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PAVEL POTU 



C E S T A K V Ě D Ě N Í 

Dr. PAVEL POTUŽÁK 

Praktická geometrie 
ii. da. 

Autor si vzal za úkol sezná-
miti zájemce s konkrétními úlo-
hami, kterými se zabývá prak-
tická geometrie, a ukázati jim 
způsoby jejich řešeni. 

Proto vykládá podrobně, jak 
se určuje poloha bodu pomoci 
pravoúhlé soustavy souřadnicové 
a jak se používá souřadnic při 
řeáení různých praktických úloh, 
na přiklad při určováni polygo-
nových bodů. 

Vytyčováni přímek v různých 
případech a knihových oblouků 
různými způsoby věnoval autor 
rovněž dosti místa. Poněvadž 
v praktické geometrii nejde jen 
o theorii, ale o pokyny, jak pro-
vésti měření, jak zapsat! získané 
údaje a jak je zpracovávat!, ob-
sahuje-knížka Potužákova také 
návody podrobných měřeni a vý-
počtů (na př. výměr), různé me-
thody měřeni výšek atd. Je při-
rozené, že při tom seznamuje 
čtenáře s přistroji, kterých se při 
měřeni uživá, s principy, na kte-
rých jejich použití spočívá, že 
kriticky hodnotí způsoby měřeni. 

Prací zeměměřlče není jen mě-
ření v poli, ale také vynááení vý-
sledků výpočtů, provedených na 
základě měřeni, t j. sestrojováni 
plánů, a map. Také tyto úkoly 
při četbě poznáte a seznámíte se 
s příslušnými přístroji a pomůc-
kami a tak sl doplníte představy 
o úkolech, kterými se zeměměřič 
dnes zabývá. 
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