoto názvosloví povšiml Ústav pro jazyk český
při CAV apřev~ je do právě připravovaného slovníku a no-
vých pravidel. Uvádíme aspoň několik správně psaných názvů
z oboru zeměměřictví, jak jsou uvedeny v Geodesii prof. Ry-
šavého:- alhidáda, fotogrametrie (s jedním ,~m"), optický
dostřeďovač,polygonový pořad, stanovisko stroje (místo "sta-
noviště"), theodolit (piše se s "h"), tacheometrie (místo .ne-
správnéhotachy-) a podobně i slova tacheometr, tacheometrlcké
;ravítko, tacheometrickétabulky; vernier (místo "nonius").
Poněvadž odborné zeměměřické i jiné technické časopisy

(domácí i cizí) přinesly o obou dřívějších vydáních Geodesie
podrobné a přitom velmi příznivé posudky (Z. O. 1942 na str.
15-16 a Z. O. 1950 na str. 13), nebudeme je tu opakovat, ale
zato se zmíníme o větších úpravách a doplňcích, kterými se
vyznačujenové vydání.

512.2/3 Čupr K.
Numerické řešeni rovnic. 82 str., s 6 obr. v textu, cena

4,- Kčs. JČMF. 1945, Praha; edice Cesta k vědění, sv. 28.
Úlohy praktického života a technické praxe, při nichž mají

býti výsledky vyjádřeny číselně, vyžadují na konci vyhledání
čísel, která vyhovují rovnicím, k nímž úloha vedla.
Taková čísla se určují jinak u rovnic algebraických, u kterých

dovedeme určiti obecný tvar řešení, a jinak u ostatních ro.vnic
transcendentních. V tomto druhém případě jde o určení libo-
volně malých intervalů, v nichž leží hledaná čísla, t. j. jde o vy-
hledáni kořenů s libovolnou přesností.

Oběma úkoly se autor zabývá odděleně, věnuje zvláštní od-
díly numerickému řešení rovnic algebraických prvního až
čtvrtého stupně a zvláštní oddíly separaci kořenů rovnic alge-
braických, t. j. určení intervalů, v nichž kořeny leží.
Několik odstavců věnuje autor methodám numerického řešení

rovnic transcendentních a řešení soustav rovnic o několika ne-
známých a vykládá čtenáři methody přibližného řešení sou-
stavy rovnic lineárních a některých speciálních soustav rovnic
vyšších stupňů.
četné příklady, kterými autor doprovází své výklady, na

nichž přímo ukazuje podstaty methody, přispívají k snadnému
porozumění důvtipným matematickým obratům různého druhu
a způsobu. A úlohy k cvičení (většinou s výsledky) napomáhají
úsilí autorovu o dobré ovládání vyložených method i početní
techniky.
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513 Seifert L.
Imaginární elementy v geometrii. 84 str., 24 obr. v textu,

cena 4,80 Kčs, JCMF. 1950, Praha; edice Cesta k vědění,
sv. 10.

Obyčejně bývá jen mlhavá představa o imaginárních geo-
metrických útvarech; zpravidla tolik, že na př. kvadratické úlohy
mohou miti řešení pomyslná. V učebnícich elementární geo-
metrie se právě autoři sami hledí spíše těmto případům vyhnouti.
Prvá příležitost, kde se studující s imaginárními elementy blíže
seznamuje, bývá synthetická geometrie kuželoseček, ale je
otázka, je-li toto misto nejvhodnější, když přece nejpřirozeněji
se k imaginárním elementům přichází cestou analytickou.

Obecnost mnohých vět elementární matematiky spočívá
na předpokladu, že byla zavedena čísla komplexní (imaginární)
- jež dostaneme, přičteme-li k reálným číslům násobek ima-
ginární jednotky i (= + V-I). Zavedením komplexních čísel
se velmi zjednodušila theorie rovníc (viz Dr S. Schwarz:
O rovnících. Cesta k vědění, sv. 1). Aby tomu bylo podobně
s větami elementární geometrie rovinné a v prostoru, je třeba
zavésti imaginární body, přímky, příp. celé křivky, roviny atd.
Seifertova knížka jednoduchým způsobem - vycházejíc od
elementární geometrie analytické - uvádí čtenáře do klasic-
kých method matematické pohotovosti - do geometrie pro-
jektivní - která v minulém stoleti přinesla tolik nového; defi-
nuje jak páry sdružených imaginárních elementů v jednomoc-
ných reálných :útvarech, tak - podle Staudtova spisu, Geometrie
der Lage a zejména jeho Beitriige zur Geo!lletrie der Lage
(Norimberk 1856-60. Autor se totiž snažil vybudovati čistou
geometrň polohy čili projektivní geometrii nezávisle na metric-
kých pojmech délce a úhlu a skutečně se mu v principu podařilo
nalézti geometrickou paralelu pro algebraické operace) - jed-
notlivé samotné imaginární prvky.

Vedle všech základních konstrukcí s těmito prvky nebo s tě-
mito prvky a prvky reálnými (jako na př. určení imaginárních
průsečíků přímky a kružníce nebo· určení roviny třemi imagi-
nárními body atd.; o imaginárních kuželosečkách obšírně po-
jednává V. Jarolímekv kníze: Základové geometrie polohy
v rovině a prostoru) najde zde čtenář zmínky o imaginárních
mimoběžkách, o imaginárních kuželosečkách, o komplexní ro-
vině, příp. o způsobu, při němž jsou imaginární body přímky
zobrazeny na reálné body roviny. Přitom nutno se však vy-
stříhati představy, že imaginární body přímky vyplňují rovinu.
Zde jde o pouhé "zobrazení", ovšem zobrazení velmi zajímavé,
neboť operacím s imaginárními elementy na přímce odpovídají
reálné operace v rovině, již zoveme pak Gaussovou (někde též
Cauchyovou rovinou).

526.5 Kladivo B.
Měi'ické chyby a jejich vyrovnání. 188 str., cena 12,40 Kčs

JCMF. 1950, Praha; edice Cesta k vědění, sv. 24.
Podkladem práce zeměměřiče, fysika, chemika a všech tech-

niků je měření veličin, která bohužel jsou zatížena různým
druhem chyb. Tyto doprovázejí celou další práci techníkovu a
mají vliv na jeho výsledky.

Je pochopitelné, že se inženýr snaží odstraníti tento vliv a
hledá cestu, jak určiti onu hodnotu měřené veličiny, která je
co nejbližší skutečné hodnotě, a jak určiti chybu, s kterou bylo
měření provedeno. Touto chybou rozum1 meze (interval),
v níchž skutečná hodnota měřené veličiny se nachází. Vyrovnat
měření a posoudit jeho přesnost je tedy úkolem vyrovnávaciho
počtu.

Jednou z jeho nejjednodušších cest je methoda nejmenších
čtverců, kterou vám předkládá autor této knihy. Knížka Kla-
divova nespokojuje se však jen s theoretickým výkládem o pod-
statě· tohoto způsobu početního, ale ukazuje na řadě příkladů,
jak se skutečně v praxi mohou výsledky měření methodou nej-
menších čtverců vyrovnávat, jak se vyšetřuje povaha chyb a
konečně jak se posuzuje přesnost měření a výpočtů.

Knížka je určena především pro absolventy zeměměřického
inženýrství, dále pro ty, kteří provádějí zeměměřictví v praxi,
ale také pro astronomy a pro fysiky, krátce pro všechny, kteří
se zabývají nebo se chtějí zabývat některou měřickou vědou
ať theoreticky nebo prakticky.

Sluší poznamenati: poněvadž autor prof. Dr B. Kladivo
(* 24. 6. 1888) zemřel 8. února 1943, provedli úpravu skripta
této poslední jeho práce a tiskové korektury jeho přátelé.

Ing. Ed. Jelínek.

526.918=3 Schwidefsky K.
Grundriss der Photogrammetrie. Stran VIII +227, vy-

obrazení 117 a 13 příloh. Formát 15 x 21 cm. Bielefe1d 1950.
Verlag fiir Wissenschaft und Fachbuch.

Kníha je 4. vyd. publikace "EinfUhrung in die Luft- und
Erdbildmessung" (byla dříve recensována v Z. O. doc. Dr J.
Kloboučkem). V 8 oddílech, proti poslednímu vydání poněkud
rozšířených, stručně podává ucelený obraz o stavu fotogra-
metrie do dnešni doby. V kníze jsou některé nové stati, na př.
o fotogrametrň ve dvou prostředích, o některých nových foto-
grametrických objektivech, dále zminka o barevné fotografii,
o plánování snímkového letu a o navigaci. Je tu uvedena při-
bližná methoda určení výšky předmětů a azimutu leteckého
snímku s p01lžitim slunečního stinu a popsány některé .způsoby
fotogrametrických prací v různých zemich. V kapitole o letecké
triangulaci je popsána mechanícká, t. zv. "štěrbinová" methoda.
Na konci knihy je obsáhlejší seznam literatury a rejstřík. Autor
je dlouholetým vědeckým pracovnikem a jeho zdařilá publikace
obohacuje základní fotogrametrickou literaturu.

Ing, O. Jeřábek

526.918.52
Silniční škola. 148 stran, 95 obr., 10 tabulek, cena 15,- Kčs.

Technicko-vědecké vydavatelství Praha, 1951. Jedná,se o sou-
bor 23 přednášek přednesených v "Silniční škole" v letech
1950 a 1951, která byla uspořádána ústavem silnic a tunelů
na českém vysokém učení technickém ve spolupráci s Cs. sil-
. niční společnosti v Praze pod záštitou silničního a mostního
/ odboru tehdejšího ministerstva techniky. Zeměměřiče mohou
zajimati zvláště dvě themata: První, přednesené plk. Ing. Dr
VI. Blahákem, Aerofotogrametrie v trasování silnic a druhé,
vypracované kolektivem tří autorů Ing. Dr F. Klimeše, Ing.
J. Oudrana a Ing. Dr B. Poláka o použiti letecké stereofoto-
grametrie pro projektování nových drah, o kterém jsme již jed-
nou přinesli recensi (str. 6Z, roč. 2/40-1952) a na něž znovu
upozorňujeme. "

Spolupráce zeměměřiče s projektantem silnic není zdaleka
ještě na té výši, jak by si toho pcvaha věci vyžadovala. I hodnota
velkých měřických prací provedených v nedávné době na našich
silnicích je pochybná pro nešetření základních geodetických
požadavků připojení na jednotnou síť trigonometrickou a přes-
nou státni nívelaci. Tato praxe byla možná při drobných silnič-
ních projektech, ale neobstojí při plánování rekonstrukce sil-
niční sítě v připravované silniční dvacetiletce. Oba příspěvky
našich předních pracovniků v zeměměřietví musíme hodnotit
proto nejen pouze s hlediska zavedení nové moderní a hospodár-
né methody měřické, ale zvláště proto, 'že jsou s to přinést a
upevnit nový směr při projektování komunikací nezbytně nutný.
V tomto ohledu je zejména příspěvek uvedeného kolektivu
velmi časový a se zřetelem na použitý příklad velmi názorný.
Zadávací mista si musí býti vědoma toho, že i když by se řádné
měřické podklady silničního projektu zdály býti s počátku vyšší,
vynikne jejich hospodárnost při všech dalších měřických akcích.
A bezpečná situlltní i výšková kontrola při navrhování i stavbě
saIt1é a jistota zdárného výsledku je navíc.

526.923=84 Czerski Z.
Zagadnienie dalmierzy geodezyjnych z laúl pionowll.

(Otázka geodetických dálkoměrů se svislou latí). Str. 119
(88 str. polského, 15 str. ruského a 16 str. francouzského textu),
obr. 30, tab. 20, rozměr 24 x 17 cm, Warszawa 1951. Práce
Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego Č. 10; vydalo
Pmstwowe Przedsi~bierstwo fotogrametrii i kartografii, brož.
cena 35,- zl.

Autor si stanovil za úkol zlepšit dosavadní známé měřické
způsoby a konstrukci geodetických dálkoměrů se svislou lati.
Úprava latě ápřístroje měla vést k lepším výsledkům a měla se
uskutečnit jednoduchým a laciným způsobem. Problém byl
řešen s hlediska methody dvojobrazové i s hlediska methody
nitkové. Podrobné výsledky studia této obtížné otázky rozdělil
Dr Czerski v šest částí, z nichž první čtyři jsou věnovány theo-
retické stránce úkolu, pátá obsahuje praktické zkušenosti a ově- •
ření poznatků z předcházejících kapitol a v šesté jsou závěry
z celé práce shrnuty a stručně zhodnoceny.

V první části S& autor zabývá podrobně otázkou užiti svislé
latě u dvojobrazových dálkoměrů. Proti výhodám a nedostatkům
vodorovné latě používané u autoredukčních a neredukujícfch
dálkoměrů, uvádí přednosti svislé latě i obtíže vyskytující se při
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JeJlm používání spolu s uvedenými přístroji. Největší těžkosti
spatřuje ve vlivu diferenční refrakce, v naklonění latě, v perspek-
tivním zkrácení odečítacích systémů a v redukčních vzorcích.
Uvažuje jednotlivé vlivy a zevrubně je analysuje maje stále na
zřeteli úkol, vytyčený na počá~u práce. Závěr první části obsa-
huje zhodnocení neredukčního systému Lodis a autoredukčního
systému Wi1d-Barot.
V druhé části rozvádi autor svoji myšlenku nového auto-

redukčního dvojobrazového dálkoměru a uvádí dvě rozdilné
možnosti jejího konstruktivního provedení. Dochází k závěru,
že bude výhodné opatřit lať dvěma verniery, od nuly v opačných
směrech číslované, a stanoví pravidla, jak se má lať odečitat.
Dále uvažuje chybu v odečítání latě následkem perspektivního
zkrácení vernierů a provádí statistický rozbor chyb vernierů.
Dochází k několika illjímavým poznatkům, které se dají shrnout
v závěr, že chyby z perspektivního zkrácení vernierů u dálko-
měru navrhovaného autorem, možno prakticky považovat za
neexistující a tim aritmetický průměr z čtení obou vernierů
za vlastní redukovanou vzdálenost.
Třetí část je věnována theorii nového autorova neredukujícího

dálkoměru. Přístroj je dvojobrazový a užívá se k němu svislé
latě. Rozborem známé měřické methody, při níž vlastně vy-
chýlení svislé latě ze správné polohy (v roviné záměrné) je
největším zdrojem chyb v měřené vzdálenosti, přišel Dr Czerski
na myšlenku uplatnit, podobně jako se provádí při nivelování,
naklánění latě v rovině záměrné, směrem k přístroji a od pří-
stroje. Vyšetřuje tuto polohu "minimálního čtení", která je
vždy pro lať nachýlenou směrem k přístroji.
Ctvrtá část se obírá možnostmi užití myšh::l~y nachylování

latě při nitkové tacheometrii. Autor theoreticky rozvádí a os"ě-
duje způsob odečítání dvou poloh latě, kolmé k hornímu a dol-
nímu rameni paralaktického úhlu. Takto získaný "rozdíl nej-
menšího odečtení" je ve funkční závislosti s redukovanou vzdá-
leností, úhlem sklonu záměrné přímky a násobnou -konstantou
nitkového dálkoměru. Závěrem dochází k poměrně jednoduchým
vzorcům pro redukovanou vzdálenost a výškový rozdíl. Dále
stanoví prakticky úhel výkyvu svislé latě směrem k přístroji.
Tento způsob tachymetrování nazývá "tach~metrií kolmou".
Praktické ověřování theoretických koncepcí předcházejících

studií je popsáno v páté části. Týká se kolmé tachymetrie a dvoj-
obrazového neredukujícího dálkoměru se svislou latí. Nástavec
na objektiv s optickým klínkem, poněkud odlišný od známé
Areggerovy konstrukce, byl zhotoven v polských optických
závodech PWO. Měření prováděná v horském terénu kolem
Zakopaného; plně splnila autorovy předpoklady. Zkoušky s auto-
redukčním dvojobrazovým dálkoměrem se svislou latí Dr Czerski
neuskutečnil proto, že zhotovení jím navrhovaného přístroje
by si vyžádalo řešení některých úkolů, ke kterým nejsou zatim
v Polsku potřebné předpoklady. Cílem autorovy práce naopak
bylo nalézt taková zlepšení, která by se dala s malým nákladem
a v krátké době uskutečnit přímo v Polsku.
Poslední část, šestá, tvoří vlastně závěr studie a vyplývá z ní,

po shrnutí všech poznatků, že se dá zkonstruovat dvojobrazový
autoredukční dálkoměr typu Bosshardt-Zeiss (s jedním systé-
mem převratných hranolů) se svislou latí opatřenou dvěma
verniery; dále že methoda "nejmenšího posunutí" obrazů,
vyšetřovaná rovněž ve třetí částí a používaná u neredukujícího
dvojobrazového dálkoměru zlepšeného autorem, dává stejně
přesné výsledky jako přístroj Lodis. Má však proti něm\!. tu
přednost, že zaměřované vzdálenosti. mohou být daleko větší.
Rovněž způsob "kolmé tacheometrie" dává lepší výsledky nežli
obyčejná tacheometrie nitková a může se jí proto použít pro
měření polygonových pořadů nižších řádů. Vliv diferenční re-
frakce při navrhovaných měřických způsobech je nepatrný a
nemá praktického významu.
Máme-li hodnotit publikaci Dr Czerskiho, bude správné

všímnout si jí ze dvou hledisek: s hlediska odborného a pedago-
gického. Po stránce odborné autor dokázal, že je nejen velmi
dobrým theoretikem, ale i zkušeným. praktikem, jemuž otázky
konstrukce geodetických strojů, včetně problémů jejich optic-
kých částí jsou velmi blízké a velmi dobře známy, stejně tak jako
těžkosti a tužby výkonných zeměměřičů, provázející optické
měření délek. Lze se proto právem těšit, že autor obohatí
dalšími návrhy a zlepšeními geodetické stroje a pomůcky.
S hlediska pedagogického je třeba vyzdvihnout uspořádání

úkolů a postup jejich řešení. Vysvětlení je podáváno technicky
stručně přitom však jasně a srozumitelně, je doprovozeno
řadou výpočtů a výsledků a zakončeno vyplývajícími závěry.
Nasvědčuje to tomu, že autor má rovněž bohaté zkušenosti

ze svého dlouholetého učitelského působení na varšavské poly-
technice, kde přednáši optiku a konstrukci geodetických strojů,
a proto že dovede látku, která se zdá mnohým zeměměřičům
poněkud obtížná, velmi pěkně objasnit a přiblížit. Kníha může
být svým zpracováním vzorem a vodítkem těm, kteří chtějí
samostatně vědecky pracovat. Měla by být také se zájmem pro-
studována nejen těmi, kteří se otázkami souvisícími s optíc-
kým měřením délek blíže obírají, ale všemi, kdož hledají nové
cesty pro zlepšení a co nejširší upotřebení této hospodárné
methody. Závěrem bych chtěl ještě podtrhnout velmi důležitý
rys-celé studie: chvályhodnou pečlivost a důkladnost.
Autor touto prací znovu potvrdil, že je právem uváděn mezi

nadějnými polskými geodety. Dr Petráš

526.99:624/628=82 Glotov G. F.
Geodezičeskije raboty na strojitělnoj ploščadke pro-

myšlennogo priedprijatija. 188 stran, 144 obr., 1 přiloha,
cena 10,- Kčs (9 rub. 25 kop.). Geodězizdat, Moskva 1952.
Zvláštnosti geodetických prací na staveništích průmyslových

závodů byly v zeměměřickém družstvu Geoplan předmětem
zvláštního školení. Účastnici přinesli v diskusích řadu cenných
zkušeností, které publikovali v "Zeměměřietví" a vydali sou-
borně jako služební pomůcku. V té době se zkušenosti sovět-
ských zeměměřičů opatřovaly dosti obtížně, nesoustavně a ne-
úplně z různých geodetických publikací. Dnes se dostává našim
četným technikům pracujícím na velkých (i menších) průmyslo-
vých stavbách souborné geodetické přiručky, která je bude
doprovázet po celou dobu jejich měření od prací přípravných
a projekčních, zvláště pak při pracích vytyčovacích a kontrol-
ních, až po zaměření hotové stavby.
V knize se pojednává o obsahu a struktuře geodetických prací

a služeb na staveništích průmyslových závodů, přehledu geo-
detických základů, o generálním plánu průmyslového závodu,
o pracích přípravných, přenesení projektu do terénu, podrob-
ném zaměření staveb, o zeměměřičových službách v průběhu
stavby budov a řešení některých zvláštních inženýrských pro-
blémů při měření staveb. Zvláštní kapitoly jsou věnovány měření
pro montáže kovových konstrukcí na průmyslových stavbách,
elementům zaměřování a projektování kolejových drah na stave-
ništích průmyslových závodů, vytyčování oblouků, trasování
a vytyčování podzemních síti potrubních, kabelových a j.
Poslední kapitola obsahuje základy vypracování přesného gene-
rálního plánu při stavbě průmyslového závodu.

Kniha je určena zeměměřičům pracujícím na staveništích
průmyslových závodů a vodohospodářských staveb, jakož i pro
techniky a inženýry stavebního odboru. Ing. Ant. Prokeš

622.6: 331.876.2
Grafy cykličnosti v pracích laureátů Stalinových cen.
52 stran, 7 obrázků, 6 tabulek, cena brož. 5,20 Kčs. Vydalo

Technicko-vědecké vydavatelství, Praha, 1952, Sbírka Práce
laureátů Stalinových cen, svazek 1. Jsou to vybrané práce při-
nášející výsledky zkušeností čtyř nejlepších sovětských důlních
pracovníků Titjajeva, Naugolnéhp, Pri1epského a Karasika,
doprovázené výstižnou předmluvou Ing. Františka Hanuše,
v níž popisuje vývoj těžby uhli v SSSR a ČSR. Jednotlivé články
jednají o zkušenostech z práce a mechanisace těžby uhli podle
grafu cykličnosti na různých dolech.
Když bylo třeba v roce 1951 účinné a dalekosáhlé pomoci

v mech:inisaci Ostravsko-karvínských dolů, usneslo se předsed-
nictvo Ústředního výboru KSČ 15. října 1951 a vláda ČSR
16. října 1951 na tom, aby organisace výroby byla zdokonalena,
aby se vývoj našeho hornictví dostal do tempa, které by se
vyrovnalo tomu, v němž pracují sovětské důlní podniky. Jednou
z nejdůležitějšich podmínek bylo, aby se pracovalo "podle
grafu cykličnosti". Naše terminologie v tomto směru není dosud
ustálena. ~kdy se také říká "grafikon cykličnosti", ně~dy
"harmonogram" nebo i "cyklograf". Jisto je, že práce podle
grafu cykličnosti je nejpokrokovější pracovní postup, zaručující
nejdokonalejší využití všech zařízení a nejmenší ztrátové časy.
Podobných, byť i jednodušších časových cyklických diagramů,
užívají již dávno železnice pro grafické znázorňování jízdního
řádu vlaků. Ve své nynější formě jsou grafy cykličnosti zatim
.nejdokonalejší pomůckou pracovníků, umožňující jim dosáhnout
maximálních výkonů a výdělků. Podnikům zajišťují nejhospo-
dárnější využití pracovních sil.
Mnohé zeměměřické práce se skládají z řady drobných

úkonů, často se opakujících, -takže každá malá časová ztráta pří
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špatné organisaci práce narůstá do velkých hodnot. Pro po-
souzení jednotlivých pracovnich postupů při Wedáni nejvhod-
nější methody slouží nejlépe grafické znázornění. Harmono-
gramy pomohou v zeměměříctví nalezením nejvhodnějších
pracovnich postupů k nečekanému zvýšeni produktivíty práce.
Poněvadž nemáme v zeměměřícké Hteratuře dosud vhodných
příkladů, vítáme příklad naších pracovníků v hornictví a zvláště
přínos sovětských praktiků, laureátů Stalinových cen.

Ing. Ant. ProkeI

Základy zdravotniho inženýrstvi.
372 stran, 242 obrázků, cena váz. Kčs 29,20, Praha 1952,

vydalo Průmyslové 'vydavatelství jako 17. svazek Knižnice
stavebního průmyslu.
Poslání zeměměříče pří budování socialismu se vymklo

z jeho původní čínnosti evídenční. Dnes vídíme zeměměřiče
na všech stavbách socialismu jako první techniky, kteří při-
pravuji podklady k projektům, jíchž vytyčování v přírodě
se stavi na první místo při realisaci staveb, jejích činnost
doprovází cc10u stavbu (měřeni kubatur, kontrolování stability
základů, pomoc a kontrola při montážích velkých strojních
zařízení jako jeřábových drah a válcovacích stolic atd.). Že ze-
měměřič může s úspěchem plnit tyto mimořádně velké a složité
úkoly je umožněno jednak jeho proWoubeným zeměměříckým
vzdělánim a pak povšechným, encyklopedíckým rozhledem
po všech oborech nové techniky. Aby zeměměřič na této cestě
neustal, aby šel stále vpřed a vždy byl hotov postaviti se platně
při budováni sociaHsmu do jedné řady s ostatními techniky,

musí se stále seznamovati s moderní technikou zvlášť sledová-
ním nové technické Hteratury.
Kniha Dr Jaroslava Rotha poskytne nejen přeWed o dosa-

vadním stavu zdravotni techniky, ale poWedem do historie
ukazuje její stálý vzestup zvyšováním požadavků a zdokonalo-
vánim zařízení. Názory autorem vyslovené plati nejen pro
technika zdravotního, ale analogícky pro všechny naše projek-
tanty. Pro dnešní dobu vývoje v socialistickém státě sluší
citovat autorova slova: "Linie našeho tvoření je zaměřena tak,
abychom dospěli k vrcholu kulturni úrovně pracujících.
Je pochopitelné, že tento plán není proveditelný v krátké době
a že musí být rozvržen jako plán dlouhodobý. Nesmíme plýtvat
v současně budovaných 'sídlištích vrcholnými technickými
možnostmi zdravotnických zařízení, ale musíme si uvědomit,
že nesmíme též překročit nemístným šetřaním hranice obvyk-
lých zdravotně technických požadavků dnešní doby."
Kniha je rozdělena na tři hlavní části: A. Vodárenstvi

(voda v přírodě, jímání a posouzení vodních zdrojů, čištění,
úprava, spotřeba a doprava vody). -:- B. Odpadni hmoty
(stokování, zneškodněni a využiti odpadních vod, kalu i pevných
odpadků). - C. Lázeňství (koupaliště přírozená, umělá letní
a krytá). - Každá část jest doprovázena podrobnými odkazy
na doporučenou literaturu. Pro zeměměřiče ve styku a, spolu-
práci se zdravotním technikem je vedle všeobecných zásad
zdravotní techniky důležitá otázka používané odborné termino-
logie. Lze očekávat, že poslání knihy dané jí vydavatelem
(informace mistnich národních výborů o otázkách zdravotniho
inženýrství, výchova středních kádrů komunálních služeb a
jako studijni příručka posluchačům vysokých škol) setká se
s plným úspěchem. Ing. Ant. ProkeI

Rozmanitosti
Soustrastný telegram polského ministra stavebnictvi

ministru Dr ~lechtovi
Polský ministr stavebnictvi Dr Czeslaw Babiúski a jeho

náměstci Ing. St. Pietrusiewcz a Ing. St. Farjaszewski zaslali
ministru stavebního průmyslu prof. Dr Ing. Emanuelu Šlech-
tovi telegram tohoto znění:
"Zasíláme Vám naše osobní srdečné projevy soustrasti

a sdíIime s Vámi ve dnech těžkého žalu, který zasáW celé
Československo, Wuboký bol nad ztrátou, která postihla Váš
národ úmrtím presidenta Klementa Gottwalda. Přijměte
naše osobní ujištěni spolupráce na rozšiření a proWoubení
výměny zkušeností v oboru stavebnictvi, abychom urycWi1i
výstavbu velkých průmyslových závodů a tím urychlili výstavbu
socialismu v obou naších zemích."
Ministr stavebního průmyslu prof. Dr Ing. E. Šlechta

odpověděl na soustrastný telegram ministra Dr Czeslawa Ba-
bmského dopisem tohoto znění:
"Vážený soudruhu ministře,

s Wubokým pohnutím jsem četl projev Vaši přátelské účasti
v našem zármutku nad úmrtíni presidenta Klementa Gott-
walda.
Děkuji Vám nejen za projevy soustrasti, ale i za projevy

přátelství, vyjádřené ujištěním spoluprá~e v oboru stavebnictví.
Tím, že vzájemnou výměnou zkušeností urychlíme dobudování
našíchprůmyslových závodů a vybudování socialismu v našich
zemich, nejlépe uctíme památku .našeho nezapomenutelného
presidenta Klementa Gottwalda a splníme tak jeho odkaz.
Prosím ještě jednou, abyste přijal mé upřímné díky a tlumočil

je laskavě i Vašim soudruhům náměstkům." D-ský.

Zlizeni národniho podniku Geometra
Ministr stavebního průmyslu podle §§ 4 a 7 zák.j;. 103/1950

Sb., o národních podnicích průmyslových, ve spojení s §§ 1 a 3
vI. nař. č. 60/1951 Sb., kterým se rozšiřuje platnost zákona
o národních podnicích průmyslových na národní podniky
v oboru ministerstva stavebního průmyslu, zřidil v dohodě
s ministrem financí ke dni 1. dubna 1953 národní podník,
kterému určil náze'L.GEOMETRA, národní podnik a sídlo
Praha.
Národnímu podniku je svěřen dnem 1. dubna 1953 do

správy majetek dosavadního zeměměřického družstva Geoplan.
Začleněni majetku .a určeni jeho rozsahu bude provedeno
zvláštním opatřením v dohodě s ministrenl vnitra a Ústřední

radou družstev. (výnos ministra stavebního průmyslu SZ:
048 Gm/l-Práv. 1/.Sa/1953 ze dne 26. března 1953.) St.
Za rozvinuti socialistického soutěženi v oboru geodesie

a kartografie
V knižnici "Odborář" vyšla pubHkace č. 52 pod názvem

"Za další rozvoj sociaHstického soutěženi", která je k dostáni
ve všech prodejnách knižního trhu za 0,50 Kčs.
Upozorňujeme na tuto publikaci zejména v~oucí všech

zeměměřických a kartografických složek, jejichž povinností je
. v těsné spolupráci s přislušnýmí složkamí Revol~čního odbo-
rového hnutí zajišťovat plněni usnesení vlády a Ustřední rady
odborů o celostátním socialistickém soutěžení v tomto oboru.
Socialistické soutěženi v oboru geodesie a kartografie je

možno zaměřit zejména:
1. na včasné plněni a překračování plánu výkonů zeměmě-

říckých a kartografickýt:h prací, za současného sledování a sou-
časné hlubší technické kontroly prováděných prací; s plánem
výkonů je proto nutno podrobně seznámit všechny zaměstnance,
kteří maji jmenovité úkoly plánu plnit;
2. na snižování vlastních nákladů;
3.. na včasnou projekčni připravenost záležejicí předevšim

na včasném splněni zeměměříckých a kartografických prací
pro ..vyhotoveni map - podkladů pro projekčni činnost;
4. na zlepšení organisace zeměměřických a kartografických

prací;
5. na šetřeni materiálem.
K dosažení rozvoje socialistického soutěžení, jak je má na

zřeteli usnesení vlády a ÚRO, je třeba dopodrobna seznámit
všechny složky zeměměřické a kartografické služby. s jejich
Wavními úkoly a povinnostmi. Je proto třeba usnesení vlády
a ÚRO podrobně projednat se všemi zaměstnanci.' St.
Jmenováni. Rozhodnutím presidenta republiky ze dne 7.

dubna 1953 byl s. Ing. Dr J o s e f V y k u t i1 jmenován pro-
fesorem geodesie nižší a vyšší na VTAv Brně. Blahopřeje-
me našemu dlouholetému přispivateli ave jmenování profe-
sorem vidíme ocenění jeho význačné vědecké a publikačni
činnosti. Redakce.

Upozorněni ětenáldm. V č. 4 "Zeměměřictvi" ve článku
prof. Bohma "Geometrická podstata zavedení elipsoidu Kra-
sovského . . ." bylo omylem zaměněnq pořadí obrázků č. 7
a č. 8. Čtenáři nechť si laskavě přečisluji obrázky (č. 7 na
Č. 8 a naopak).
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