
ZEMĚMEŘICTVÍ

Zpřesňováním a zhospodárňováním tacheometrie
k lepším výsledkům mapovacích prací

Geologickj průzkum naší země a rozvoj československé
energetiky, zejména pak využití nerostného bohatství a
vodní energie, potřebují k svým účelům bezpodmínečně mapy.
Velká potřeba map, zejména map měřítek 1:5000 a větších,
pro uvedené účely způsobuje, že je nutno stále stupňovat
'produktivitu topografických prací, aby se stačilo rostoucímu
tempu požadavků na tato mapová díla. Jednou z rychlých
mapovacích method je tacheometrie, jejíŽ uplatnění a užití
má stále ještě stoupající tendenci.

Není divu, že naši pracovníci z praxe se zabývají pro-
blematikou, jak tacheometrii zjednodušit tak, aby při mini-
mální námaze měřiče, zapisovatele, počtáře a měřických
pomocníků bylo dosaženo co nejlepších pracovních výsledků.
Tyto snahy však nesmí být ojedinělé. Takto musí být po-
stupováno na všech pracovištích. Všichni pracující a inže-
nýrsko-technické kádry zvláště by měli neustále přemýšlet
o zdokonalování pracovních postupů a method s cílem do-
sažení optimálního výsledku své práce, který by byl úměrný
vynaložené . námaze a finančním prostředkům. Vítáme
proto příspěvky soudruhů z praxe, jejichž snahou je přispět
k masovému rozšíření optimálního využití mechanisačních
prostředků - v našem případě universálních theodolitů -
a k zlepšení iacheometrie jako jedné z method k provádění
státních mapovacích prací.

Úkoly státního mapování v měřítku 1: 5000 neustále
rostou. Plán rozvoje našeho národního hospodářství zasa-
huje plošně a rovnoměrně celé území našeho státu. Potřeba
státního mapování úzce souvisí s potřebami tohoto státního
plánu rozvoje hospodářství. Mapovací práce nemohou být
úzce zaměřeny na jeden prostor, kam by bylo možno
soustředit více pracovníků, nýbrž i tyto práce je třeba
plánovitě pr07lr'.dh Mdle potřeb plánovaného rozvoje ná-
rodního hospodářstvf.

Je proto zceLa na místě snaha Ústřední správy geodesie
a kartografie přenést těžiště mapo-vacích prací do oblast-
ních ústavů, vyškolit v mapovacích pracích dostatečný kádr
mladých a fysicky zdatných pracovníků a zajišťovat tal?-
rovnoměrnéplnění plánu mapovacích prací koordinovaných
s celkovým plánem hospodářského rozvoje našeho státu.

Ušlechtilá dobrá vůle všech pracujících naší vlasti, vede-
ných Komunistickou stranou Československa k socialismu,
vede a povede naši vlast k prvenství ve všech směrech.
Uškchtilé soutěžení pracujících, které sleduje veřejný zájem
a prospěchcelku, povede k neustále rostoucí úrovni materi-
álního i kulturního zabezpečování všech pracujících naší
vlasti. Toto nadšení a dobrá vůle proniká i pracovníky
oboru geodesie a kartografie, kteří vidí jasně souvislost
a důležitost své práce, která bezprostředně pomáhá bu-
dování lepšího zítřku.

Příspěvky soudruhůgeodetů z praxe ukazují, že jsou si
plně vědomi odpovědnosti za včasné splnění plánu úkolů
oboru geodesie a kartografie. Veliké a krásné perspektivy
technické inteligence zajišťují na trvalo bohatý, krásný,
plodný život a v nových a lepších podmínkách otevírají
všem cestu k uplatnění snah po zlepšení prdce a masovém
rozšíření všech zlepšovacích návrhů a námětů, které by ve
starých poměrech nespatřily' světlo. světa prostě proto, že

by jejich navrhovatelé je nedali k disposici ze strachu,
aby nepřipravili řadu spolupracovníků o možnost zaměst-
nání a nezpůsobili krisi ve svém oboru pro nedostatek
práce. V současných poměrech u nás je tomu naopak. Stálá
a trvalá zaměstnanost a na druhé straně nedostatek pra-
covníků nutí naše soudruhy, aby přemýšleli, jak usnadnit
práci, jak zproduktivnit práci, jak zmechanisovat práci,
jak zkrátit ztrátové časy na minimum, jak využít pracovní
doby k produktivní práci. Je správné, že výsledky tohoto
přemýšlení a snažení a své zkušenosti dokumentují, zpra-
covávají literárně a přenášejí tiskem na všechna pracoviště

. proto, abychom úkoly uložené oboru geodesie, topografie
a kartografie splnili včas.

Krásné příklady obětavosti našich soudruhů zeměměřičů,
geodetů, topografů a techniků v prvních počátcích příprav
k výstavbě velikých staveb socialismu, jako je Dunajstroj
a jiné, jsou dokladem roho, jak se naše zeměměřická inte-
ligence zařadila bezvýhradně do jednoho svazku pracují-
cích - dělníků, rolníků a pracující inteligence, aby v tomto
svazku vytvářela předpoklady rychlejšího a hospodárněj-
šího postupu vpřed k dosažení stále vyšší životní úrovně
a k vybudování socialismu.

Rozvoj průmyslu i zemědělství a s tím souvisící potřeba
podstatného rozšíření energetických zdrojů našeho hospo-
dářství stupňují čím dál tím víc požadavky na vyhotova-
vání a dodávání polohopisných i výškopisných mapových
podkladů. Těmto stupňujícím se požadavkům musí. být
vyhověno; nemohou se však přitom zvlá!ť pronikavým
způsobem rozšiřovat početní stavy pracovníků oboru gea-
desie a kartografie. Za současného stavu všeobecného ne-
dostatku pracovních sil je proto třeba hledat jiné cesty,
které by vedly k cíli. Jsou to: zlepšení organisace pracovních
postupů jednotlivých operací mapovacích prací, speciali-
sace pracovníků, odstraňování sezónnosti mapovacích prací,
zavádění plynulé výroby map, které povedou k dosažení
pronikavého zvýšení produktivity mapovacích prací. Me-
chanisovat pracovní postupy, starat se o lepší využití
strojů, zavádět produktivnější methody v mapovacích pra-
cích, jako je letecká stereofotogrametrie, znamená jít ku-
předu. Odstraňovat zbytečné ztrátové časy způsobené na-
máhavými pochody při přemísťování pracovního oddílu, za-
vádět motorisaci polních pracovních čet a využívat plně
pracovní doby k produktivní práci, to je cesta k vyšší vý-
robnosti v mapování.

Zajisté by bylo také třeba, abychom se i v tomto směru
poohlédli, jak takové potíže odstraňuje Sovětský svaz.
Není jistě pochyby o tom, že v Sovětském svazu s ohrom-
nými úkoly vytyčenými k dosažení komunismu byly ajsou
úkoly sovětské geodesie a kartografie nepoměrně daleko
větší a že i překážky při plnění takových úkolů jsou jistě
značné. Přitom nám vyvstane otázka: Jak tyto překážky
odstraňují v Sovětském svazu?

K zodpovědění této otázky bude třeba,. aby naši vý-
zkumníci a vědečtí pracovníci studovali a do naší zeměmě-
řické praxe přenášeli nejen technické poznatky a zkušenosti
sovětských geodetů, ale abychom při studiu sovětských
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pramenů dostupných dnes u nás již v značném množství
si všímali také politicko-ekonomické stránky problémů,
jako jsou: plánování prací, organisaceprací, otázky kádrové:
nábor, školení, kvalifikace, odměňovdní i jiné faktory,
které při plnění praktických úkolů oboru geodesie a karto-
grafie jsou stejně důležité jako technologické postupy. Tyto
otázky byly u nás a jsou ještě stále opomíjeny k naší škodě
ake škodě našeho hospodářství.

. V· nové organisaci bude třeba se hlouběji zabývat i tě-
mito otázkami. Jejich řešeníje opět otázkou kddrů, zejména
geodetů, topografů a kartografů, kteří mají zájem o poli-
tickou ekonomii v zeměměřictví. Jejtch zájem je třeba pod-
chytit, dál povzbuzovát, pěstovat a zdokonalovat dalším
umožněním studia těchto problémů, abychom na další cestě
nastoupené letošního roku v oboru geodesie a kartografie
šli rychleji vpřed k cíli - k socialismu.

Matematické základy počtářské techniky na stroji
Ing. Dr Oldřich Válka

Ekonomika počítání na dvojitých spřažených počítacíéh strojích. Řešení kanonických tvarů lineárních a kvadra-
tických rovnic. Příklady.

~ Pod tímto názvem uvedl jsem v č. 2/47 Zem.ěměřického
obzoru str. 24 první část, pojednávající o lineárních
tvarech, v č. 6/51 Zeměměřietví str. 85 druhou část
ci kvadratických tvarech pro výpočty na jednoduchých
počítacích strojích. V této třetí části podávám lineární
a kvadratické formule s příklady pro výpočty na dvoji-
tých spřažených strojích.

I E e I

D fr1[2J
I, A' , I I A Ia a

Označme druhé nastavovací a výslední počitad10
dvojitého spřaženého stroje čárkovanými znaky a rozli-
šujme opět formy
1. lineární, t. j. takové, při nichž se strojem otáčí,

aniž bychom během výpočtu prováděli nějakou operaci
v NP nebo NP';
2. kvadratické, t. j. takové, při kterých během vý-

počtu v jednom nebo obou NP provádíme kvadratickou
operaci (operaci lichými čísly - viz Zeměměřietví 6/51
str. 85).
Postup výpočtu pak rozlišujeme opět podle toho, zda

1. doplňujeme některé z počitade1 OP, VP nebo VP'
na danou hodnotu (při tom nulu považujeme za hodnotu),
2,' srovnáváme dvě z těchto počitade1 na společnou
(shodnou) hodnotu.
Kromě toho máme u počítacích strojů spřažených

možnost souhlasného či protichůdného pohybu strojů.
V OP i ObolLVP se doporučuje počítat se zápornými
čísly jakožto dekadickými doplňky. Je pak zapojení strojů
dáno znaménky hodnot b, b' v NP a NP'. (U strojů
Brunsviga podle b i prvnÍ' otáčka)~

G. Kanonické tvary lineární.
1. Doplňujme lineárně OP na danou hodnotu E.

Bude:
a) při souhlasném zapojení strojů:

A' = a' ± b'(E - e)
A =a ±b(E -e)

b) při protichůdném zapojení strojů:
A' = a' ± b'(E - e)
A = a =r= b (E - e)

Důležitá poznámka: Pro stroj Brunsviga je pro
kladné b barva čísel v OP bílá, pro záporné b
červená, takže i e musíme nastavit v této barvě (také
e = 0, t. j. první otáčka).
Zapojení strojů se řídí podle toho, zda jsou znaménka

b' a b stejná či různá.
2. Doplňujme lineárně VP na danou hodnotu A.

Bude:
A --a

E = e + b (Ks)

A' = a' + ~ .(A --=- a).

3. Srovnávejme lineárně VP a VP' na společnou shod-
nou hodnotu

a'-a
E = e + b _ b'

, a' - a , , a' - a
A = A = a + b b _ b' = a + b b _ b'

4. Srovnávejme VP a OP na společnou (shodnou)
hodnotu

. a-e
-A==E=e+-1-_-b-

A' = a' + b' a - e
l-b

H. Kanonické tvary kvadratické.
1. Doplňujme OP na danou hodnotu E

a) při kvadratické operad v NP souhlasné s otáč-
kami a lineární v NP'
IX) při souhlasném zapojení strojů:

A' = a' + b' (E - e)
A = a + b (E - e) + (E - e)2
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Pozn.: Můžeme během výpočtu kontrolovat B v NP:
B = b -+ 2(E - e) = (b - 2e) -+ 2E

(3) při protichůdném zapojení strojů
A' = a' - b'(E - e)
A = a -+ b (E - e) -+ (E - e)2

b) při kvadratické operaci proti otáčkám v NP a
lineární v NP'
IX) při souhlasném zapojení strojů

A' = a' -+ b'(E - e)
A = a -+ b (E - e) - (E r- e)2

(3) při protichůdném zapojeni strojů
A' = a' ~ b'(E - e)
A = a -+ b (E - e) - (E - e)2

Poznámka: Znaménka bab' jsou rozhodující pro zapo-
jení strojů, znaménko b pro barvu čísel, po případě smysl
čísel v OP, znaménko při kvadratickém členu pro shod-
nost či protichůdnost kvadratické operace v NP.

V dalších formulích uvádím jen tvary ad a) IX).
2. Doplňujme VP na známou hodnotu A při kyadra-

tické operaci v NP a lineární NP'.
Obdržíme v OP hodnotu E a ve VP' hodnotu A'

b JI b2E = e - - ± - -+ (A - a)2 4
A' = a' -+ b'(E - e) =

= a' -+ b' (- + ± V ~ + (A - a) )

3. Doplňujme VP' na známou hodnotu A' při kvadra-
tické operaci v NP, lineární v NP',
obdržíme v OP hodnotu E a ve VP hodnotu A

o A'-a'
E=e -+ b'

(K13)b , , (A' - a')2
A = a -+ b' .(A - a ) -+ b'2. .

4. Srovnávejme VP a VP' na společnou (shodnou) hod-
notu při kvadratické operaci v NP a lineární v NP'

b - b' V( b - b' )2 oE=b--- ± -(a -a')
o 2 2 (K14)

A == A' = a -+ b(E - e) (za E dosaď z 1. rovnice)
5. Srovnávejme obdobně VP a OP

A == E = e -' b ~ 1 ± V( b -;- I r - (a - e)

A' = a' -+ b'(E - e) (za E dosaď z 1. rovnice) (Kl5J
6: Srovnávejme obdobně VP' a OP

a' -oe
A' = E = e -+ I _b' (K

lS
)

A = a -+ b(E - e) -+ (E - e)2 (za E dosaď z 1. rovnice)
Analogicky můžeme stanovit formule pro případ, kdy

provádíme kvadratickou operaci v obou NP.
7. a) IX)

A' = a' +~'(E -e) -+ (E - e)2
A = a -+ b (E - e) -+ (E - e)2 (K17)

Z tohoto tvaru pak lze, dále odvozovat explicitnim!vy-
jádřením počítaných hodnot vzorce další analogicky jako
K12 až Kl•• o

o imaginárních (komplexně sdružených) řešeních viz
Zeměměřietví čís. 6/51 str. 86.

Kvadratické vzorce upravíme zpravidla na základní
tvary (Kw K17), protože jsou jednoduché a snadno podle
nich vzorce identifikujeme. Jen postup určíme podle
formule, v níž jsou hledané hodnoty explicitně.

I. Příkl:ady.
1. K7: Nejlepším příkladem jest výpočet souřadnic

bodů polygonových pořadů (bez vyrovnání)
Yi = $-1 -+ Si' sin IX (37a)
Xi = Xi-l -+ Si' cos IX (37b)

Porovnáním s K'Z identifikujeme hodnoty a', a, b', b,
e, A', A, E. Viz tab. I.
2. K8: Jako příklad uveďme výpočet y-ové souřadnice

průsečíku spojnice bodů (Yl' Xl)' (Y2' X2) se sekční
čarou X = XO'

Jest

-+ Y2 - Yl . (X o - Xl)Yo =Yl
X2 - Xl

-+ Y2 - YI
Y2 =Yo o ( X2 - Xo)

o X2 - Xl

Utvoříme nejdříve rozdíly
L1y =Y2- Yl
L1x = X2 - Xl

a pak srovnáním s K8 identifikujeme: viz tab. II.
Všimněme si výhodné vazby fází. (Chybí však kon-

trola správného opsáníyo (po případě vytočení Xo do NP).
3. KD: Podle této formule počítáme známým způso-

bem souřadnice bodů určených protínáním vpřed, a to
pomocí kotangent úhlů i tangent směrníků. (Viz před-
poslední příklad).

Rovnice
YK = YI -+ L1xKP' cotg IX (39a)
YK = Y2 - L1XKP' cotg (3 (39b)

v nichž jsou neznámými hodnotami YK a L1XKP, připomí-
nají tvar Koz. Vyjádříme-li z nich neznámé hodnoty
explicitně, bude:

L1x - Y2 - Yl '
KP - . cotg IX -+ čbtg (3

K - -+ (Y2 - yJ cotg IX

Y - YI cotg IX -+ cotg (3
což je tvar formulí KD•

Identifikaci hodnot lze provést přímo porovnamm
rovnic (39a), (39b) s tvarem Koz. Postup výpočtu vyplyne
z toho, že hledanými hodnotami jsou A = A' a E, jež o

vyjadřuje explicitně tvar KD•

4. Kw: Mějme nalézt na přímce
P 2 =Y = P2X -+ q2

bod o stejné x-ové souřadnici jakou má na přímce
PI=y =Ptx -+ ql

bod, jehož y-ová souřadnice se rovná x-ové.
Mohli bychom uvést několik řešení této úlohy. Uveď-

me jen aplikaci na KIO'
Rovnice přímky Pl a P2 identifikujme s tvarem K7;

bude: o viz tab. III.
Protože z podmínky dané v úloze Yl se má rovnat

Xl = X2' jde o početní postup formule KlO•
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Kvadratické tvary: I_
I. Ku: Jest vypočísti y-ové souřadnice bodů čar F, G

pro x = Xo' Xl' ••• X,..
F je vyjádřena Taylorovou řadou, v niž členy 3. a vyš-

šiho stupně jsou zanedbány ..

f'(xo) f"(xo)
F = yp =J(xo) +1T.X + 2 1 x2

G=YG .p·x +q

(42a)

(42b)

J"(x)Z2= o 'x2
2 1

upravme rovnice označením

m - ~(x ) 1- f'(xo) k - P
- J o' - Vf"(Xo)' - Vf"(Xo)

2 1 2 1
F=yp =m + 1· z + Z2 (44a)

G ==YG = q + k' z (44b)
[hodnoty z = ZO' Zl' ••• z,. stanovíme z hodnot x = XO'

xl' ••• XII podle rovnice (43)].
Výpočet lze také provést rozkladem na fáze formule

K7• Na číselném přikladě však vynikne přednost tohoto
způsobu, jsou-li hodnoty z = ZO'Zl' •• ucelené.
Identifikaci podle Ki.l obdržíme příslušné hodnoty pro

nasazeni do stroje.
2. Ku: Mějme sestavit tabulku pro dovolené odchylky

měřených délek L1s
na příklad pro L1s= 1 cm, 2 cm ...
podle rovnice (10) na str. 220 Praktické geometrie prof.
Dr Ryšavého

L1s = k1' S +k2' VS"+ k3 (45)
Zaveďme substituci

1
P = Vk

1
'

které předem vypočtěme

(~ vyhledáme po případě z tabulek čtverců).

Bude pak:
L1s=z2+1'z+ka (47a)

v;-= P . z • (4.7b)

Po identifikaci se základní kanonickou formulí Ku
.postupem podle K12 bude: viz tab. IV.

Užit~čnou hodnotou je pouze A' = VS; k niž v ta-
bulkách čtverců nalezneme příslušné s.

3. Kla: Mějme vypočíst rozdíly pořadnic y pro jed-
notlivé d

x=xo,x1"'x"
čar, daných rovnicemi (42a) (42b).
Jest:

YP - YG = [f(xo) - q] + [J~(~o) - p] . x +

+ [f'~(~o)] .x2 ' (48)

pro zjednodušeni psáno:
D = m + 1· je + rx2

1· Vr= m + Vr .x + r . x2 (49)

a dále označme
r 1 1
Vr =L, Vr =R

L x2
D=m+T'x+ R2

• Porovnánim tohoto vzorce s Kl3 identifikujme (v 1.
fázi vypočteme rozdilym, 1, r) - [viz (48), (49)]. Tab. V.
I zde jsou možná řešeni jiná. Příklad je uveden jen

jako aplikace na kanonickou formuli K13•

4. KI4: Mějme nalézt průsečík čar (44a), (44b).
Identifikujme tyto rovnice se základnim,i tvary Ku.

Viz tab. VI.
Pro průsečík musí platityp = YG čili A' = A, výsled-

nými hodnotami musí býti A' =A a B'. To udává
postup výpočtu podle formule K1,.

5. Kl/': Volme obdobný příklad jako při K10' Jest
určiti na přímce (44b) bod o stejné x-ové souřadnici, jako
bod čáry (44a), jehož obě souřadnice jsou si rovny.
Po identifikaci podle Ku zjistíme: viz tab. VII.

a podle podmínekdanýcb úlohou, rozhodneme, že jde
o postup výpočtu podle KlIi•

6. Klo: Jako příklad mŮŽesloužit záměna předchoziho
přik1adu.

7. K17: Na tuto formuli uveďme jako příklad průsečík
čar

F = YP = ~(x) + J'(xo) . x + f"(xo) . x2
- J o 1 1 21

G =Y = g(x ) + g'(xo) . x + g"(xo) . x2
- G o 11 21

Pišme rovnice s jednoduchými koeficienty
yp = 1+ mx + nx2

YG = P + q . x + rx2
Pro průsečík jest YP = YG.

O = (l -- p) + (m - q) . x + (n - r)x2 .

a dále:

(52a)
(52b)

O = 1 - P -+- m - q . x + x2 (54)
n-r n-r

a k tomu připojme druhou rovnici v úpravě

YG =.L -+ ..!L . x + x2 (55)
r r r

nebo ve zjednodušeném psaní
0= L + Mx + x2 (56a)
y = P + Qx + x2 (56b)

Identifikaci s Kl7 jest(bez výpočtu koeficientů): viz
tab. VIII.
Uvedené přiklady jsou vybrány tak, aby na nich bylo

možno ukázat jak provádět anamorfosu a identifikaci
hodnot. Vesměs jsme došli k výsledkům téměř bezpro-
středně. V praktickém počtářství však takto získáme
pouze hodnoty pro další výpočty. Rozkládáme pak celý
postup na fáze, pro které se hodí velmi dobře v příkla-
dech použitý schematický formulář, obecný pro jakýkoliv
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výpočet. Při výpočtu podle tohoto formuláře nevymazu- Toto řešení (viz Z. O. č. 9/42, str. 136)poskytuje velmi
jemepo každé fázi všecka počitadla, nýbrž jen ta, kde má vhodné spojení fází.
být nastavena nula nebo jiná hodnota, než která je po 2. ~ešme výpočet normálních rovnic:
o.ředchozí fázi ve vyp'očtu.

[aa]x + [ab]y +[ac]= O (58a)Uveďme dva příklady:
1. Určit průsečik přímek daných bodem a směrnicí [ab]x + [bb]y + [be]= O (58b)

Y = k
1
. x + (Yl - k1xJ (57a) Rovnici (58b) dělíme [ab] a násobíme [aa]. Viz tab. X.

y = k2 • x + (Y2 - k2x2) (57b) Všimněme si, že každá hodnota je nastavena jen jednou
, a jediná mezihodnota (A'l) se zapisuje.

Fáze
1

a' I a I b' I b I e I A' I A I E I Postup I Poznámka,
i Yi-l Xi-l sin IX cos IX 0 Yi X, Si K7 Podtržené hod-

noty jsou vý-
sledné

Fáze I a' I a I b' I b I e I A' I A I E I Postup I Poznámka

1. YI . Xl L1y L1x 0 Yo Xo Ks výpočet

2. Y2 X2 Ks kontrola

Fáze I a' . I a I b' I b I e I A' I A I E I Postup
I

Poznámka

1. 0 I k2 -y~ 0 I 0 P Ks

2. 0 ks P I 0 y;- L1s Ku

Fáze I a' I ·a I b' I b I e I A'
I

A I E I Postup I Poznámka

2. 0 I I

I
-Vf 0 L 0 R Ks

3. 0 m R L 0 XO'I'" D Kls

Tab. VI. Příklad Ku.

Fáze a' a b' b ·e A' A E Postup. Poznámka

1. q m k 0 Y z

Tab. VII. Příklad Kw

Fáze a' a b' b e A' A Poznámka

1. q m k 0 YG
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Fáze I a'
I

a I b' I b I e I A' I A I E I Postup I Poznámka

I
L P M Q I 0

:

0 y x 1'''''0''' K,
- 0 - y

I 0 Y r KI

Fáze I a' j a I
b' .

I
b I e I A' I A E I Postup I Poznámka

l. YI - kl 0 Xl KI jen v lev. stroji

2. Yz - kz 0 Xz KI jen v pro stroji
I

Ku opač. zn. b, b'3. + kl + kz 0 Y \ X

Fáze
I a' I a I b'

I b I e I A' I A I E I Postup I Poznámka

l. 0 0 [bb] tab] 0 AI' = [aa] Ks Zapiš A'l

2. 0 - tbc] 0 Ks'

3. [ac] A' Y KuI

4. [aa] 0 0 X Kz jen v pro stroji

J. Závěr.

V této třetí části matematických základů počtářské tech-
niky na stroji jsem se snažil podat principy ekonomic-
kého počítání na speciálním dvojitém pro .geodetické
počtářství velmi vhodném stroji. Tyto principy mají být
vodítkem počtářům, aby dovedli dokonaleji využít mož-
ností, které jim tento stroj dává. Dnešní nová společnost
žádá od každého jedince, aby při své práci přemýšlej,
jak vykonat práci s menším nákladem, s menší potřebou
času a při plném využití strojů. Je tedy i zde nutné, aby
tam, kde je k disposici dvojitý spřažený počítací stroj,
bylo jeho předností co možno plně využito.

Ve všech třech částech svého pojednání jsem sledoval
hlavně ten cíl, abych sjednotil a na společný matematický
základ uvedl různé, více či méně náhodně vznikající
technické "praktiky" a připravil jakousi methodiku pro
upravování výpočetních, theoreticky odvozených vzorců.

Znovu ovšem připomínám, že při výpocetních způso-
bech na podkladě kanonických tvarů je nutno dodržovat
přísně zásadu o barvě či smyslu čísel v OP atd., jak bylo
v poznámkách ke tvarům připomenuto.

Jestliže se počtář obeznámí s těmito, v pojednáních
uvedenými zásadami, stane se mu numerické počítání
i sebe složitějších a na kanonické tvary rozložených
vzorců snadným a docela mechanickým. Druh stroje
ovšem vždy bude rozhodovat také velmi mnoho při
rozkladu (anamorfose) vzorců. Zejména u strojů s auto-
matickým dělením či násobením bude důležité rozpo-
zmlt, zda je výhodnější použít výpočtu v několika fázích
podle jednoduchých formulí s využitím automatiky, nebo
použít složitějších formulí bez automatiky. (Na př. při
kvadratických tvarech bychom nestačili provádět kvadra-
tickou operaci v rytmu stroje při automatice li pod.)
V pojednáních bylo voleno více příkladů, protože po-
kládám příklady za výmluvnější než sebe lepší theorie.

Ekonomické poznámky k nitkové tacheometrii
Ing. Bohumil Miiller

Autor stručně uvádí všechny běžné tacheometrické postupy, hodnotí je a snaží se vybrat ten nejvhodnější. Velký počet
různých výškopisných způsobů činí potíže při práci, nárokuje určitý přístroj, lať nebo tabulky. To vše je pro dnešní pra-
covní tempt:!nežádoucí. Pojednání je přímo výzvou ostatním zkušeným odborníkům, aby zde řekli své slovo. .

. (Redakci došlo 16. 4. ·1952)

V poslední době se velmi často diskutuje o různých vyzkoušený jen pro některé malé měřítko a neodpovědně
způsobech nitkové tacheometrie. Každý měřič obhajuje hájený i pro měřítka větší. V této stati hodlám probrati
svůj způsob, přičemž obyčejně nemá dostatek statistic- způsoby tacheometrie v poli, jakož i způsoby výpočtu
kých údajů, aby methody mohl spolehlivě "porovnati, jak tacheometrických zápisníků, výhi'adně pro měřítka
co do rychlosti, tak i co do dokonalosti. Casto jsem na- 1: 1000 a větší. Instrukce výškopisná zakazuje pro mě-
razil na názor podepřený -i statistickými údaji, avšak řítka 1 : 1000 a větší, používání tacheometrickéhopra-
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vitka, S čímž plně souhlasím a v dalších úvahách budu
uvažovat'pouze způsob výpočtu tacheometrickými ta-
bulkami.Zopakujme si, z kterých úkonů sestávají polní
i kancelářské práce v různých způsobech tacheometric-
kéhoměření.
I. Tacheometrie "pod vodorovnou záměrou".
Při urovnané indexové libele čteme v poli náhodně

postavenétři nitě a příslušný horizontální úhel. Záměra
je vodorovná, a proto výškový úhel odpadá. Výpočet
se omezí na odečtení vzdálenosti a odečtení střední zá-
měryod výšky srovnávací roviny.
II. Klasická tacheometrie "pod šikmou
záměrou". .
Na lati čteme náhodně postavené tři nitě, příslušný

vodorovnýa výškový úhel. Kancelářské práce obsahují:
Výpočet a redukování vzdálenosti, přepsání střediú zá-
měry, výpočet výšky, výpočet převýšení a odečtení pře-
výšeníod srovnávací roviny.
III. Tacheometrie "pod šikmou záměrou
s dodržováním vertikálního úhlu".
Horní nit nasadíme na celý metr, přečteme přímo

vzdálenosta střední záměru, jakož i příslušný vodorovný
a výškový úhel. Pro další body dodržujeme předchozí
výškovýúhel tak dlouho, dokud nám stačí lať, načež
celý postup opakujeme. Počet čtení výškových úhlů
zmenšíme asi na jednu šestinu. V kanceláři počítáme
šikmoui zkrácenou vzdálenost, přepisujeme střední zá-
měru, počítáme výšku. Při stejném výškovém úhlu, po-
čítámesoučasně několik bodů, čímž snížíme čas potřebný
pro výpočet výšky asi na jednu třetinu. Potom zjistíme
převýšení a výšku podrobného bodu.
IV. Tacheometrie "pod šikmou záměrou"
(horní nit nasazena na celý metr).
V poli nasazujeme horní nit na celý metr, čteme další

niti jakož i příslušný vodorovný i výškový úhel. Kance-
lářskápráce je stejná jako při postupu II.
V.Tacheometrie s přímým čtením vzdálenosti.
Stejně jako ad III, nastavíme horní nit na celý metr,

nečtemevšak další nitě, nýbrž přímo vzdálenost a střední .
záměru, při čemž obě tyto hodnoty zapisujeme přímo
do kancelářské části zápisníku. Do dolní části zápisníku
zapíšeme příslušný vodorovný a Výškovýúhel. Pro vý-
početzápisníku zbývá vypočtení výšky, převýšení a ode-
čtení převýšení od srovnávací roviny.
VI. Tacheometrie methodou Ing. Dr Zůbka.
Autor upravil tabulky pro výpočet tacheometrických

zápisníků tak, že při přímém čtení vzdálenosti není za-
potřebí čísti střední záměru. Přistupuje opět čtení pří-
slušného vodorovného a výškového úhlu. Systém tabul.•
kovéhovýpočtu počítacím strojem je velmi rychlý; po-
čítá se přímo převýšení bez předchozího výpočtu výšky
a převýšení se odečte od srovnávací roviny.
VII. Tacheometrie "se střední záměrou
na výšku stroje".
Při tomto způsob\! je na lati připevněn terč, jehož

výška odpovídá výšce stroje. Na celý metr se nasadí
horní nit, přečte se přímo vzdálenost, střední nit se po-
sune :pa terč, a přečte se příslušný vodorovný a výškový
úhel, Při každé změně stanoviska nutno výšku terče
opraviti. :ijěhem měření nutno výšku terče kontrolovati,
jelikožneopatrností figuranta· může býti terč posunut.
Dále nutno čísti příslušný vodorovný a výškový úhel.
V kancelářskéčásti nutno vypočísti zkrácení vzdálenosti,

výšku, převýšení a odečtení převýšení od srovnávací
roviny.
Je ještě řada dalších tacheometrických method, na pře

dvojnitková tacheometrie. Všechny potřebují různé úpra-
vy buď latí nebo strojů, jsou málo známé, nevžily se a ne-
budeme se s nimi v tomto pojednání zabývat.
Pokusím se určit dobu, po kterou trvá každý jednotlivý

úkon jak při kancelářských, tak i polních pracích a tak
určit rychlost jednotlivých method.
Čtení jedné nitě . . . . . . . . .
Nastavení horní nitě na celý metr . .
Přímé čtení šikmé vzdálenosti.
posunutí střední záměry na výšku
terče . . . . . . . . . . . . . 2 časové body

Čtení vodorovného nebo výškového
úhlu . . . . . . . . . . . . . 6 časovýchbodů

. Výpočet šikmé vzdálenosti nebo re-
dukce. . . . . . . 4 časové body

Přepsání střední záměry . . . 2 časové body
Výpočet výšky 10 časových bodů
Výpočet převýšení . . . . . . . . 6 časOvýchbodů
Současné zkrácení vzdálenosti a vý- '
počet převýšení při methodě Ing.
: Dr Zůbka 10 časových bodů
Odečtení převýšení od srovnáv. z.. . 4 čas~vébody :
Tyto odhadnuté hodnoty převádím do tabulky, ve

které se pokusím ohodnotit relativní časy jednotlivých
method. Jelikož polní práce jsou nejméně třikrát ná-
kladnější než práce kancelářské, budu příslušné časové
body patřící polním pracím násobiti třemi.
Z tabulky I. je vidět, že zdaleka nejrychlejší způsob

je I, t .. j. čtení pod vodorovnou záměrou. Druhá nej-
rychlejší methoda je Ing. Dr Zůbka, třetí v pořadí je
methoda III, t. j. způsob dodržování výškového úhlu
a ostatní způsoby jsou asi stejně rychlé.
Pokusme se nyní určit kvalitu jednotlivých tacheo·

metrických způsobů.
Při čtení všech tří nití, při němž horni nit je nasazena

na celý metr, chyba v určení vzdálenosti prakticky
odpadá. I když se objeví ve čtení··některé nitě chyba,
zpravidla se při výpočtu zápisníku pozná a skoro vždy
je možno ji odstranit. Není-li to výjimečně možno, bod
se' vyřadí. Možnost této chyby určuji hodnotou jednoho
chybového bodu.
~, Jenom o málo horší výsledky dostáváme při čtení
tří náhodně postavených nití, kde se rovněž objeví v ně-
kterém čtení nitě chyba; ovšelll je těžší ji odstranit, takže
se musí při vyhodnocování vyřadit více bodů. Možnost
této chyby ohodnocuji dvěma chybovými body.
Určení vzdálenosti přímým odečtením laťovéhoúseku,

kontrolovaného střední záměrou není naprosto tak přesné,
jak se všeobecně soudí. Zkušený měřič střední záměru
vůbec nečte, nýbrž její hodnotu hlásí zapisovateli zpa-
měti. Neodpovídající Ičtení střední záměry se u zkuše-
ného měřiče prakticky v zápisníku neobjeví a není-li
chyba v určení vzdálenosti nápadně veliká, nepozná se
ani při výpočtu zápisníku, ani při interpolaci vrstevnic.
Jestliže měřič je tak odpovědný, že střední záměru sku-
tečně čte, což je jediným kladem tohoto způsobu, pozná
chybu ihned u stroje a tuto odstraní. Možnost chyby
při tomto způsobu ohodnocuji třemi chybovými body.
~Určení vzdálenosti přímým čtením laťového úseku
bez čtení střední záměry, jak se provádí methodou
Ing. Dr Zůbka, je velmi málo ~řesné. Samotný měřič

2 časové body
2 časové body
2 časové body
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I I.
I n.

1
III. IV. I v. I

VI. I VII.

Cteni horni nitě 6 6 6
~-- - - -

Cteni středni nitě : 6 6 6 6 6 - -
Cteni dolní nitě . 6 6 6 6 - - -
Nasazeni horni nitě na celý metr. - - - 6 6 6 6
Přímé čteni šikmé vzdálenosti . ~ - - - - 6 6 6
Posunuti stř.edni záměry na výšku terče. - - - - - - 6
Cteni úhlu vodorovného . . . . . . . 18 18 18 18 18 18 18
Ctení úhlu výškového .. - 18 3 18 18 18 18
Součet časových bodů polních prací 36 54 39 54 54 48 54

Výpočet šikmé vzdálenosti 4 4 4 4 - - -
Redukce vzdálenosti . - 4 4 4 4 - 4
Přepsáni středni záměry 2 2 2 2 - - -
Výpočet výšky - 10 10 10 10 - 10
Výpočet převýšeni - 6 6 6 6 - 6
Současná redukce a převýšerii . - - - - - 10 .-
Odečtení převýšeni od výšky záměry . 4 4 4 4 4 4 4
Součet čas. bodů polních i kancel. prací I 46 I 84 I 69 I 84 I 78 I 62 I 78

I. , II. I III. I IV. V. VI. I VII.
Čteni 3 niti náhodně postavených . . . 2 2 2 - - - -

Určeni Čteni 3 nití, 1. nit nastavena na celý m . -, - .- 1 - - -
vzdálenosti Přímé čteni vzdálen. kontrol. střed. visurou - - - - 3 - -

Přímé čteni vzdálenosti nekontr. střed. visurou. - - - - - 6 6
Určeni vertikálního úhlu pro každý podrobný bod samostatně - 3 - 3 3 3 3
Určeni vertikálního úhlu pro serii podrobných bodů - - 1 - - - -
Přepsáni středni visury do kancelářské části zápisníku. 1 1 1 1 - - -
Výpočet výšky - 2 2 2 2 - 2
Výpočet převýšeni . - 1 1 1 1 6 -

Součet. 3 I 9 7 I 8 I 9 I 15 I 11

v poli naprosto nemůže zjistit chybu; nelze tak učinit
ani při výpočtu zápis~ a bod je možno vyřadit, jestliže
je chyba nápadně velká, až při interpolaci vrstevnic.
Stejně nekontrolovatelné je určení vzdálenosti pří-

mým čtením laťového·úseku a dalším přesunutím střední
záměry na terč umístěný ve výšce stroje. Hodnota obou
těchto způsobll určení vzdálenosti je asi stejná. Zkušený
měřič bude mít zcela jistě výsledky lepší, než měřič
méně zkušený, ale v průměru budeme dostávat výsledky
velmí nejisté. Možnost chyby v určení vzdálenosti při
obou těchto způsobech hodnotím šesti chybovými body.
Vodorovný úhel musíme určit vždy; možnost chyby

ve čtení vodorovného úhlu je všude stejná, a proto ji
nebudu do dalších úvah vůbec zavádět.
Chyba v určení výškového úhlu je pro všechny me-

thody, kromě methody III, stejně pravděpodobná. Při
tomto způsobu se snažíme dodržovatí stejný výškovýúhel
tak dlouho, dokud nám stačí velikost latě. Při prvním
čtení se čte zároveň vý~kovýúhel; pro další body se čtou
pouze náhodně nasazené nitě a při posledním bodu si
měřič zkontroluje znovu výškový úhel. 'Jelikož mezi tím
proběhne několik čtení, nenastává ovlivnění tím, že by
si měřič pamatoval hodnotu výškového úhlu z prvního
čtení, a proto prakticky chyba v určení výškového úhlu
odpadá. Chybovou hodnotu pro čtení výškového úhlu
pro všechny způsoby, kromě methody III, určuji třemi
chybovými body, pro methodu III jedním chybovým
bodem. Při methodě .vodorovné záměry ovšem čtení
výškovéhoúhlu odpadá a tím také možnost chyby.
V methodě I, II~ III a IV je nutno přepisovatí do

kancelářské části zápisníku hodnotu střední zamery.
Chybu, která může vzniknouti tímto přepisováním, hod-
notím jedním chybovým bodem.
Výpočet výškyje nutno stejným způsobem prováděti

u method II, III, IV, V a VII. Možnost této chyby určuji
dvěma chybovými body.
Současný výpočet výšky a převýšení při methodě

Ing. Dr Zůbka je dosti složité. Pro výpočet kladného
i záporného úhlu jsou v tabulkách různé hodnoty v růz-
ných sloupcích a kromě toho se musí pracovat s dalšími
hodnotami pro některé výškové úhly malých hodnot.
I odpovědný .a bystrý počtář snadno přehodi sloupce
nebo některou hodnotu opomine a často se do výpočtu
zavede chyba. Možnost této chyby určuji hodnotou
šestí chybových bodů.
. Výpočet převýšení odfčtením nebo sečtením výšky
a střední záměry odpadá u vodorovné záměry a u me-
thody Ing. Dr Zůbka. Je to úkon jednoduchý a možnost
chyby určuji jedním chybovým bodem.
Výpočet výšek pódrobných bodů je nutno provádět

u všech method, a proto se opět s tímto výpočtem v dal-
ších úvahách nebudeme zabývat.
Převeďme si předcházející úvahy do přehledné ta-

bulky:
Tabulka II. ukazuje, že daleko nejkvalitnější je způsob

tacheometrie pod vodorovnou záměrou, způsoby II, Itl;
IVa V jsou asi stejně kvalitní; další je methoQa s terčem
na lati umístěným na výšku stroje a nejméně přesná je
methoda Ing. Dr. Zůbka.
Z tabulky první, t. j. tabulky rychlosti práce stanovme
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1. ,oIl. I III. I IV. v. I VI.! VII.

I I I !

Rychlost. 9 17 14 17 16 13 16
Přesnost. 3 9 7 8 9 15 11
Součet 12 26 21 25 25 28 27

si vydělením jednoduché koeficienty a součty v druhé
tabulce, t. j. tabulce kvality práce, použijme přímo jako
koeficientů a stanovme součtem rychlosti a přesn,osti
jednotlivýchmethod jako celků. Viz tab. III.
Bez nejmenších pochybností možno konstatovati, že

v každém směru nejrychlejší a nejhodnotnější způsob je
tacheometrie pod vodorovnou záměrou. Použití této
methody je nutné všude tam, kde nám to terén dovolí.
Methoda III naznačuje nám možnost dosáhnout nej-
rychlejších a nejkvalitnějších výsledků všude tam, kde
není možno použít tacheometrie pod vodorovnou zá-
měrou. Všechny ostatní methody se vyrovnávají při spo-
lečnémuvažování rychlosti a přesnosti. Použitelnost jed-
notlivých způsobů musíme vázati na všeobecnou kvalitu
měřiče. Kvalitní měřič může použít methody, která mu
nejlépe vyhovuje a jistě vždy dosáhne hodnotných vý-
sledků. Pro měřiče začátečníka doporučuji methodu IV,
t. j. způsob čtení všech tří nití, při čemž horní nit je na-

sazena na celý metr. Pro zkušeného měřiče doporučuji
používání tohoto postupu: Pro první podrobný bod na-
sadí se horní nit na celýmetr, přečte se přímo vzdálenost,
tato hodnota se zároveň s příslušnou střední záměrou
zapíše do kancelářské části zápisníku, načež se nechá
stát předešlý výškový úhel a čtou se náhodně postavené
nitě tak dlouho, pokud to terén dovolí. Při posledním
podrobném bodu stejného výškového úhlu, se výškový·
úhel znovu překontroluje, čímž se prakticky odstraní
možnost ch};by v určení vertikálního thlu. Pro další
serii bodů pokračuje seznovu stejně. Zapi~ovatele je nutno
si zacvičit tak, aby na jednoduchý pokyn reagoval za-
psáním přímo měřené vzdálenosti a příslušné střední
záměry do kancelářské části zápisníku, nebo jednotlivých
nití do polní části zápisníku. Tento systém obsahuje
ještě jeden klad. Polní práce není tak jednotvárná jako
při používání pouze jednoho způsobu, čímž duševní
činnost se udržuje ve střehu.
I: Pokusil jsem se o ohodnocení jednotlivých způsobů
tacheometrického měření, a i když vím, že s mnohými
mými úvahami nebudou mnozí zkušení výškopisci sou-
hlasit, jsem přesvědčen, že jsem ohodnocení provedl
aspoň zhruba spravedlivě. Jestliže tento můj rozbor po-
slouží aspoň začátečníkům při jejich rozběhu do výško- .
pisu, splnil svůj účel a poslouží .vyšší hodnotě současně
prováděných výškopisů. .

Příspěvek k zlepšení -nitkové tacheometrie
Ing. Nazar Hnatiuk . 526.921

Rozlišení tacheometrických method, úprava přístroje pro dvojnitkovou tacheometrii bez úpravy tacheometrických
latí při použití běžných tabulek ..

Klasický vzorec pro tacheometricky určovanou výšku
zní:

Vn = V$ + i ± v - S (1)
kde Vn = výška nového hledaného bodu N, výška hle-

daná,
V$ = výška stanoviska tacheometru S, výška daná,
i = výška stroje nad stanoviskem S,
s = čtení střední nitě nad bodem N,kterážto nit

s kolimační osou stroje a při urovnané libele
tvoří tak zvanou (vodorovnou) srovnávací (re-
dukční) rovinu str9je. Při nivelování tacheo-
metrem (tacheometrie pod vodorovnou) ode-
čítáme tuto nit.

Školský způsob tacheometrie záleží v tom, že při za-
měření na nový bod se odečítají všechny tři nitě a oba
úhly (vodorovný a výškový). Z těchto odečtení se pak
vypočtou polární souřadnice nového bodu N.
Ve snaze' zjednodušit a urychlit jak měřický výkon

.v poli, tak i výpočty v kanceláři, jsou navrhovány různé
postupy pro vyčíslení rovnice (1). Tak na př. dvojčlen
(i - s) se dá vyloučit, zařídíme-li takové nastavování na
lati, aby i = s. Avšak člen i nijak neztěžuje výpočty,
sloučíme-li ho před výpočtem výšek podrobných bodů
s výškou stanoviska V$ a vypočteme tak výšku srovná-
vací (redukční) roviny Vr = V, + i.
Horší jsou členy v i s. Hodnota v je obecné čísloa nedá

se nijak regulovat. Něco jiného je čtení s (nit výško-
měrná). Toto čtení můžeme volit. Zvolíme-li za čtení s
celý metr, velmi si zjednodušíme výpočet převýšení,

v-s. Při čtení všech tři nití si však ztížíme výpočet
vzdálenosti, poněvadž pak čtení dolní a horní (dálko-
měrné) nitě bud~u čísla obecná.
Pro úspornější výpočet je nutno, aby čtení jak dálko-

měrné, tak výškoměrné nitě bylo číslo celé, po případě
aby nebylo nutno číst všechna tři čísla. Jak toho dosáh-
nouti?
'Možné jsou tři způsoby.
1. Tacheometrický výkon rozdělíme na dva úkony,

a to na úkony:
a) dálkoměrný a b) výškoměrný a každý provedeme

zvlášť.
První úkon: Stanovení délky. Zaměříme dolní nití na

celý metr a přímo odečteme vzdálenost
nového bodu od stanoviska stroje (podle
známého vzorce D = kl + c, při čemž
k bývá obyčejně rovno 100 nebo 200,
c = konst. nebo 0 a I = rozdHučtení horní
(větší) a dolní (menší čtení) nitě.

Druhý úkon: Stanovení převýšení. Jemnou ustanovkou
přetočíme střední nit na celý II\etr, pozna-
menáme si toto čtení do zápisníku a čteme
(oba) úhly.

Při tomto postupu uspoříme výpočet vzdálenosti, zá-
pis čteni dvou nití a usnadníme výpočet převýšení v - s,
poněvadž s je celý metr. Na tacheometrické rovnici (1)
se přitom zásadně nic nemění.
2. Máme-li počítací stroj, můžeme měřit methodou
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dvounitkové tacheometrie s tacheometrickými tabulkami
Ing. Dr Šestáka.
Při dvounitkové tacheometrii je řešen problém dvojího

čteni dálkoměmé a výškoměmé nitě tím způsobem, že
dolní (dálkoměmá) nit je zároveň nití výškoměmou.
Aby se nemuselo zaznamenat i čtení střední nitě, zwádí
se dotacheometrického vzorcekorekční člen - 0,005D =
= d - s (rozdíl čtení dolní a střední nitě). Takže

v = D(0,5 sin2 oe -.,. 0,005).
. . 3. Problém současného celistvého čtení obou nití dá se
řešit zákrokem na přístroji podle této úvahy:
Výškový úhel CiC měříme od výškoměmé nitě, kterou

zpravidlaje střední nit. Čím se stává nějaká nit diafragmy
nití výškoměmou? Tím, že ona, jsouc vodorovná, leží
spolu se středem okuláru ve srovnávací rovině stroje,
tvoří tedy při urovnané poloze stroje, přímku této
(redukční) roviny.
Nic nám však nebrání, nahradit v této srovnávací (re-

dukční) rovině Strojestřední nit nití dolní*). Stačí T""l7.e

opravit polohu nivelační libely tacheometru tak, aby do
srovnávací roviny stroje přišla ne střední, nýbrž dolní
nit diafragmy. Nejjednodušeji to učiníme tak, že při
urovnané poloze libely zaměříme na lať postavenou ve
vhodné vzdálenosti od stroje a přečteme údaj střední
nitě. Pak na tento údaj nastavím~ dolní nit a nivelační
libelu rektifikačními šroubky urovnáme v této poloze.
Správnost polohy dolní nitě ve vodorovné srovnávací

*) Srovn.: Prof. Ing. P. Werkmeister: Úber die Beniit-
zung .von .Niiherungsformeln bei Berechnung tachymetrischen
Messungen. Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1906, str.
~13-521.

rovině stroje zkoušíme ještě přesně tak, jak je to přede-
psáno pro ten který přístroj pro střední nit. Když rekti-
fikace libely je provedena, je třeba ještě opravit polohu
nuly nonia u výškového kruhu (asi o 17'), a to tak, aby
při vodorovné záměře čtení výškového kruhu byla nula.
Tím je přístroj zařízen na nivelaci a měření výškových

úhlů od dolní nitě. Tacheometrická rovnice nyní zní:
VII = Vs + i ±:v - d (2)

kde d je čtení dolní nitě na upraveném stroji.

Tf

~ II

l~~\ ...............11
I, ....1

_____ .1... ~ \ \ "N' • I

Nyní po úpravě stroje máme:
1. všechny výhody dvojnitkové tacheometrie;
2. nepotřebujeme předělávat latě;
3. nepotřebujeme nové tacheometrické tabulky

(můžeme počítat s tabulkami Dr Jordana pro střední nit
atd.). Úprava stroje vyžaduje asi hodinu času a může ji
provésti každý výkonný měřič sám. Rozhodně není třeba
k tomu mechanika, a{;ho nevylučujeme.
Sluší přitom podotknout, že se nemanipuluje při výše

popsané úpravě s optikou přístroje. Úprava se vztahuje
pouze na libelu a odečítací pomůcku výškového kruhu
a má za účel odstranit dvojí nastavování různých nití
na tentýž celý metr.

,II.
Dosavadní tacheometrické zápisníky, jež prodává

NARPA, a zápisník navržený Ing. Dr Šestákem neuspo-
kojují úplně praktika.
Zápisníky NARPA mají zbytečné sloupce, zápisník

SZKťt je příiš stručný. Dole navrhovaný nový tacheo-
metrický zápisník je úplně přizpůsoben praxi. Tento
návrh ponechává obvyklý formát zápisníku NARPA,
jako se úplně osvědčivši, nedotčený. Uspořádání zápis-
níku se však upravuje tak, že na levé straně jsou pře-
vážně polní záznamy a na pravé - kancelářské. Pro vy-
značení do mapy rozhodné hodnoty zkrácené vzdálenosti
a vodorovného úhlu jsou umístěny vedle sebe na levé
straně zápisníku. Na pravé straně je ponecháno volné
misto pro případný nákres (profi1atd.) podobně, jak je
to v nivelačním zápisníku. (Tab.!.)
Hlavička tiskopisu je doplněna údaji o měření, jež je

nutno při různých příležitostech znáti. Jinak tiskopis je
srozumitelný podle nadpisů.
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III.
Při interpolaci v tacheometrických tabulkách Jorda-

nových a jiných ppdobných, je velmi qepohodlný odhad
nebo výpočet těchto- interpolací na zbytek. decimetrů.
Aby počítajícím byla usnadněna tato práce, vyhotovili
jsme v Projekčním atelieru stav.f'ocniku hl. m. Prahy
zvláštní interpolační tabulku (tab. II), kterou předklá-
dáme zainteresované veřejnosti. Zacházení s tabulka-
mi .je velmi jednoduché a úplně vysvětleno uvedeným
příkladem.

ZeměměřictvÍ
roč. 4[42 (1954) Č. 4

nahradit. Sloupce III, XVII a XV této tabulky jsou
stejně označené pouze trochu jinak uspořádané tabulky
přílohy k instrukci A. Sloupec III se vztahuje na dvoji
měření délek, sloupec XVII na max. přípustné délkové
a sloupec XV na max. přípustné úhlové odchylky v uzá-
věre,ch polygonových pořadů.
Sloupce N a T jsou nově vypočítány podle "Směrnic

pro vyhotovení výškopisných plánů na polohopisném
podkladě katastrální mapy" (výnos b. min. techniky,
č. j. 43l8j50-Vj3). Sloupec N vztahuje se na technickou
nivelaci s přípustnou od~hylkou N = 40Vf mm, kde
r = délce pořadu v km, a sloupec T na přesnost vrstev-
nicového plánu, kde střední odchylka vrstevnic z dvojího
měření T = (0,15 + 1,5 tg a) m. V tabulce III. dole
jsou uvedeny odChylkyplatné pro zkoušky:údajů měřic-
kého díla geometrickou nivelací ze středu, na př. při
autentifikaci, dvojím samostatném měření a pod.

IV.
Při výškových pracích v poli i v kanceláři je třeba často

kontrolovat výsledky dovolenými odchylkami. Pokusili
jsme se nejvíce potřebné z nich srovnat v přehlednou
tabulku (tab. III), kterou si můžeme v kanceláři položit
na stůl, aneb v poli nosit v kapse a po opotřebování

Pro vzdálenost D v dm

cml 1 I 2 I 3 1 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 Icm

Oprava měřeno pod výškovým úWem ()(= Oprava

00 2°51' 1°25' 0°57' 0°42' 0°34' 0°28' 0°24' 0°21' 0°20' 00
01 841 417 251 208 143 125 1 13 104 057 01
02 1459 713 448 335 252 223 203 147 135 02
03 2211 10 14 644 502 401 320 251 230 2 15 03
04 30 , 13 22 844 630 511 418 341 313 253 04
051 I 1641 I 1044 I 759 I 620 I 5 15 I 431 I 357 I 330 105
06 2017 1251 929 732 6 15 521 440. 409 06
07 2417 1459 11 00 843 7 14 611 523 448 07
08 2905 17 15 1234 956 813 702 629 526 08
09 30 1938 14 11 11 09 913 752 652 605 09
10 I . I 2213 I 1550 I 1224 I 10 14 I 843 I 714 1 642 110
11 2502 17 32 1341 11 14 935 821 7 24 11
12 2813 1921 1500 12 18 1027 906 804 12
13 30 21 12 1620 13 22 11 20 951 844 13
14 2314 1743 1426 12 14 1014 925 14
15\ 1 2523 I 1909 I 1532 I 13 08 I 11 23 I 1004 115
16 2748 2039 1641 1403 1211 1045 16
17 30 22 12 1750 1459 1258 11 26 17
18 2351 1902 1557 1346 1208 18
19 2537 20 16 1655 1435 1250 . 19
20 I I 2733 I 2133 I 1755 I 1525 I 1333 120
21 2938 2253 1856 16 15 • 14 16 21
22 30 24 18 2000 1707 1500 22
23 2547 2105 1759 1544 23
24 2723 2212 1853 1629 24
251 I 2905 I 2323 1 1947 I 17 15 125
26 30 2435 2045 1802 26
27 2553 2143 18 50' 27
28 2715 2243 1939 28
29 2842 2345 2029 29
301 I 30 I 2450 I 2120 130
31 2558 2213 31
32 2710 2307 32
33 Příklad: 2826 2403 33
34 D = 174,6m ()(= 15°20' 2948 2502 34
3S 174, '" 44,37 (Hilfstafeln) 30 2602 35
36 ,6 ... ,15 (Interpol. tab.) 2706 36
37 174,6... 44,52 = dh 2814 37
38 2924 38
39 30 39

cm] 1 I 2 I 3 4 I 5 . 6 I 7 8 9 cm

Dodatek redakce: Článek je
podnětný; je vlastně zlepšova-
cím námětem. Očekáváme, že
odborná veřejnost bude reago-
vat. Každé zjednodušeni je vel-
mi vltané. Otázky výškopisu
jsou stále předmětem různých
úvah a zvláště při stále rostou-
cím plánovaném rozsahu výško-
pisných prac1 mohou přispět
k sjednocení a zdokonalení ne-
urovnaných poměrů ve výško-
pisných pracích.
Pokud jde o formát zápisní-

ku, zde redakce míní, že t. zv.
výhody rozměru A5 jsou více
tradicí a nikdy nevyváží ty znač-
né nevýhody pro konečné uspo-
řádání měřického díla, které ny-
ní v souWase se zákonem onor-
malisaci spisů je v rozměru A4.
Nutno též ·uvážit, že při for-
mátu A5 jde o značné plýtvání
papirem. Doporučujeme proto
také diskusi i' o tomto t. zv.
kapesním formátu zápisníků,
které se obyčejně do kapsy ne-
vejdou. K-zl.
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Délka Uzávěr Délka
Ipolyg·1nivel.>'0 polygonových Ipolyg.1nivel.>'0A ~'~ A ~'a Poznámkystrany ť::lS pořadů strany ť~Spořadu "Cl"'0 pořadu "Cl"'0

V metrech O!:: > , I " I cc v metrech O!::>

O 15 20 513 147 250 70
1 1 18 1 00 185 21 551 167 276 73
2 4 2 20 1 25 263 22 591 190 302 76
3 14 6 23 1 44 322 23 631 213 331 79 Sl.

I
A

-4 27 10 26 2 00 372 24 671 238 360 82
5 45 16 28 2 14 415 25 712 265 391 85 III cm6 65 22 31 2 27 456 26 292 422 88

XV početvrchol.úhlů7. 88 31 33 2 39 493 27 322 456 91
8 113 40 36 2 50 527 28 352 490 95 XVII cm9 140 51 39 3 00 558 29 384 526 98

N mm10 168 62 41 3 10 589 30 417 562 102
T o (stupně)11 198 76 44 3 19 617 31 452 601 105

12 229 90 47 3 28 645 32 488 640 109
13 262 106 50 3 36 670 33 526 681 112
14 295 51 122 52 3 45 697 34 565 722 116
15 329 63 141 55 3 52 719 35 605 766 120
16 365 77 160. 58 4 00 744 36 647 810 124
17 401 92 181 61 4 07 766 37 690 856 128
18 437 109 202 64 4 15 790 38 734 902 132
19 475 127 226 67 4 22 812 39 780 951 136

~XVIII N I T XV , A III I XVII NI T

Dvojí Pevný bod - Stanovisko- Nivelacebodů Plo~nánivelace Tacheometrická
měření - hl.stanov. - stanovisko spevným (tacheometrie výška
výšek: N±lcm N ±2cm povrchem pod vodorovnou) N ± 20em

N±5cm N ± 10 cm
:

Děláme chybu při měření "na výšku stroje"?
Otakar E. Kádner

Jednou Z nejvíce používaných a nejekonomičtějších
method běžné tacheometrie je měření "na výšku stroje",
používané.v členitém terénu. Měření spočívá V tom, že
na tacheometrické lati vyznačíme (na př. barevnou gu-
movou páskou) čtení odpovídající výšce stroje na stano-
visku a na tuto pásku nastavujeme zcela mechanicky
střední nit po přečtení vzdálenosti na nejbližším celém
decimetru. Zřejmě tedy je nutno po přečtení laťového
úseku posunout pomocí jemného výškového pohybu
střední nit trochu nahoru nebo dolů.
Proto má mnoho měřičů k této opravdu velmi rychlé

methodě (nejen v poli, ale i při výpočtech) nedůvěru,
protože se domnívají, že zvláště při silněji skloněných
záměrách vznikne určitá chyba v laťovém úseku, způso-
bená změnou úhlu. Protože dosud nebyla v naší litera-
tuře tato chyba podrobněji (a zvláště numericky) roze-
brána, pokusíme se tak učinit v dalších odstavcích.
Omezíme-li se na aÍ1a1aktickédalekohledy, je patrné

z obrázku,*) že malá změna výškového úhlu
*) Viz obr.780 na str.528 "Geodesie" akademika Ing.Dr

Ryšavého.

Lls= Lls'coss =~. (1)
k . 1 . cos s k . 1

Diferencováním základních tacheometrických vzorců
Do = k . 1. cos2s ,
H = Do' tgs

a přechodem na konečně malé hodnoty chyb LlDo a LlH
dostaneme rovnice chyb závislé na změnách Lls a LlDo:

LlDo = Lls . sin 2s , (2)
. LlH = 2L1s '~sin2s (3)

Je zřejmé, že v nejnepříznivějším případě posuneme
střední niť o lalový úsek půl decimetru, takže Lls =
= 0,05m. Proveďme nyní s touto hodnotou a pro různé
výškové úhly číselný rozbor rovnic (2) a (3):
pro s = 15°: LID" = 2,5 cm LlH = 0,7 cm
pro s = 30°: LlDo = 4,3 cm LlH = lLls = 2,5 cm
pro s = 45°: LlDo = 5,0 cm LlH = Lls = 5,0 cm
Z toho vyplývá, že při běžných výškových úhlech je

chyba ve vodorovné vzdálenosti i v převýšení zcela za-
nedbatelná a methody měření "na výšku stroje" jemožno
použít při běžné tacheometrii.
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Literární
526.918 Klobouček, J.
Fotogrametrie (I. část). 64 stran, 14 obrázků, formát A4,

1ofset. Státni pedagogické nakladatelství, Praha 1953. Cena
brož. 7,61 Kčs.
V řadě učebních textů vysokých škol, vyšla v září 1953

první část skript Fotogrametrie, jako učební pomůcka pro
posluchače fakult zeměměřické a lesnické.
V úvodu knihy se autor zmiňuje o úloze fotogrametrie a o jejím

použiti. Pojednává o vývoji fotogrametrie, o jejich pokrokových
tradicích u nás a o hospodářském a politickém významu
fotogrametríe. Oddil zakončuje statí o velkém rozvoji a roz-
sáhlém použiti fotogrametrie v SSSR. - Ve druhém oddilu jsou
probrány potřebné základy fotografie, pokud se týkají !e~~o-
logie měřického snímku. Třetí oddíl, o fotografických clthvych
vrstvách pro měřické účely, o infrafotografii a barevné foto-
grafii, přináší nejnovější poznatky, které v tak ucelené formě
stěží najdeme v cizí odborné literatuře. - Posledni oddíl se za-
bývá srážkovými vlastnostmi fotografických desek, leteckých
měi.'ických filmů a speciálních fotografických papírů, což má
proti theorii chyb i fotogrametrickou praxi nemalý význam.
Autor, který už dříve uveřejnil několik původních prací

o těchto problémech, shrnul nyní stručně ve svých skriptech
všechny diiležitější poznatky - včetně nejnovějších zkušeností
sovětských -.a podává je vhodnou didaktickou formo/l. Skripta
doc. Kloboučka budou proto dobrou a vítanou studijní po-

• můckou pro posluchače a jejich obsah může také zajímat
fotogrametry z praxe. Ing. O. Jeřábek

516.5(083.5)
Tabulky pro výpočet Gauss-Kriigerových soui"adnic.

Vydalo Naše vojsko (Velká vojenská knihovna, sv.. 29),
Praha 1953. Jsou věrným překladem a fotokopii sovětskýcli
tabulek "Tablicy dlja vyčislenija,koordinat Gaussa-Krjugera",
Geodezizdat, Moskva 1947. Tabulky platí pro zobrazení
elipsoidu Krasovského a byly vydány v celém rozsahu původ-
ních sovětských tabulek - od zeměpisné šířky 30° do 80°.
Přesnost převodu souřádnic je v milimetrech i pro 'šestistupňové
pásy. Cena 17 Kčs.
Vydáním tabulek byl vykonán záslužný čin pro geodetické

a kartografické práce v ČSR, kde se zavádí jak elipsoid Krasov-
ského, tak i mapování v Gaussově zobrazení. Původní sovětské
tábulky byly v CSR jen ve dvou exemplářích, aniž bylo možno
dosáhnouti přísunu dalšího velkého počtu těchto tabulek,.
jakého bude brzy třeba pro naši praxi.
Tabulky obsahují všechny potřebné údaje k výpočtu
1. rovinných souřadnic a meridiánové konvergence z daných

zeměpisných souřadnic;
2. zeměpisných souřadnic z daných pravoúhlých;
3. redukce vodorovných směrů pro přechod z rovinných

(zakřivených) obrazů geodetických křivek na tětivy;
4. skreslení vzdáleností zobrazením.
Ke každému úkolu jsou v úvodě uvedeny původní rovnice,

obsažené v učebnici F. N. Krasovskij "Rukovodstvo po vyššej
geodezii", dil II (Moskva 1942), jejich úprava pro numerický
výpočet a číselné příklady.

1. Výpočet rovinných souřadnic x, y a meridiánové
konvergence y z daných zeměpisných souřadnic B, L.
Utvoříme redukované zeměpisné délky k základnímu poled-

níku· Z = L - Lo, proměni,me na vteřiny, vypočteme l' = Z2 •

. 10-8• Zobrazovací rovnice mají tuto počt1iřskou úpravu:
x = X + (al + a21')1' + ox
y = (bl +b21')Z + oy
Y = (CI + c21')Z + oy.

Koeficienty X, al> a2, bl, b2, CI' C2,· jsou funkcemi zeměpisné
šířky B; X je vzdálenost rovnoběžky B od rovníku, bl je délka
oblouku rovnoběžky B pro .1L = I". Všechny uvedené koe-
ficienty jsou tabulkovány s krokem ľ a hledají se k argumentu B.
Koeficient ox je člen rovnice 6. řádu (obsahuje 16), který

v rámci šestistupňového pásu .(1 až ± 3°) na územi SSSR
dosahuje jen hodnot od - 1mm do + 2 mm (v překrytu až
do Z =± 3,5° hodnot - 1mm -7- + 5 mm) a na celém území
ČSR se vůbec dá zanedbati. Koeficienty Sy a S" jsou členy
5. řádu a dosahují hodnot až ± 45 mm, resp.± 0,003".
Všechny tři koeficienty jsou sestaveny do plošných tabulek

hlídka
k argumentům (B, Z) tak hustě, že odpadá interpolace ve
směru Z.
Počet členů v řadách a desetinných míst Záručuje, že při

pečlivé interpolaci nepřekročí chyba ve výsledku ± 1mm
resp. ± 0,001". To však plati jen v případě, že budeme dbáti
vlivu druhé tabulkové diference.
Druhé tabulkové diference dosahují totiž hodnot až d2." =

= + 6 mm, d2.bI = - 24· 10--7, čemuž odpovídá na okraji
šestistupňového pásu (Z' 11 000") změna dy = ± 26 mm.
Na území ČSR platí průměrně d2 •., = + 5 mm, d2.bI =
= - 17; 10-7 (tomu odpovídá dy až ± 19mm).
První diference nejsou vytvořeny obvyklým u nás způsobem

(di = Zi+l - z,), nýbrž ke každému argumentu Xi je v tabulce
sestavena střední diference di = l(zi+l - Zl-I) přepočtená
na diferenci .11" (pro změnu argumentu .1B = 1"). Tím na
př. diference .1X udávají délku poledníkového oblouku, od-
povídající změně .1B = 1" v šířce B.
Tímto opatřením se však zvětší vliv druhé tabulkové difl?-

rence; může činiti až 0,5d2, t. j. až 3 mm v určovaných souřad-
nicích x a až 10 mm (na území ČSR) v souřadnicích y na okraji
šestistupňového pásu. Proto pro přesné výpočty souřadnic
v mm opravíme první diferenci o vliv druhé diference \na

.11" + ~ .12, kde k. je dil kroku a .12 je druhá tabulková

diference přepočtená pro .1B = 1"). Oprava první diference
kA• bulk' •'2 LJ2Je ta ovana po strane.

Při postačující přesnosti v centimetrech můžeme ve tří-
stupňových pásech zanedbati všude vliv druhé tabulkové
diference; pro výpočet souřadnic vzdálenějších čtvrtin šesti-
stupňového pásu opravíme jen diferenci .1bl o vliv drullé
tabulkové diference.
Číselné příklady oprav první diference jsou uvedeny v úvodě

k tabulkám, str. 6-7.

2. Výpočet zeměpisných souřadnic B, L
z pravoúhZých x, y.

Zeměpisnou šířku Bf paty pořadnice y najdeme k souřadnici .
x = Xf' Vypočteme y' = y2. 10-10 a další vyčíslení podle
upravených rovnic

Bf- B = y'(AI + A2y
r
) + oB

Z= L - Lo = y : (bl + B2y') + oZ.
Koeficienty AI' A2, bl> B2 vyhledáme v tabulkách k argu-
mentu Bf. Koeficient oB je člen' 6. řádu, který dosahuje na
okraji šestistupňového pásu jen -7- 0,0002" a ve třístupňovém
pásu se dá zcela zanedbat. Koeficient SZ je člen 5. řádu a musí
se uvažovat pro IZI > ± 10. Oba jsou tabulkovány plošně
k argumentům (Bf,1) tak, že není třeba interpolovat ve směru Z.
Chyba v určení souřadnic B! L nepřesáhne.± 0,0001",

jestliže budeme st,řední první diference v koefiCIentech X, bl
opravovat o vliv druhé diference. U koeficientu AI se uplatni
druhá tabulková diference až v severních šířkách (mimo území
ČSR). Zanedbání vlivu druhé diference může způsobit chyby
ve výpOČtu souřadnic BB = 0,0001", BL = 0,0005" {platí pro
celý rozsah tabulek).

3. Výpočet redukcí směrníků,
Pro tyto výpočtý jsou uvedeny tři rovnice: pro trigonometrické

strany I. řádu s přesností v 0,001", pro triangulaci II. řádu
s přesností v 0,01" a pro triangulaci IV. řádu s přesností v 0,1".
(Sovětské trojúhelníky III. řádu mají velikost našich trojúhel-
níků IV a V. řádu.) Pro celé území ČSR stačí u stran II.
a nižšího řádu (s přesnosti v 0,01") zavést rovnice se středním
koeficientem fm:

I ( Y2 - YI)012 = - 0,002533 (x2 - Xl) Ym - --6--, =
= - 0,000 8444 (x2 - Xl) (2YI + Y2)

021 = + 0,002 533 (x2 - Xl) ( Yin + Y2 ~ YI ) =
= + 0,000 8444 (x2 - Xl) (Yl + 2Y2)

Souřadnice se počítají v kilometrech; při výp~čtu redukci
(i pro strany I. řádu) stačí je předem zaokrouhlit na metry.
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4. Výpočet redukcí stran.
" Redukce se určuje v jednotkách osmého 'místa logar. man-
tissy; této jednotce odpovídá změna větší než ± 1mm až pro
nejdelší trigonometrické strany (s > 40 km). Jsou opět udány
rovníce pro strany I. řádu a pro strany řádu nižšího; obojí
s přesností redukce v milimetrech.
V závěru je připojen í postup celého převodu trojúhelníka

s elipsoidu do roviny pro určení rovinných souřadnic jednoho
vrcholu protínáním vpřed z daných dvou vrcholů. '
Se zřetelem k obsahu tabulek i pečlivě 'sestavenému návodu,

obsahujícímu všechny podrobnosti pro převody souřadnic
i řešení geodetických úloh v rovině, lze sovětské tabulky ozna-
čiti za vzorné.
Na str. 18 v 3. sloupci, 1. řádek je třeba diferenci doplniti

na 30,79761; v českém úvodním textu na str. 6, ř. 5 zdola
doplnit rovnítko u B = 53° 39'. Bohm

518.2:526 Virovec, A. M. a Rabinovič, B. N.
"TabHcy dlja preobrazovanija prjamougolnych koor-

dinat" Elipsoid Krasovského, Geodezizdat, Moskva 1952.
Stran 134. Cena váz. 9,50 rublů. Jsou to tabulky pro převody
souřadnic Gaussova zobrazeni.
Ze třístupňového pásu do sousedního třístupňového pásu,
ze třístupňového pásu do šestistupňového a naopak,
ze šestistupňového pásu do sousedního šestistupňového.
Autorům se podařilo sestavit jednotné převodni rovnice a jed-

notné tabulky pro všechny uvedené úkony. V:zorem byly tabulky,
které oba autoři v r. 1933 sestavili pro tytéž převody v zobra-
zeni elipsoidu Besselova (viz Bohm, Zeměměřický obzor,
1947 str. 107 -108, kde je uveden princip), které byly přepočteny
pro :zobrazení elipsoidu Krasovského.
Postup převodu: je-li dán bod souřadnicemi (Xl'Yl) prvního

pásu se středním poledníkem L, najdeme k arg. Xl v tabulce
vzdálenost Yomezi osovými poledIÍíky L a L ± 3° (sousedního
pásu) měřenou po prodloužené pořadnici Yl' Utvoříme Lly =
=Yl - Yo a provedeme převod na souřadnice (x2, Y2) druhého
pásu podle rovnic

X2 = Xo + (a + bLly' 10,10) Lly + C

Y2 = Lly + (al + blLly . 10·l0)Lly + cI'
kde Xo je délka poledníkového oblouku od rovníku k pomoc-
nému bodu Po (patěpořadniceYl na osovém poledniku L ±3°);
bod Po má v prvním pásu souřadnice (Xl' yo), v druhém pásu
(Xo' 0).
Koeficienty YO' Xo' a, b, al' bl jsou tabulkovány k arg. Xl

s krokem 1 km, najdou se jednoduchou interpolací, protože
druhá tabulková diference se neuplatní. Koeficienty c a CI

jsou členy vyššího řádu, které jsou tabulkovány plošně k argu-
mentům (Xl' Lly) tak, že odpadá interpolace aspoň ve směru
arg. Xl'
Tabulky jsoU~ivypracovány v rozsahu zeměpisných šířek

33°30" až 76°30 " souřadnice, Yo' Xo a členy c, CI jsou vedeny
v centimetrech. řesnost tabulek je dána zaokrouhlením tabul-
kových hodnot a chyba v převodu nepřesáhne proto ± 1 cm.
Rychlost převodu lze odhadnouti na 10 minut. Převod mezi

dvěma šestistupňovými pásy se děje dvojnásobným převodem
přes mezilehlý třístupňový pás.
Jako příloha jsou připojeny zhuštěné třístránkové tabulky

pro rychlé převody souřadnic s přesností ± 2 m, postačující
často v kartografii.
Tabulky mají nesporně veliký význam pro mapování v SSSR,

kde mapy 1 : 5000 a většího měřítka se hotoví ve třístupňových
pásech a mapy měřítka menšího v pásech šestistupňových. Při
používání jednotné triangulace a při využívání map většího
měřítka k sestavení topografických map jsou přirozeně často
nutny uvedené převody souřadnic mezi různýpů pásy. Tutéž
službu však mohou tabulky prokázat i triangulaci a kartografii
u nás. Pakliže se tyto tabulky nezakoupí ve větším množství,
stačilo by učinit výtah pro naše území: zkrácený návod s pří-
klady, tabulky koeficientů na 10 stránkách a tabulky členů c, CI
při vhodné úpravě pro naše území celkem na 2 stránkách;
pro rychlý (přibližný) převod 1 stránka (i s návodem a' pří-
kladem); celkem necelých 20 stran (původní tabulky mají
134 stran).
Vcelku jsou tabulky mistrným dílem známých sovětských

vědců, pracujících v oboru vyšší geodesie a matematické karto-
grafie, a jejich rozšíření' v ČSR přinese i nám platné služby.

Bohm.

•
625.722(083.4) Anikin, Th.
Praktické vytyčovaci tabulky. Vydání čtvrté, 168 stran,

9 obrázků, 1953, Státní nakladatelství technícké literatury
Praha, Knižnice stavebního průmyslu, cena kart. 12,- Kčs
nové měny.
Česká literatura technická byla před padesáti lety obohacena

jedinečnými vytyčovacímí tabulkami Petrlíkovými, které svým
rozsahem neměly obdoby ve světové tabulkové literatuře. Vy-
dání České matice technické bylo záhy rozebráno a naši tech-
nici byli po dlouhou dobu odkázáni na tabulky cizí, zejména
němt;cké. Vzniklou mezeru vyplnil před dvaceti lety Ing.
Theodor Anikin vydáním Praktických vytyčovacích tabulek pro
vytyčování kruhových oblouků při komunikačních a jiných
ín,ženýrských stavbách. Těžkosti vydavatelské té doby charak-
terisuje ta okolnost, že přes doporučení Českého vysokého
učení technického v Praze musil autor vydati tabulky vlastním
nákladem. Že se Anikinovy tabulky setkaly v technické praxi
s úspěchem, toho důkazem je jejich čtvrté vydání, které je
téměř nezměněným přetiskem vydání třetího z roku 1951. Proti
původnímu vydání jsou tabulky na základě zkušeností a no-
vých požadavků praxe přepracovány a značně rozšířeny.
Po předmluvě a úvodu jsou vlastní tabulky rozděleny do tří

dílů: V prvním je vypočtení délky tečny, vzdálenosti oblouku
od bodu vrcholového, souřadnic vrcholu oblouku a jeho délky.
Příslušná tabulka je sestavena pro oblouk o poloměru R = 10.
V druhém díle je tabulka pro určení tečnového úhlu bez úhlo-
měrného přístroje z pomocné základny, tabulka k vytyčení
jednotlivých bodů kruhového oblouku pravoúhlými souřad-
nicemi od tečny pro poloměry od 20 do 10.000 m, tabulka
úhlových hodnot úhlu obvodového nebo Y2 úhlu středového
pro vytyčování kruhových oblouků soJřadnicemí polárními
a dva jednoduché způsoby pro převod úhlů setinného dělení do
děleni šedesátinného, neboť tabulky samy jsou pro šedesátinné
délení. Ve třetím díle uvádí autor v přehledu nejdůležitější
trigonometrické vzorce, stránku zvláštních číselných hodnot,
tabulku mocnin, odmocnin a logaritmů Čísel od 1 do 100
a ptevodne tabuiky pro nuru sáhovou a metrickou.
Tabulky jsou vhodnou pomůckou pro trasování a stavbu

silnic, regulace vodních toků a jiné inženýrské stavby i vyzna-
čování potřebných vytyčovacích prvků v podrobných pro-
jektech. Ing. Ant. Prokeš

526.98 Cach, Fr.
Topografické kreslení. 48 stran, formát {\5. Státni peda-

gogické nakladatelství, Praha 1953. Cena brož. 6,49 Kčs.
Topografické kreslení bylo zavedeno do učebních osnov stu-

dia zeměměřického' inženýrství v r. 1952, když předtím byly
zjištěný nedostatky absolventů' středních škol v zacházení se ;zá-
kladními kreslicími a rýsovacími pomůckami. Zkušenost
ukázala, že už během jednoho semestru lze tyto nedostatky do
:značnémíry odstranit. Nebylo by však správné učit posluchače
jen manuální :zručnosti, je třeba jim také vyložit použití jednot-
lívých pomůcek a poukázat na vzájemnou souvislost jednotli-
vých pracovních ůkonů, li to se autorovi Topografického kres-
lení dobře :zdařilo.
Po úvodu vysvětlujícím pojem a úkoly topografického kres-

lení následují jednotlivé stati: Základní pojmy (mapa poloho-
pisná, předmět měření, výškopisná složka a další). - Kreslicí
potřeby (se stručným jejich vývojem). - Kreslení polohopisu.
- Kreslení výškopisu. - Originál, matrice, snímek. - Forma-
tisování map. (Tiskové nedopatření na str. 11 si čtenář snadno
opraví; správné pořadí tvrdostí tuh je: tuhy měkké, střední
tvrdosti, tvrdé a :zvláštětvrdé.)
Látka ve skriptech probíraná je vhodně ro:zdělena a podána

poutavým způsobem, takže skripta mohou dobře plnit svůj pe-
dagogický ůkol. Škoda jen, že knížka nemohla být doplněna
obrázky. Ing. O. Jeřábek
526.(05)
Vermessungstechnik je název nového zeměměřického časo-

pisu vycházejícího v NDR (vydává VEB - Verlag Technik,
Berlin NW, Unter.den Linden 12; u nás lze objednat v kníh-
kupectví "Československý spisovatel", Praha II, Národní tř. 9).
Velké ůkoly zeměměřičů na mírové výstavbě a budování

NDR si vyžádaly už minulého roku zveřejnění jejich pracovních
úspěchů. Podobně bylo třeba publikovat i nové pracovní me-
thody, kterých bylo při nebývalém rozmachu výstavby použito.
Byla proto leni :zavedena příloha~, Vermessungstechnik" k časo-
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pisu "Bauplanung und Bautechnik". Měla pouhých 8 stran,
ale přinesla už během jednoho roku řadu cenných článků, od
autorů známých z německé zeměměřické literatury.
Letošního roku se dostalo zeměměřičům v NDR dalšího

uznání jejich práce. Vydává se nyní samostatný časopis "Ver-
messungstechnik" v rozsahu 16 stran měsíčně. První číslo vyšlo
v pěkné typografické úpravě v květnu 1953. Časopis, řízený
čtyrčlennou redakční radou (prof. Dr Buchholtz, prof. Dr Liide-
,mann, prof. Dr Peschel a Dipl.-Ing. Zappe), má sloužit k dal-
šímu studiu, k zdokonalování method i k diskusi zeměměřických
pracovníků. Redakce si dala za úkol už při vydávání dřívější
přílohy "Vermessungstechnik", že příloha bude také zprostřed-
kovat spojení s pokrokovými zeměměřiči nejen ze západního
Německa, ale i s odbornými pracovníky ze Sovětského svazu,
ze států lidových demokracií i z ostatní ciziny; bude to zajisté
platit i pro samostatný časopis "VeQnessungstechnik".
Vítáme všichni nový časopis, který znamená další obohacení

zeměměřické literatury v zemich lidových demokracií.
Ing. O. Jeřábek

526.89 (434.1) Fuchs, H.
Nová mapa Hessenska 1 : 2000. Obsah pojednání H.

Fuchse, Wiesbaden, z ,časopisu Zeitschrift fi.ir Vermessungs-
wesen, Stuttgart, čís. 1/1951, str. 9-15.
Hessenská katastrální a zeměměřická správa se rozhodla

nahrazovati postupně dosavadní hessenské traťové mapy (Flur-
karten), které byly svého času vyhotoveny v různých měřítkách
(mezi 1:500 a 1:5000) s různou přesnosti, orientací a obsahem,
novými katastrálními mapami v jednotné rámcové soustavě
(Gaus-Kruger) v měřítku 1 :2000. Dosavadní traťové mapy
budou tam, kde si toho vyžádá naléhavá potřeba pro různé
účely (poválečná obnova, budování rozvodných sítí, stavba
komunikací a pod.) sestavovány (montovány) a překreslovány
do jednotné rámcové soustavy. Pozoruhodné i s našeho vlastního
hlediska jsou tyto věty vyňaté ze článku doslova: "Dosavadní
stav překreslování a využíváni traťových map, které obstará-
valy nejrůznější služebny, často neodbornými silami s pra-
různou přesností, je nezodpovědné nehospodárné fušováni.
Zaměřování budov, které v katastru nebyly zobrazeny, bylo
začasté obstaráváno lecjakými orgány; výsledky měření a dílčí
plány putovaly potom od vyhotovitele do interních archivů
a tím byly pro všeobecnou potřebu ztraceny a tím i pro ve-
řejné hospodářství." ,
Pro budoucnost má býti učiněno opatření, aby bylo zabrá-

něno jakémukoli opakování měřických prací soustředěním jich
u katastrálních úřadů. Ty budou tedy vykonávati jednak pů-
vodní měření, jednak adaptovati dosavadní mapy (překreslo-
váním do rámcové soustavy). Nová hessenská mapa bude
zásadně zobrazována pro vnější tratě (polní) v měřítku 1 :2000,
pro vnitřní (stavební) plochy 1 :1000 a pro lesy 1:5000. Listy
mají formát 60 x 65 cm s pokreslenou plochou 50 x 50 cm
(1 čtv. km). Mapa obsahuje jak katastrální stav, tak i topografii.
Naši odbornou veřejnost bude zajímati s jakou výkonností se
pro uvedené účely počítá: Koordinátografem zakreslí dva tech-
nici v každé minutě jeden bod; všechny body dané souřadni-
cemi na jednom mapovém listě (1 čtv. km) nejvýše za 3 hodiny.
Zobrazovací práce v mistních tratich si vyžadují 80-100
hodin, v polních tratích 60 hodin, vyrýsování 30 hodin pro jeden
mapový list. Poněvadž při polární metodě mohou býti polní
práce, u srovnání s metodou pravoúhlých souřadnic, urych-
leny skoro o 50%, užívá se v Hessensku k zaměřování ponejvíce
kombinovaná metoda polární. Využití staršího částečného foto-
metrického měření si vyžaduje podle zkušenosti množství do-
plňků. Za to použití měřického,stolu, ke kterému nyní místy
dochází, bylo shledáno velmi úsporným. Zaměření na jednom
mapovém listě v měřítku 1:2000 si vyžaduje ,asi 15 pracovních
dní (t. j. denní výkon asi 200 až 300 bodů).
Pro zvýšení úspornosti se nyní v Hessensku konají při

výrobě map zlepšovací pokusy, týkající se (podle článku) těchto
dílčích prací:

1. má být upuštěno od šrafování půdorysů budov;
2. má být upuštěno od vyznačování hranečníků v mapě;
3. má být tužková kresba před reprodukcí vyrýsována;
4. používání textových razítek;
5. úprava číselných a textových průsvitek;
6. vyrýsování držebnostních hranic a traťového ohraničení

čarami stejné síly;
7. vynechávání topografických znaků méně důležítých před-

měrů (nízkých břehů, zdí atp.);

8. zobrazení vrstevnic o stejné ekvidistantě'
9. kreslení na papíře Astralon; ,
10. U~ívánízvláštního zařízení (fy Kalle) pro světlotisk;
11. Zjednodušení očíslování mapových listů.

~.nad už z to~~tO ~átkého obsahu nadepsaného pojednáni
mu~eme I??s?udiU.- I.když vývody jsou 'zajímavé - u srov-
n~w s naslml pomery, ze Jsme si pro sebe mnohé z nadhoie-
nych otázek už dávno zodpověděli tak, že naše nové katastrální
mapy čestně obstojí při srovnávání s mapami zahraničními.1enom ve vyznačování výškových dat v katastrálních mapách
Jsme snad dosud málo pokročili. Ry.

522.3 = 82 Dolgov, P. N.
•~prede1enije vremeni passažnim instrumentom " me-
ndiane. Moskva 1952, Gosudarstvenoje izdatelstvo techniko-
teoretičeskoj literatury, 396 str., 154 obr., 60 tab., 186 lit.
Cena 15,- K,čs.
Za. red~ce laureáta Stalinovy ceny prof. N. N. Pavlova

yYchází kruha, kterou by bylo možno stručně charakterisovat
Jako vyčt;rpávající monografii o měření průchodním strojem
v poledníku na observatořích čaSové služby SSSR.
Aut?r :ozdě~il o~sá~lou !átku. do tří kapitol. V první kapitole

I?? ~a~em hi~toncke~ uvode popisuje důkladně jednotlivé
casU pruchodního stroje a uvádí několik základních konstrukcí
průchodních strojů. Jsou to průchodní stroje s přímým daleko-
hledem, s lomeným dalekohledem a s objektivem na konci
t~čn~ osy. Z kontrolních, registračních a pomocných přístrojů
venuJe velkou pozornost rtuťovému horizontu mirám ke
kontrole azimutu pasážního stroje, kolímátor~ unduláto-
rům~ pisátko')'ni a. tiskacím chronografŮffi a totochrono-
grafum vesm~s sovetské konstrukce. Krátce je pojednáno
~. yY~odnocew chro~ografických pásek a o přístroji k ode-
cl,tá.m chronografickych pásek. Následuje stať o způsobech
regIstrace hvězdných průchodů. Je popsána methoda oko-
ucho, methoda rastru, methoda neosobního kontaktního tnikro-
mt;tru a. methoda fotoregistrace. Na konci kapitoly autor
~atce po~ednává o nových originálních konstrukcích průchod-
mch ~troJů a to o pasážním stroji Danjonově, Pavlovově a
o. proJek~ Pavl?v,?va zrc.adlového a horizontálního průchod-
who stroJe. ': zaveru kapItoly se mluví-o pilfřích a paviJonech
pro postavew a ochranu průchodních strojů na stálých observa-
tořích časových služeb. "
Druhá kapitola začiná obecnou theorií průchodního stroje

a ~odáv~ redukční vzorce ~esselo,,!, Hansenovy a Mayerovy.
NasleduJe výklad o redukCI na strední vlákno a o zavedení
opravy z denni aberace světla. Podrobně je probráno určení
kolimační chyby a azímutu průchodního stroje. Následuji
statí o určování sklonu točné osy a o proměřování nepravidel-
n~sti čepů. Velká péče je věnována vyšetřování kontaktního
mik~omer:u' rozboru a určení osobní rovnice pozorovatele.
KapItola Je uzavřena úvahou o vyšetřování vlivu povětrnosti
(tlaku, teploty, refrakce a větru) na výsledky pozorování.
Třeti kapitola je věnována určování korekce na místni

hvězdný čas průchodem hvězd v. poledniku. Na počátku se
autor zmiňuje o výběru hvězd, o rektífikaci a připravě průchod-
ního stroje k pozorování. Ve dvou dalších obsáhlých pattiich
je popsán způsob určení korekce pomocí kontaktního tnikro-
metru a nový způsob Pavlovův pomocí fotoelektrické registrace.
Závěr kapitoly a celé kníhy tvoří pojednání o přesnosti určeni
~~u .na stanicích Č~~oyé.služby SSSR. Na korici kníhy je
pnpoJen seznam pouzlte hteratury, který obsahuje 186 publi-
kací. Z tohoto počtu je 114 od sovětských autorů.
Poněvadž předcházející stručný popis obsahu jednotlivých

~~ti. monografie je n~prosto ned?sta~jicí a málo výstižný,
UCIWautor recense predpok1ad, ze základy theorie a praxe
určováni času průchodním strojem v poledniku jsou vše-
obt:cně známy a všmme si
1. přinosu sovětské vědy k problému určování času,
2. možnosti použiti některých 'uzávěrů autora monografie

pro zlepšení a zpřesnění astronomicko-geodetických prací na
československých Laplaceových bodech,
3. srovnání výsledků sovětské časové služby s výsledky,

získanými při měření délek na našich Laplaceových bodech,
4. několika skutečností popisovaných autorem monografie

a nezávisle zjištěných při provádění astronomicko-geodetických
pracích na územi ČSR.
1. Autorovi monografie patři zásluha, že mistrným způso-

bem shi/J,ul látku o klasické methodě určení času v poledníku.
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Kromě zajímavých historických poznámek u jednotlivých
oddilů podává čtenáři současný vývojový stav methody, jejíž
přesnost nebyla dosud předstižena. Velký je přínos sovětské
vědy, která úspěšně navázala na výsledky zahraničních astro-
nomů a geodetů a jde nyni \\lastní cestou. Je to zejména kon-
strukce tiskacího chronografu vědeckým pracovníkem Státniho
astronomického ústavu Sternbergova A. A. Vodara a vědeckým
pracovníkem Centrálniho vědecko-výzkumného' byra K. V.
Prossa. Posledně jmenovaný navrhl též originální konstrultci
fotochronografu. Pro odečítání chronografických pásek kon-

• struovali přístroj N. Ch. Prejpič a F. N. Baranovskij. Na
konstrukci francouzského přístroje Danjonova navázal laureát
Stalinovy ceny N. N. Pavlov projektem vlastní konstrukce
zrcadlového a horizontálniho průchodního stroje. Mnoho so-
větských astronomů věnovalo pozornost otázce kontroly sklonu
točné osy dalekohledu a vyšetřování nepravidelnosti čepů.
Stejná péče je věnována i srodiu osobní rovnice pozOl"ovatele.
V Sovětském svazu jsou to zejména astronomové M. S. Zverev
a V. P. Sčeglov. Vliv povětrnosti na jakost výsledků astrono-
mických pozorování sledují astronomové Zverev' a Prejpič.
Největší úspě<,:h sovětské astronomie je však zavedení foto-
elektrického způsobu registrace hvězdných průchodů prof.
N. N. Pavlovem. Prof. Pavlov navázal na předchozí snahy
francouzských (Ferrié, Jouaust, Messny), německých (Duckert)
a švédských (Stromgren) astronomů a zakončil je úspěšně
vlastni konstrukcí fotoelektrické registrace hvězdných prů-
chodů. Přehled výsledků a úspěchů všech deseti sovětských
časových služeb uvedený na konci knihy je důkazem, že váž-
nost, jakou požívá jednotná sovětská časová služba u M, z:-
národního ústavu času v Paříži (Bureau international de
ľheure - B I H), je oprávněná.
'2. V roce 1958 se účastní Státní zeměměřický a karto-
grafický ústav v rámci geofysíká1ního roku druhého světového
měření zeměpisných délek. Měření bude provedeno na ob-
servatoři v Ondřejově dvěma průchodními stroji Secr tan,
dvěma astronomickými universály WT4 a cirkumzenitálem.
Všechny přístroje jsou vybaveny neosobními mikrometry.
Studium Dolgovovy monografie značně usnadní a ulehčí doko-
nalou přípravu pro opakované měření světových zeměpisných
délek, které se po prvé uskutečnilo v roce 1933. Příprava bude
u obou průchodních strojů obsahovat: volbu nejvhodnějšího
způsobu pozorování, sestavení dokonalého pozorovacího pro-
gramu, vyšetření nepravidelnosti čepů, vyšetření kontaktních
mikrometrů, volbu observačních stanovisek s ohiedem na směr
větru a na pravděpodobný sklon vzduchových vrstev, který by
mohl být příčinou škodlivé příčné refrakce, vyšetření citlivosti
sázecích libe1, rozhodnutí o způsobu stavby observačních pi1iřů,
volbu jednotného postupu při výpočtu korekce na místní
hvězdný čas, zeměpisné délky a příslušných středních chyb.
3. 'Dvě poslední stati monografie pojednávající o určeIti

korekcena místní hvězdný čas z průchodů hvězd registrovaných
kontaktním i fotoelektrickým způsobem a o přesnosti měření
času na časových službách SSSR nám dovolují porovnat
přesnost, dosaženou při měření času s přesnosti získanou při
měření zeměpisných délek na území CSR. Z pozorovacího
materiálu všech deseti časových služeb SS~R v letech 1950-51,
kdy se měřeni účastnilo 27 + 30 astronomli a 14 + 15 pasáž-
nich přístrojů je možno si učinit přédstavu o dosažené přes~
nosti. Střední chyba korekce hodin na místní hvězdný čas,
odvozená z po1edníkového průchodu jedné časové hvězdy se
pohybuje v mezích

e = ± 0,015' až e = ± 0,059'
a střední chyba korekce hodin jako výsledek jednoho pozoro-
vacího večera byla nalezena v mezích

E = ± 0,009' až E = ± 0,026'.
Průměrné hodnoty e~a Ejsou pak

e = ± 0,028' a
E = ±O,013·.

Fotoelektrický způsob regístrace hvězdných průchodů přinesl
poměrně nepatrné zvýšení přesnosti vyjádřené střední chybou

E. = ± 6,0108'
Hlavni jeho výhoda spočívá tudíž v jeho naprostém od-

stranění pozorova.tele a v dokonalém přechodu ke skutečně
neosobnímu způsobu registrace hvězdných průchodů.
Uvedené střední chyby v určení času na časových službách

SSSR je možno porovnat s odpovidajícími středními chybami,

jak byly získány během desetiletého (1943-1953) měření
zeměpisných délek na československých Laplaceových bodech.
Chyba e' se pohybuje v mezích

e' = ± 0,0368 až e' = ± 0,0908
a chyba E' v mezích

E' = ± 0,0088 až E' = ± 0,0218

čili průměrně
e' = ± 0,0558

if = ± 0,0138•
Počet časových hvězd, z nichž je odvozena výsledná korekce

hodin na místní hvězdný čas LIT s odpovídajícími středními
chybami E a E' činí na sovětských časových službách zpravidla
10 (25-30 kontaktů v každé poloze dalekohledu), na našich
Laplaceových bodech průměrně 16 (20 kontaktů v každé
poloze dalekohledu). I když dokonalá shoda obou středních
chyb E a E' byla v případě chyby E' dosažena pozorováním
většího počtu časových hvězd, svědčí nicméně tato skuteč-
nost o vysoké přesnosti československých astronomicko-geo-
detických prací, kterou nedávno na schůzi katedry vyšší geo-
desie vysoko ocenil akademik prof. Ing. Dr Ryšavý. Nutno
také zdůraznit, že měření na polních astronomických stanicích
se v obtížnosti nedá vůbec srovnávat s laboratorním měřením
na časových službách, vybavených přesnými kyvadlovými ho-
dinami, chronografy, dokonalou elektrickou instalací, stabilním
piliřem atd. Z tohoto hlediska je pak shoda obou středních
chyb E a E' ještě cennější.
4. Na straně 167 se autor monografie zmiňuje o sezónních

změnách azímutu přístroje. Podobné změny byly zjištěny během
jednoho observačního období i během jedné observační noci
při měření délek na našich Laplaceových bodech. Krátká
zpráva byla uveřejněna v Zeměměřietví, ročník 1952, číslo 6.
Poněvadž od té doby byl získán další bohatý materiál, bude
učiněn pokus v souhlase s autorem monografie nalézti zá-
vislost změn azímutu na změnách teploty.
Na straně 299 popisuje autor tři různé zptisoby určení

korekce na místní hvězdný čas. SZKÚ uživá zptisobu časových
hvězd v sektoru Zj< 30° až z. < 12° a několika párů cirkum-
polárních hvězd v horní a dolní kulminaci pro určení odchylky
v azímutu k. Zptisob časových hvězd procházejících souměrně
k zenitu bude použit při měření světových zeměpisných délek.
Postup pří měření, popsaný na straně 296, je shodný s praxí

na polních astronomických stanicích. V každé poloze se však
vyhodnocuje toliko 20 kontaktti. Mikrometr se neotáčí oběma
rukama, neboť při tomto způsobu regístrace dochází k malým
přestávkám v sledování hvězdy, nýbrž jednou rukou pomocí
kličky. Je možné mít jisté námitky proti tomuto zptisobu
registrace, avšak dosažené výsledky mluví v jeho prospěch.
Dolgovova monografie je ukázkou současného stavu snah

astronomti po zvýšení přesnosti v měření času. Je však také
jasným dokladem toho, že všechny dosavadní mechanické
zptisoby registrace hvězdných průchodti včetně fotoelektrického
zptisobu neposkytují v určení času přesnost vyšší než ± 0,028•
Poněvadž hodiny Rieflerovy, volně kývající kyvadlo Shortto-
vých hodin a zejména hodiny křemenné udrží čas s přesnosti
větší než' 0,002', je vidět, že kontrola těchto hodin v krátkém
časovém intervalu je nemožná. Přesnost chráněni a udržování
času vysoko předstihla přesnost jeho měření.
.Tato okolnost je dalším dtikazem toho, že doba poměrně

jednoduchých měřických přístrojů konstruovaných podle zá-
konti mechaniky definitivně končí. Je konec období, v němž
dominovaly kovové a skleněné dělené kruhy, čočkové a zrcadlové
dalekohledy, okulárové mikroskopy, mikrometry a invarové
dráty. Přichází doba, a ona již klepe na dveře našich studoven
a laboratoří, v níž zeměměřický inženýr a geodet bude musit
být více fysikem, než rovinným, euklidovským. geometrem.
Nesmělé počátky použíti elektronikY a využiti elektromagne-
tických a světelných vln vysoké frekvence nám poskytují před-
stavu o příští epoše geodesie. Ptáme se sami sebe jaký užitek
nebo prospěch by mohl ještě vzejít ze staré a několikráte obe-
hrané melodie nebo z nekonečných jejích úprav a variací.
Dolgovova monografie je zvláštní kniha. Ačkoli pojednává

o velmi speciálním problému, je psána tak, že jí porozumí
každý, kdo bude mit jen trochu píle a vůle zmocnit se tak
bohaté látky. Geodet si jí jistě nezapomene zařadit do. své
knihovny. Ing .. Dr Lukeš
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Normativní hlídka
Sbírka oběžníků Ústfední správy geodesie

a kartografie
Prozatímní úprava pracovních, platových a mzdových
podmínek zaměstnanců ústavů geodesie a kartografie
Ve smyslu vládního usnesení ze dne 23. prosince 1953 jsou

dnem 1. ledna 1954 vyňati všichni zaměstnanci celostátnich
a oblastnich ústavů Ústředni správy geodesie a kartografie (dále
jen ÚSGK) z působnosti zákona č. 66/1950 Sb. a vztahují se
na ně všeobecné předpisy a zásady státní mzdové politiky.
ÚSGK stanoví proto se souhlasem ministra místního hospo-

dářství na přechodné období do zavedeni jednotné mzdové a
platové soustavy (katalogu) tuto prozatimni úpravu pracovních,
mzdových a platových podmínek zaměstnanců ústavů:
I. Pracovni podmínky inženýrsko-technických a administra-

tivnich zaměstnanců celostátních a oblastnich ústavů upravují
se podle zákona č. 154/1934 Sb. (zákon o soukromých zaměst-
nancich).
Pracovni podmínky dělniků zaměstnaných v celostátních a·

oblastnich ústavech řídí se platnými ustanoveními hlavy VI.
živnostenského řádu ve znění, předpisů jej měnících a doplňu-
jících.
Na obě kategorie zaměstnanců vztahují se ustanoveni vše-

obecných předpisů, zejména §§ 1151-1164 obč. zákona
z r. 1811, zák. č. 91/1918 Sb., o osmihodinové době pracovní
a dekret presidenta republiky č. 82/1945 Sb. ve znění zák.
č. 175/1948 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti.
Na zaměstnance Výzkumného ústavu geodesie, topografie

a kartografie vztahuje se zák. č. 66/1950 Sb. a. vládni usnesení
ze dne 14. července 1950 (pracovní a platový řád zaměstnanců
státnich výzkumných ústavů).
2. Zaměstnancům celostátních ústavů ponechávají se platy

stanovené předchozím útvarem podle zák. č. 66/1950 Sb. jako
provisorni na dobu do zavedení jednotné platové soustavy
(katalogu).
Zaměstnancům oblastních ústavů se ponechávají platy jako

provisorní v dosavadni výši, stanovené u zaměstnanců převe-
dených z národnich výborů, podle zák. č. 66/1950 Sb., u za':
městnanců převedených z národního podniku Geometra, podle
vyhlášky č. 795/1946 Ú. 1.I. a násl. V zájmu nutného odstranění
některých značných rozdílů v platové úrovni v rámci téhož
ústavu budou jednotlivé konkretní úpravy provedeny nově
podle Vyhlášky č. 795/1946 Ú. 1.1.
Všeobecně se však poměry zaměstnanců celostátních i oblast-

ních ústavů řídí vyhláškou č. 795/194!i Ú. 1. I.
. Novými úpravami platů nesmi být dotčeno řádné hospoda-
ření mzdovými fondy ústavů. Mzdové podmínky pomocných
dělníků - figurantů - celostátních i oblastních ústavů upra-
vují se jednotně podle výnosu ministerstva stavebního prů-
myslu č. j. 824.3-K/4-1953, a to podle ustanovení obsažených
v odst. I - VII cit. výnosu. (')z časopis Zeměměřictví Č. 7- 8 -
Normativni hlídka.)
3. Dosavadni předpisy o prémiování, prémiové a úkolové

řády, pokud byly platné před 31. prosincem 1953 a pokud
výplaty podle těchto předpisů mohou být kryty mzdovými
fondy jednotlivých ústavů, se ponechávají v platnosti. Rozsah
mzdového fondu se při překročení plánu nerozšiřuje.
4. Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů řídí se

vyhláškou č. 486/1950 Ú. 1. 1. ve zněni vyhlášky Č. 72/1952
Ú. 1. a násl. a podle výnosů k nim vydaných, zejména výnosu
ministerstva financí č. 283/121.000/53, o náhradách cestovních
výdajů v případech, kde jde o vnější pracoVní výkony, které
patří k pravidelným pracovním úkolům zaměstnanců (poř.
č. 521) 195~ Sb. ob. pro KNV). Tento výnos se však nevzta-
huje na zaměstnance při výkonu měřických pracích v poli.
Náhrady cestovních výloh zaměstnanců celostátnich i oblast-

ních ústavů při výkonu zeměměřických prací v poli řídi se
v zájmu jednotnosti až do vydání připravovaného speciálniho
výnosu pro tyto zaměstnance dosavadni zvláštní úpravou, vy-
danou ministerstvem financí pod č. j. 166.003/49-X/7 a usta-
novenimi ji měnícími a doplňujícími (poř. č. 548/1949 Sb.
ob. pro KNV).
(výnos Ústředni správy geodesie a kartografie č. 03-1135/1954

ze dne 6. února 1954.)

Úfední list československé republiky
!Uzení při udělování vědeckých hodností

(Vyhl. č. 4, Ú. 1. částka 2/1954)

Vyhláškou ministra školství ze dne 30. prosince 1953 o ří-
zeni při udělování vědeckých hodnosti byly stanoveny před-
pisy, podle kterých od 1. ledna 1954 se řídí vysoké školy při
udělováni hodnosti kandidáta věd a hodnosti doktora věd.
Vyhláška stanoví vysoké školy (vědecké ústavy), na nichž

lze obhájit disertační práce, jak probíhá přípravné řízení,
náležitosti disertační práce, předběžné projednání žádosti,
rozhodnuti o připuštěni k obhajobě doktorské disertační práce,
určení data obhajoby, oznámeni o obhajobě disertační práce,
zveřejněÍú disertačni práce a jejich thesi. V dalším se vyhláškou
stanoví, kdo jsou oponenti, jaké má mit náležitosti a obsah
posudek oponentů a kdy lze připustit k obhajobě kandidátskou
disertačni práci jako disertačni práci doktorskou.
Další paragrafy jsou věnovány ustanovením o obhajobě

disertační práce a zabývají se místem obhajoby a účasti členů
rady (fakultni rady, po případě rady vysoké školy, které se
nedělí na fakulty nebo vědecké rady ústavů), účasti na obha-
jobě a průběhem obhajoby.
V dalších paragrafech je stanoveno řízení při rozhodování

o udělení vědecké hodnosti zejména způsob hlasování, po-
tvrzení rozhodnuti o udělení vědecké hodnosti doktora věd,
doručení rozhodnuti a jeho vyhlášeni, opravné řízeni, zvláštní
případ, kdy státní komise může zrušit rozhodnuti rady o uděleni
vědecké hodnosti kandidáta věd.
V závěru vyhlášky jsou ustanovení o vydání diplomu a uve-

řejnění v denním tisku, o. udělení čestné vědecké hodnosti
doktora věd a o evidenci vědeckých hodností, uchovávání
disertačnich prací a jejich publíkaci.
Vzhledem k obsažnosti této vyhlášky a její důležitosti pro ty,

kteří hodlají obhájit disertační práci a dosáhnout některé z vě-
deckých hodnosti, doporučujeme opatřit si uvedenou vyhlášku
v plném znění (částka č. 2 Úl. .z r. 1954, cena 90 haléřů).

Organisační řád měřické služby a měřické kontroly
na báňských závodech ministerstva hutního průmyslu
a rudných dolů. (Vydáno jako příloha č. I kpřikazu č. 28

ministra hutního průmYlilu a rudných dolů
ze dne 30. července 1953.)

Důležitost a společenský význam měřické služby a měřické
kontroly na báňských těžebních závodech byly potvrzeny pří-
kazem č. 28 ministra hutního průmyslu a rudných dolů o zlep-
šení měřické služby. Tímto příkazem byla důlně měřická služ-
ba báňských závodů v oboru působnosti ministerstva hutniho
průmyslu a rudných dolů postavena na takovou základnu, na
níž stojí pokroková důlně měřická služba v Sovětském svazu.
Považujeme za velmi žádoucí seznámit zeměměřickou veřej-

nost s úkoly, povinnostmi a právy důlně měřické služby těžeb-
ních a průzkumných závodů ministerstva hutniho průmyslu
a rudných dolů již také proto, že v této službě je již dnes
zaměstnáno velmi mnoho zeměměřických inženýrů a důlně
měřických techniků, na kterých záleží, jak rychle budou zá-
kladni normy této služby uplatňovány a prováděny v praxi.
V následujících řádcích naší normativní hlídky přinášíme plné
zněni organisačniho řádu tétó služby s vědomím toho, že ta-
to ustanovení budou sloužit k zhospodárnění a využití zásob
základních užitkových nerostů našeho těžkého průmyslu a
k výstavbě socialismu v naší vlasti. Kontrolou plněni příkazu
je pověřen přímo náměstek ministra s. Eduard Freisler.

I Záklaďní ustanovení.
Úkoly měřické služby na báiiských závodech:
1. Hlavním úkolem měřické služby na báňských závodech je
prováděni všech měřických prací při průzkumu ložisek,
při jejich projektováni, výstavbě, těžbě a likvidaci a taktéž
prováděni kontroly úplného vytěžení ložisek užitkových
nerostů, kontrola správnosti statistických dat o těžbě, kon-
trola množství provedených důlnich prací, kontrola, zda se
báňské práce provádějí podle schváleného plánu a lhůt a
zda se dodržuje čára obvodu, v němž je možno provádět
báňské práce bez nebezpečí.
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V souhlase s tím měřická služba:
a) provádí na závodec)1 povrchová i důlní měření a mapo-

vání, vyhotovuje pro závod mapy a jinou měřickou do-
kumentaci, určuje směr důlních děl a řeší výrobní důlně-
geometrické úkoly;

b) spolu s geologickou službou vede výkazy o pohybu bi-
lančních zásob, ztrát a znečištění užitkových nerostů
při těžbě a zjišťuje příčiny ztrát a znečištění;

c) určuje obvod bezpečného provádění báňských prací a
kontroluje jeho dodržování a zachovávání;

d) kontroluje správnost provádění důlních prací jak těžeb-
ních, tak investičních a sice podle schváleného technic-
kého pr_tu a plánu postupu těchto prací; .

e) účastní se ~pracování všech opatření pro ochranu za-
řízení od škodlivého působení důlních děl a kontroluje
plnění těchto opatření; .

f) kontroluje, zda ložísko užitkového nerostu bylo úplně
vytěženo, kontroluje evidenci těžby, objem i kvalitu
ražených důlních děl;

g) účastní se prací komise při odevzdání nových a rekon-
struovaných starých báňských závodů pro těžbu a taktéž
v komisi pro zastavení nebo likvidaci závodů.

Organisace měřické služby:
2. Včele měřícké služby na všech báňských závodech i v pod-

nicích je Wavní měříč (Wavní měřič závodu, hlavní podní-
kový měříč). Povinností hlavních měřičů je provádět orga-
nisaci, řídit a provádět kontrolu měřické šlužby podle všech
platných předpisů.

3. Organisace měřických prací má být provedena s oWedem
na zavádění a využití nových dobývacích method a na vy-
užití nejnovějších vymožeností techniky na poli důlního
měřictví.

4. Na všech báňských závodech' i ve všech orgánech řídících
báňské závody měřická služba je samostatnou složkou a
tvoří společně s geologickou službou samostatné organi-
sační útvary a nemůže být včleněna do jakékoliv jiné složky
(služby) závodu anebo nadřízeného orgánu.

Jmenování, odvolávání, přeložení a zastupování hlavních měřičů:
5. Jmenování, odvolání a přeložení Wavních měřičů prová-

dějí nadřízené orgány (hlavní správy) na návrh vedení jim
podřízených podniků, se souWasem Wavního měřiče nad-
řízeného orgánu (Wavní správy).

6. Odevzdání a převzetí materiálu při jmenování, odvoláni
a přeložení Wavního měřiče závodu anebo podniku děje se
po kontrole stavu měřické služby a měřické dokumentace;
předání provede se za přítomnosti Wavního měřiče bez-
prostředně nadřízeného orgánu a o předání sepíše se pro-
tokol.

7. Za nepřítomnosti Wavního měřiče (služební cesta, dovolená,
nemoc) všechna jeho práva a povinnosti přenášejí se na
jeho zástupce. Právo na dočasné zastupování hlavního
měřiče dává se příkazem báňského závodu anebo jiného
kompetentního orgánu.

Podřízenost hlavních měřičů báňských závodů:
8. Hlavní měřiči báňských závodů jsou podřízeni bezpro-

středně hlavnímu inženýru příslušného závodu anebo nad-
řízeného orgánu a jsou zástupci Wavních inženýrů ve všech
otázkách měřické služby podle tohoto řádu.
Pokud jde o techniku a methodiku provádění měřických
prací, přísluší řízení podřízených závodů v tomto směru
jedině Wavnímu měřiči nadřízeného orgánu.

9. Hlavní měřiči podniků a Wavní měřiči na závodech řídí se
ve své práci/platnými zákony, vládními nařízeními a usne-
seními, příkazy, instrukcemi a pravidly ministerstva, obecně
závaznými technickými instrukcemi o vedení báňských mě-
řických prací a tímto organisačním řádem.

II. Povinnosti báňských závodů..
10. Všechny báňské závody a organisace provádějící výstavbu

báňských závodů a těžbu na ložiskách užitkových nerostů
jsou povinny:
a) mit měřickou službu s potřebným počtem pracovníků
příslušné kvalifikace;

b) mit vyznačeny hranice důlního pole pro ložiska užitko-
vých nerostů, na kterých se projektuje těžba, a to podle
požadavků a předpisů báňských úřadů;

c) míti předepsaný závazný soubor základních a speciálních
měřických dokumentů, a to podle seznamu závazných
měřických dokumentů a jejich základních náležitostí;

d) doplňovati a předkládati nadřízeným orgánům uvedené
dokumenty ve lhůtách předepsaných nadřízenými orgány;

e) vypracovávat a provádět opatření směřující k ochraně
zařízení před škodlivým účinkem důlních děl;

f) vésti systematicky evidenci o pohybu bilančních zásob,
o těžbě, ztrátách, znečištění těžebních užitkových ne-
rostů podle daných instrukcí;

g) zajišťovati provádění měřických a topograficko-geode
tických prací podle požadavků uvedených ve všeobecně
závazných instrukcích a předpisech, v instrukcích nad-
řízených orgánů a v tomto organisačním řádu;

h) zajistit měřiCkou službu potřebným zařízením, inven-
tářem a dopravními prostředky, dále místnostmi vhod-
nými pro tuto práci a pro chránění přístrojů a dokumen-
tace.

11. Podníky provádějící průzkum,ložísek, projekční ústavy a
podniky provádějící výstavbu báňských závodů jsou povinny
předávat úplnou měřickou a topograficko-geodetickou do-
kumentaci podle seznamu a o předání sepsat zvláštní pro-
tokol ke dni předání, a to v tomto pořadí: průzkumný podník
odevzdá jmenovanou dokuméntaci projekčnímu ústavu,
který po splnění svého úkolu ji odevzdá podniku výstavby
a ten ji po předání stavby předá podníku těžebnímu.

12. Báňským závodům bude postupně nařízeno, aby k účtům
za všechny práce průzkumné, otvírkové, přípravné, tě-
žební li jiná báňská díla předkládaly řádnou měřickou do-
kumentaci svědčící o provedení účtovaných prací a pode-
psanou hlavním měřičem závodu.

III.Povinnosti hlavních měřičů:

Povinnosti hlavního měřiče závodu:
Hlavní měřič báňského závodu je povinen zajistit:
a) organisaci a provádění měřických a topograficko-geo-

detických prací, vykonávaných zaměstnanci závodu,
a to: zaměření a zmapování podzemních a povrchových
prací, sestavení a doplňování měřické dokumentace,
závodní triangulaci, topografické mapování území zá-
vodu a taktéž přejímání a kontrolování měřických a to-
pograficko-geodetických prací, prováděných jinými
organisacemi na základě smlouvy;

b) kontrolu správného provádění důlních prací podle
schváleného plánu;

c) spolu s geologickou služ~ou vésti evidenci =iásobbilanč- •
ních, průmyslových, polootevřených a zcela otevřených,
polopřipravených a zcela připravených k těžbě, jakož
i evidenci ztrát a znečištěni při těžbě;

d) kontrolu úplného vytěžení ložiska, kontrolu nad množ-
stvím vytěženého užitkového nerostu, a nad objemem
ražených důlních děl;

e) kontrolu stavu užitkového nerostu na skladě, kontrolu
nad výpočtem objemu prázdných míst, kontrolu nad
jejich likvidací a kontrolu nad amortisací důlních děl;

f) dávání směrů důlních děl a kontrolu jejich správného
ražení ve směru i úklonu, profilu a rozměru;

g) účast měřičů při plánování báňikých prací;
h) kontrolu ochranného zařízení proti škodlivému půso-

bení důlních děl, provádění systematického pozoroválú
chráněných objektů a pohybu hornin a povrchu v dů-
sledku báňských prací, projekci hranic ochranných pi-
lířů, sestavení projektů ochranných opatření pro různá
zařízení a projektů báňských prací v ochranných pi-
lířích;

i) účast při rytyčování podzemních i povrchových hranic
důlI\Ího póle; .

j) účast při sestavování protokolu o odepsání částí bilanč-
ních zásob užitečného nerostu, které se nevytěžily;

k) sestavení a včasné předkládání předepsaných výkazů a
zprávo měřické službě nadtizeným orgánům.
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14. Dostane-li hlavní měřič závodu od vedení závodu příkaz,
který je v rozporu s platnými předpisy, instrukcemi anebo
s tímto organisačním řádem, je Wavní měřič povinen pí-
semně oznámiti vedoucímu závodu tuto okolnost s tím, že
nemůže daný příkaz splnit. Dostane-li však na toto své
oznámení písemný příkaz na provedení uvedených prací,
začne tyto práce provádět, ale bezodkladn(o tom uvědomí
vedení i hlavního měřiče nadřízeného orgánu a rovněž
orgány báňských úřadů.

Povinnosti hlavního podnikového měřiče.
15. Hlavní měřiči orgánů nadřízených báňským závodům jsou

povinni zajistit:
a) technické a metodické vedení měřické služby a kontrolu

stavu měřické a topograficko-geodetické dokumentace
u podřízených báňských závodů;

b) účast měřičů při projednávání báňské částí projektu
nových dolů a ročních plánů důlních prací;

c) kontrolu správného vedení báňských prací a správností
jejich směru a naplánování v souWase s ročním plánem
báňských prací;

d) systematický dozor nad tím, jak je důl zajištěn poloote-
vřenými a ;;o;celaotevřenými, polopřipravenými a zcela
připravenými zásobami k .těžbě;

e) kontrolu výka;;o;ůo těžbě, výka;;o;ůo ztrátách a znečišťo-
vání při těžbě, kontrolu stavu užitkového nerostu, který
byl vytěžen, ale zůstal na skladě, kontrolu objemu vy-
rubaných prostor a jejich likvidace, jakož i kontrolu
amortisace důlních děl;

f) zavádění nových method a nové techniky do prací mě-
řických a topograficko-geodetických;

g) příslušná opatření pro výběr a rozmístění měřických
kádrů a zvýšení jejich kvalifikace;

h) uspokojivé vyřizování dota;;o;ůzávodů v otázkách mě-
řicko-geodetických instrukcí, zařízení a materiálů po
stránce odborné i věcné;

i) včasné projednání stížností měřičů z podřízených závodů,
týkajících se měřické služby a všechna nutná opatření
k odstranění nedostatků zjištěných podřízenými Wav-
ními mě~iči.

16. Vedoucím báňských závodů i nadřízených orgánů je zaká-
záno dávat Wavním měřičům jiné úkoly, než které vyplývají
z tohoto řádu.

IV. Práva a odpovědnost hlavních měřičů.

Práva hlavního měřiče závodu.
17. Hlavní měřiči báňských závodů mají právo:

a) dávat pokyny (zapisují je do zvláštní knihy měřických
pokynů) vedoucím báňských prací na závodě, dole anebo
úseku o dodržování ,projektovaných směrů, profilů a
úklonů důlních děl, o nepřípustností přibírání ;;o;hornin
se stran důlního díla, o nepřípustnosti prací podřezávají-
cích ochranné pilíře, o nadměrných ztrátách a znečiš-
tění při těžbě užitkových, nerostů a o zachování přísluš-
ných opatření a opatrností, blíží-li se důlní dílo k nebez-
pečnému pásmu;

b) zastavit ražení neprojektovaných důlních děl a takových
děl, která mohou otevřít nebezpečné pásmo;

c) proWásit důlní díla, mající nesprávné profily, rozměry
a směr za zmetková;

d) zakázat poddolování ochranných pilířů a vůbec prora-
žení ochranných piliřů důlními díly bez povolení báň-
ského úřadu;

e) Wásit nadřízenýJP orgánům případy, kdy báňské závody
nesplnily pokyny Wavního měřiče, směřující k odstra-
nění nesprávného provádění vedení těžby na ložiscích
užitkového nerostu a případy, kdy báňské závody vzaly
do objemu splněných prací takové práce, které byly hlav-
ním měřičem prohlášeny za zmetkové.

Práva hlavního podnikového měřiče.
18. Hlavní měřiči orgánů nadřízených báňským závodům mají

právo:
a) dávat pokyny podřízeným závodům ve všech otázkách

měřické služby, požadovat provedení opatření směřují-
cích k odstranění nedostatků a k zlepšení práce a stavu

. měřieké služby, jakož i provádění báňských prací v sou-
bh1se se schváleným projektem a plánem;

b) požadovat od podřízených báňských závodů předkládání
předepsaných technických výkazů a zpráv o měřických
a topograficko-geodetických pracích;

c) provádět na podřízených závodech kontrolu stavu důl-
ních, měřických a topograficko-geodetíckých prací;

d) v nutných případech zastavovat ražení důlních děl, blí-
žících se k nebezpečnému pásmu, zakázat ražení důlních
děl, které by moWy otevříti nebezpečné pásmo a děl
ražených bez nutných ochranných (preventivních)
opatření; ,

e) zakázat poddolování ochranných pilířů, jakož i jejich
podfárání důlními díly, bez povolení báňského úřadu;

f) proWásit za zmetkové ony části důlníc~pěl, které nemají
profily, směr a úklony tak, jak jsou,~načeny v plánu;
vyloučit z objemu provedených báňských prací ony
práce, které nejsou obsaženy ve schváleném plánu a
zakázat proplácení těch prací, které byly proWášeny za
zmetkové.

Odpovědnost hlavního měřiče závodu.
19. Hlavní měřiči báňských závodů odpovídají za:

a) správné a včasné provedení zaměření a mapování, jakož
i sestavení a doplňování měřické dokumentace a za její
celistvost a neporuš'enost; ;;o;aškodlivé následky, které
vzniknou v důsledku použití nesprávné měřické doku-
mentace sestavené předchůdci Wavního měřiče, odpoví-
dá Wavní měřič v tom případě, měl-li už možnost tuto
dokumentaci zkontrolovati;

b) včasné předložení návrhu k ochraně zařízení, za včasné
vytyčení hranic be;;o;pečného vedení báňských prací,
jakož i ;;o;akontrolu dodržování těchto opatření a hranic
v přírodě;

c) včasné provádění kontroly báňsltých prací, vedou-li se
podle platného projektu a mají-li ražená důlní díla
správný směr;

d) správný a včasný výpočet pohybu zásob, ztrát a znečiš-
tění, jakož i za kontrolu výkazů o těžbě, ;;o;akontrolu
objemů báňských prací a za likvidaci vyrubaných prostor;

e) včasné informování hlavního měřiče nadřízeného orgánu
o všech chybách, o nichž se při výkonu své měřické
služby na závodě doví;

f) bezodkladné uvědomění Wavního inženýra závodu a
Wavního měřiče nadřízeného orgánu o všech případech,
•kdy Wavní měřič závodu zastavil ražení důlních děl anebo
je proWásil za zmetková, jakož i o případech, kdy za-
kázal pokračovat v báňských pracích;

g) správný stav předepsaných výka;;o;ůměřické služby a
jejich včasné předkládání nadřízeným orgánům.

Odpovědnost hlavního podnikového měřiče.
20. Hlavní měřiči orgánů nadřízených báňským závodům jsou

odpovědní za:
a) zřízení měřické služby na podřízených závodech;
b) instrukce a příka;;o;yo měřické službě, které vydávají;
c) organisování a včasné provedení důlně-měřických a to-

pograficko-geodetíckých prací na závodech;
d) organisaci měřických pozorování 'pohybu hornin a zem-

ského povrchu a včasné opatření směřující k záchraně
zařízení před škodlivým účinkem báňských prací; ;;o;a
včasnou kontrolu dodržování hranic podle zásad bez-
pečného vedení důlních prací;

e) včasnou kontrolu, zda báňské práce jsou vedeny v sou-
hlasu s projektem a schváleným ročriím plánem báň-
ských prací;

f) opatření, aby byla společně s geologickou službou ve-
dena evidence o pohybu ;;o;ásob,ztrát a znečištění při
těžbě užitkových nerostů, kontrole těžby i množství
provedených báňských prací;

g) včasné provádění kontroly dokumenatce na podřízených
báňských závodech týkající se výkazů o pohybu bilanč-
nich zásob, ztrát a ;;o;nečištění užitkových nerostů při
těžbě, výkazů o těžbě užitkového nerostu, která zůstala
na skladě a objemů provedených báňských prací;

h) včasnou kontrolu prováděných měření při ražení důle-
žitých důlních děl ze dvou stran i při situování (založení)
nových šachet a horizontů;

i) správné sestavení a včasné předložení předepsaných
výka;;o;ůtýkajících se měřické služby, nadřízeným orgá-
nům. St.
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