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Obsahem pojednání je informace o hlavních výsledcích ověřovacích zkouBek geodimetru NA8M-2A. Délky měřené geodimetrem jsou zde srovnávány s délkami měř/mými inva'l"ovými dráty, s délkami stran základnové rozvinovací sítě a s délkami trigonometrických stran. Jsou zde uvedeny V'!J.sledkysamostatného vyrovnání délkově měřené sítě. V pojednání jsou
dále uvedeny a últerpretpvány výsledky. připojení.dilkově
měřené základnové rozvinovací 8ítě k základní trigonometrické
síti. Z měření' délek goodimet,rem je. odvozena hodnota rychlosti šíření světla ve vakuu. Zkoušky geodimetru umožnily
O1!ěf.itjeho součtovou a násobnou konstantu.:
I

1. Úvod
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze prováděl ve II. a III. čtvrtletí 1959
ve spolupráci s Geodetickým a topografickým ústavem
v Praze a s Geodetickým ústavem v Bratislavě polní
ověřovací zkoušky elektrooptického dálkoměru značky
GEODIMETR, systém Bergstrand, typ NASM-2A,
výrobní číslo 136. Ověřovací měření bylo rozděleno
do pěti etap:
'f
1. Měření g.eodetické srovnávací základny ve Hvězdě.
2. Měření délky mostní qsy na Orlfku.
3. Ověřovací měřeni na geodetické observatoři Pecný.
4. Hlavní ověřovací měření v jedné rozvhlOvací zá·
kladnové síti.
5. Měření srovnávací základny Geodetického ústavu
v Bratislavě.
CHem měření geodetické srovnávací základny ve
Hvě~ě geodimetrem byla justáž přístroje v polních
podmínkách a určení jeho součtové konstanty. V závěru byla provedena metodická příprava pro měření
na Orlíku. Určení délky mostní osy na stavbě mostu
Žďákov nad Orlickou přehradou bylo prvním provozním požadavkem na geodimetr. Měření geodimetrem
bylo kontrolou geodetického určení, provedeného trigonometrickým rozvinutím základny měřené invaro·
vými dráty.
Ověřovací zkoušky geodimetru na geodetické lobservatořiPecný
zahrnují určení čtyř trigonometrických
stran III., IV., a V. řádu. Přitom byla vyřešena řada
praktických otázek, spojených s použitím geodimetru
v trigonometrické síti. Mezi těmito otázkami je třeba
jmenovat zejména velkou a malou polní justáž pří.
stroje, měřeni centračních prvků.na stanovisku geodimetru i na stanovisku odrazového zroadla, napájení
geodimetru ze sítě i z benzinoelektrického agregátu,
vliv zaostření zroadlových čoček na výsledky měl'ení
a vliv nasměrování přístroje na rozptyl vY-sledků.
Hlavníověř.ovací zkoušky geodimetru byly provede·
ny v podmínkách j~né základnové rozvinovací sítě,
Jejich výsledkem je, že geodimetr byl všestranně
ověřen a že.byli zacvičeni čtyři samostatní obs6l'vátoři.
Byl zaměřen vnitřní rombus rozvinovací základnové
sítě včetně geodetickézákladllyaprovedenoj-eho
připo.
jení k základnitrigonometrické síti. Bylo dále vyzkou.
šeno zaměření jedné délky z obou konců a jedna délka
byla uičena ze dvou úseků i vcelku. U některých
trigonometrických
stran byly současně s měřením
délky měřeny též oboustranně z~nitové vzdálenosti,
takže vzniká možnost dvojího nezávislého určení
koefiCientu refrakce. Byly vyzkoušeny postupy pro
fyzikální i matematickou redukci měřených délek.
Vznikly zkušenosti s adjustováním geodimetru v pol.
ních podmínkách. Veliký praktický význam má pro,pracování vlivu systematické chyby ze změny vnitřní
a vnější teploty při měl·eni. Byly též získány zkušenosti
I

s přepravou geodimetru z bodu na bod a s jeho ustavováním na observační stůl. Výsledkem je rovněž natočení krátkého, asi třicetiminutového, instruktivního
filmu "Měření' geodimetrem".
V závěru polních prací sezóny 1959 byla zrr.ěřena
geodimetrem nově vybudovaná srovnávací základna
Geodetického ústavu v Bratislavě, určená pro přesnou
komparaci optických dálkoměrů. Tím byl splněn
druhý provozní požadavek na geodimetr. Měření bylo
provedeno s vysokou přesností a bylo uspořádáno tak,
že se jím prakticky přenesl rozměr základny ve Hvězdě
na tuto novou srovnávací základnu.
Polní ověřovací zkouškygeodimetru
NASM·2A
poskytují velmi bohatý observační materiál, z něhož
je možno provést řadu studií. Obsahem tohoto pojednání je informace o hlavních výsledcích těchto ověřovacích zkoušek.
.

2. Měření délek
G60dimetr NASM-2A je elektrooptický dálkoměr,
určený k přesnému měření krátkých, středních i dlou·
hých geodetických vzdáleností. Pracuje pomocí světelných vln, modulovaných v amplitudě Kerrovou
buňkou, řízenou vysokofrekvenčním křemenným osciíátorem. Nejkratší vzdálenost, jakou lze geodimetrem
měřit, je 20 m; maximální dosahová vzdálenost může
za výjimečně příznivých observační.ch podmínek překročit i 30 km. Z našich zkušeností plyne, že již měření
vzdáleností 15 až 20 km dlouhých vyžaduje dobré
pozorovací 'podmínky. Měření vzdáleností větších než
500 m je nutno konat zásadně v noci. Za určitých
observačních podmínek je maximální dosahová vzdá·
lenost geodimetru tím větší, čím tmavší je noc.
Střední chyba jednoho pozorování je dána vztahem
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+

(1.1O-6.D
10 mm).
(1)
Střední chyba výsledného aritmetického průměru
z 20 až 30 nezávislých pozorování (tzv. měřických
sérií) představuje několik málo milimetrů. Z funkčního
hlediska se geodimetr skládá ze dvou částí: z elektronického bloku a z optického bloku, které jsou uloženy
ve zvláštních transportních bednách. Váha každého
bloku je asi 45 kg. Celkový příkon elektrické energie
při měřenf je 140 W při napětí 220V a frekvenci 50
až 60 c/s. Je tedy zřejmé, že k napájení geodimetru
stačí obyčejný síťový pro1.ld.V polních podmínkách se
užívá jako zdroje elektrické energie benzinoelektrické·
hó agregátu. Základní frekvence modulace 10 Mcls
definuje vlnovou délku modulovaného světla přibližně
30m.
Geodimetr vyrábí a pródává firma AGA ve Švédsku.
Jeho cena ,včetně odrazového systému je 55 000 švédských korun' (1 švédská koruna = 1,39 Kčs), což po
připočtení dovozních výdajů a cla vede k předávací
a plánovací ceně asi 180.000 Kčs, Vedle typu NASM·2A
vyrábí firma AGA ještě dva druhy geodimetrů:
NASM.3 a NA8M-4. Typ 3 pracuje v rozsahu od 20 m
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do 15 km a dosahuje přesnosti kolem ±8 cm. Pro hromadné geodetické práce je určen typ 4, který má rozsah
20 m až 3-5 km, přesnost kolem ±I až ±2 cm, váhu
16 kg a je upraven pro stavění na stativ.
Ph měř-ení délek geodimetrem je nejmenší samostatnou měřickou jednotkou tzv. měhcká série. Měhcká série obsahuje tři řa,dy po čtyřech čteních fázovacího kotouče. První ř'ada se pořizuje ph měř'ení na odrazové zl'cadlo v koncovém bodě (tzv. vnější obvod),
druhá ř'ada ph měř'ení na světelný konduktor (tzv.
vnitřní obvod) a Uetí ř8"daopět při měření na odmzové
zrcadlo (vnější obvod). V každé ř'adě se čte fázovací
kotouč pro čtyř'i různé fázové polohy. Aritmetický
průměr těchto čtyř čtei1í je zbaven systematické chyby
z nesouměrnosti
homogenního
elektrického
pole
KelTova článku kolem světelného paprsku a z nehomogennosti fázové struktury modulovanéhosvětelného svazku. Kombinace zmíněných tří řad, tj.
zrcadlo - konduktor - zrcadlo, zbavuje výsledek
jedné z nejzávažnějších systematických chyb elektrooptické metody, totiž vlivu změny vnití'ní i vnější
teploty př'ístroje.
Na, začátku a na konci každé série se čte na obou
koncových bodech měřené vzdálenosti údaj teploty,
tlaku a vlhkosti vzduchu. Tyto údaje umožúují opravit měi'enou délku o vliv změny rychlosti světelných
vln, čili provést tzv. fyzikální redukci délky. Výsledkem fyzikální redukce je hodnota, představující za
skutečných a,tmosférických podmínek šikmou vzdálenost mezi koncovými body měřené délky v prostoru.
Převedení této šikmé vzdálenosti z prostoru na povrch
referenční plochy je úkolem tzv. nuttematické redukce
a provádí se rovnčž pro každou sérii zvlášť. Vidíme, že
jedna měř'ická série poskytuje jeden naprosto nezá·
vislý výsledek měření délky, zbavený systematických
chyb. Podle ohservačních podmínek trvá zaměření
jedné série 30 až 40 minut.
Měření geodimetrem se zúčastnilo 5 observátorů.
Jejich sUídání bylo organizováno tak, aby bylo možno
zjistit osobní systematické
chyby ve výsledcích.
Avšak rozborem se ukázalo, že výsledky získané geodimetrem neobsahují prakticky žádné osobní chyby.
Celkový vzhled geodimetru ze strany od optického
bloku je znázorněn na obr. I, ze strany od elektronického bloku na obr. 2 a jeho vnití'ni uspoř'ádání na obr. 3.
H. Výsledky měřeni
V tabulce I jsou sestaveny výsledné hodnoty délek,
měřen)Tch ph ověř-ovacích zkouškách geodimetru.
V př'ijatém označení značí D~ délku měř'enou geodimetrem, mp střední chybu aritmetického průměru ze
všech sérií, ma střední chybu jednoho pozorování (jedné
série) a d př'edst avnj e rozdíl: délka určená geodeticky Dt
minus měření geodimetrem D~; d = Dt - Dg. Výraz
mf značí relativní chybu, odv0zenou z rozdílů d.
Z tabulky I vidíme, že střední chyby mp výsledných
aritmetických průměrů, vypočtených z 11 až 50 mě.
řických sérií, jsou ve všech případech menší než
±3 mm. To svědčí o vysoké vnitřní přesnosti našich
výsledků. Dále je zřejmé, že střední chyby mp aritmetického průměru nejsou závislé na počtu zaměřených sérií. Střední chyba mp je totiž funkcí rozptylu
mezi jednotlivými pozorováními a rozptyl výsledků
u geodimetru není li všech visur stejný, nýbrž závisí
na jakosti atmosférických a topografických podmínek
při měření a především na průběhu teplotních změn.
Střed '11 chyby mo jedné měřické série čili jednoho

Obr. 3.

pozorování délky se pohybují kolem hodnoty ± 10 mm,
což vcelku potvrzuje správnost vzorce (I).
Jak dále plyne z tabulky I, rozdíly d = Dt - Dg
dosahují velmi rozmanitých hodnot. Pozoruhodné je,
že ve všech případech, kde se délka Dg, měř'ená geodimetrem, srovnává s délkou Dt, měřenou invarovými
dráty nebo bezprostředně z tohoto měření odvozenou,
jsou rozdíly d nepatrné. To se týká visur 2, 3 a 5, které
byly přímo měřeny invarovými dráty a u nichž jsou
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I

2. I Délky měřené invarovými
dráty
3.
4.
5.
~,>_.

-6-.1--

__

I

(mm)

mO
(mm)

d
(mm)

±1,4
±2,5
±1,3
±2,0
±1,5

± 7,5
± 8,4
± 5,0
±1O,5
±10,6

-

±2,7
±2,5
±2,8
±2,7
±2,1

±12,3
±12,0
±10,4
±13,2
±1O,7

-11
-3
+18
+51

±1,4
±1,3
±1,6
±1,5
±2,7

± 7,6
± 7,3
± 6,0
± 6,8
±13,1

mp

I

Počet sérii

29
11
15
27
50

1
1
3
1

-

I

mT=d:Dg
\

-

11: 480000
1: 549000
11: 182000
1:6287000

..

-II.

16.
17.

960,875
I
480,416
549,158
544,898
6286,826

._-_._------'------_._---

7. I Strany rozvinovaci
základnové síti;í
8.
9.
10.

--

I

I

I.

12.
13.
14.
15.

Dg
(m)

Druh vísury

I

6441,121
6040,010
6024,361
9380,304
12190,963
.

Strany trigonometrické
sítě
---

1790,734
2624,927
3776,363
5849,359
8985,690

-----

Základna GÚ
Bratislava

792,320 I
514,362

I

-----~_. ---------

+11
-27
-2
+14
+72
___

o

2~
31
32
15
22
23

I

I
I
~~---- --,---_.~

-

± 7,8
± 6,7

±1,9
±1,7

rozdíly d = -1 mm, a visury 4, která představuje
délku mostní osy žďákovského mostu nad vodním
dílem Orlík a u níž je rozdíl d ~ -3 mm.
V ostatních případech jsou rozdíly d větší a abso~
lutněďi relativně rostou, vzdalujeme-li se v síti od
geodetické základny. Př~ vysvětlování těchto rozdílů
je třeba vycházet ze skutečnosti, že i délky stran rozvinovaci i trigonometrické sítě jsou zatíženy chybami.
Svědčí o tom údE\>je
o přesnosti trigonometrických sítí.
Střední chyba vpoloze bodu vyrovnané základní trigonoÚletrickésítě, která se pohybuje kolem hodnoty
±5 cm, se vztahuje do určité míry i na body přeměřované rozvinovacízákladnové sítě, protože tato síť byla
vyrovnána spolu se základní sítí. Největší rozdíl
d = +72 mm se týká visury 15, která není stranou
základnové rozvinovací sítě a ani v trigonometrické
síti neexistuje, takže vyšší délková přesnost, charak"terisující strany rozvinovacích sítí, se na ni nevztahuje.
Samostatné vyrovnání vnitřního čtyřúhelníka roz"
vinovací sítě, provedené na základě přesných úhlových měření a zahrnující visury 5 až 10 tabulky I,
vede ke stejnxm hodnotám ďělek, jaké vyplývají ze
souborného vyrovnání, pouze délky 9 a 10 jsou
o 1 mm větší. Z toho plyne, že při srovnání výsledků
získaných geodimetrems výsledky samostatného vyrovnání dostáváme prakticky stejný obraz, jaký je
pat~nýz .tabulky I, v níž bylo použito délék Dg ze
souborného vyrovnání. Lze tedy soudit, že měření
invarovými dráty poskytuje spolehlivější podklad pro
posouzení výsledků získaných geodimetrem než délky
trigonometrických stran.

_~_1 I__

20
22
15
24

1: 586000
1:2013000
1: 335000
1: 1840'00
1:4064000
1: 163000
97 000
1:
1:1888000
1: 418000
1: 125000

~._---_._-

16
16

-

-

Přesnost vyrovnání definujp1e střední opravou m.,
protože jednotková střední chyba po vyrovnání poskytuje při jedné rovnici závislosti jen zcela formální"
výsledky. Platí tu

m.-

±

V

[vvf
n

kde n je počet pozorování. V našem případě m. =
= ±5,8 mm. Střední chyba vyrovnaného úhlu délkově
zaměřené sítě se pohybuje kolem hodnoty ±O,25".
Výsledky vyrovnání ukazují, že délkově zaměřená
síť má vysokou vnitřní přesnost, ale jak ukazují rozdíly d = Dt - Dg (tab. I), vytváří poněkud jinou
konfiguraci než úhlově zaměřená síť. Z výsledků samostatného vyrovnání úhlově měřené rozvinovací základnové sítě vyplývá, žei úhlově zaměřená síť má
vysokou vnitřní přesnost, ale poskytuje jinou konfiguraci než délkově zaměřená síť. Společným vyrovnáním přímo měřených déleK a úhlů vnitřní přesnost
základnové rozvinovací sítě málo klesne,. ale její konfigurace se zlepší. To je praktickým potvrzením stejného závěru, dokázaného v teorii chyb trilaterace kombinované s triangulací.

4. Vyrovnáni délkové sitě
Součástí délkové sítě, která" byla zaměřena geodimetrem;je čtyřúhelník s oběma úhlopříčkami, tvořený
. visurami 5 až 10 tabulky I (obr. 4). V délkově zaměřeném čtyřúhelníku je jedna délka přebytečná, takže
vzniká možnost jeho vyrovnání. Rozborem naměřeného materiálu se ukázalo, že není důvodu zavádět do
vyrovnání váhy měřených délék. Výsledky vyrovnání
jsou sestaveny do tabulky II. V přijatém označení
značí dIK délku měřenou geodimetrem, VlK opravu
z vyrovnání, DIK = dlK
VIK délku vyrovnanou
a:
mu střední chybu vyrovnané délky.

+

Visura

dlK
(m)

AB
AC
AD
BC
CD
BD

6040,010
6286,826
\) 380,304
6441,121
6024,361
12190,963
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VlK
(mm)

+2,1
-3,2
+2,9
+7,7
+6,5
-8,9

I

DIK
(m) "

mlK
(mm)

6040,0121
6286,8228
9380,3069
6441,12"87
6024,3675
12 190,9541

±5,8
±5,7
±5,7
±4,9
±5,2
±4,6
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ó. Připojení k základní trigonometrické síti
Měření geodimetrem bylo provedeno tak, ali>ybylo
možno uskutečnit připojení základnové rozvinovací
sítě k základní trigonometrické síti. Toto připojení je
možné třemi cestami (obr. 4):
1. B-D-E;
2.B-A-D-E;
3.B-O-D-E.
Uvedenými třemi cestami byla vypočtena délka
trigonometrické strany základní sítě B-E. K tomu
bylo použito délek měřených geodimetrem a vrcholových úhlů převzatých
z triangulačního
operátu.
Vzhledem k velikosti uvažovaných délek bylo řešení
provedeno na kouli užitím Légendreovy poučky.
Označíme-li výsledky jednotlivých cest řešení výrazy
Dv D2, Da,platí
.
Dl = 21 104,533 m;
D2 = 21 104,520 m;
Da = 21 104,511 m.
Tyto tři výsledky nemfižeme považovat za zcela
rovnocenné, protože v prvním z nich se uplatňují jen
. dvě délky, kdežto v druhém a třetím tři délky měřené
geodimetrem. Kromě toho vliv jednotlivých délek
na velikost a přesnost výsledku není stejný,' protože
vrcholové úhly při vrcholech D, A a O jsou různé:
170°, 102° a 156°. Tyto okolnosti budou však vhodně
respektovány, když výsledku Dl přisoudíme váhu 3,
výsledku D2 váhu 1a výsledkú Da váhu 2. Tak dojdeme
ke"konečnému výsledku
DBE = 21 104,524 m ±7,1 mm.
Ze souřadnic vyrovnané základní sítě byla vypočtena
délka trigonometrické strany B-E na povrchu refe.
renčního elipsoidu: SBE = 21 104,615 m. Vzniká rozdíl
d = SBE-DBE = +91 mm.
Tyto výsledky ukazují, že délka trigonorl:letrické
strany B-E byla určena geodimetrem s vysokou
přesností. Střední chyba' výsledné hodnoty DBE vede
k relativní přesnosti 1 : 30qO 000, rozdíl d ukazuje
však relativní chybu 1: 230000. Při objasňování rozdílu d mezi délkou trigonometrické strany a délkou mě·
řenou geodimetrem je třeba vycházet ze s~utečnos1;i, že
, geodetické základy nejsou absolutně přesné a že trigonometrická délka má také svou chybu.Vyplývá to z údajů o přesnosti trigonometrické sítě.Střední chyba v poloze bodu základní trigonometrické sítě, plynoucí z jejího vyrovnání, se pohybuje kolem hodnoty ±45 mm,
ta,kže chyba v trigonometrické straně může být maximálně jejím dvojnásobkem, tj. kolem 90 mm. Trigonometrická stranaB-EÍlení
stranou základnové rozvinovací sítě, takže vyšší délková přesnost, která je pro stranyzákladnové sítě cha.rakteristická, se na ni nevztahuje.
Můžeme tedy soudit, že z vypočteného rozdílu d =
= 91 mm připadá větší část na vrub nepřesnosti
. trigonometrické strany a jen menší část je dílem nepřesnosti geodimetru. Potvrzují to výsledky, získané
geodimetreml'lři měření geodetických základen (visury 2, 3 a 5 v tab. I), kdy se délka měřená invarovými
dráty a délka měřená geodimetl-em liší od sebe
o d = -1 mm. Reálná přesnost trigonometrické
strany základní sítě B-Eurčené geodimetrembude
tedy minimálně 1 : 500 000.
Na tomto místě je třeba připomenout, že v úhlově
, měřené rozvinovací základnové síti dosahuje počítaná
základna relativní přesnosti 1 : 500 000 jen výjimečně,

+

a to při výhodné konfiguraci sítě a jejím vysoce přesném úhlovém z~měření. Přednosti geodimetru dále
zvyšuje prokazatelná
hospodárnost.
Určení strany
.B-E geodimetrem trvalo totiž jen pět nocí.
6. Urěení rychlosti světla
Výsledky měření délek geodimetrem
umoznuJl
stanovit hodnotu rychlosti šíření světla ve vakuu.
Přitom se vychází z předpokladu, že rozdíly mezi trigonometrickými délkami a délkami měřenými geodimetrem d = Dt - Dg jsou výsledkem nepřesné hodnoty rychlosti světla.
Císelný výpočet rychlosti světla ve vakuu provedeme
ve dvou variantách. V první variantě použijeme k výpočtu výsledků jednotlivých měření geodetické základny A-O dlouhé 6,3 km. V druhé variantě použijeme
k určení rychldsti světla všech délek, měřených geodimetrem v rámci jeho ověřovacích zkoušek, u nichž je
možné ~rovnání 8 geodetickými údaji (tab. I). Váhy
všech měření základny při první variantě a všech
délek při druhé variantě považujeme za shodné.
Výsledky měření základny A-O s výpočtem prvků
pro určení rychlosti světla jsou sestaveny v tabulce III.
V použitém označení značí Dg výsledky jednotlivých
sérií při měření základny geodimetrem, rozdíl d =
= Dl - Dg,kde Dl = 6 286,825 m je délka základny
určená invarovými dráty, a v je oprava délky, plynoucí
z výsledné hodnoty rychlosti světla. Tabulka III je
zároveň typickou ukázkou sestavení výsledků měření
geodimetrem.Měření základny se konalo za neobyčejně
rozmanitých observačních i atmosférických podmínek,
jak je zřejmé jednak z denního výkonu, jednak z rozptylu výsledků během jednotlivých observačních nocí.
Z údajů tabulky III plyne pro první variantu
výsledek
c = 299 792,5 km/sec ± 0,07 km/sec.
Druhá varianta
výpočtu vede k výsledku
c =
= 299 793,1 km/sec ± 0,3 km/sec. Z obou našich' výsledků je nutno považovat výsledek první varianty za
přesnější, a to nikoliv proto, že má podstatně menší
střední chybu, ale. proto, že je odvozen z délky geodetické základny, měřené s vysokou přesností invaro·
vými dráty; .
Hodnota rychlosti svět.la ve vakuu, odvozená z našich měření geodimetrem jako výsledek první varianty,
se pozoruhodně shoduje s hodnotou, kterou doporučil
pro výpočty vzdáleností XI. kongres MUGG v Torontu roku 1957. Hodnotu c'= 299 792,5 km/sec potvrzují též rozsáhlé terénní zkoušky sovětských elektro·
optických dálkoměrů.
7. Konstanty geodimetru
Prvním úkolem terénních
ověřovacích zkoušek
geodimetru byhzjištění opravy (jO součtové konstanty
přístroje 0t = 1,131 m, udané výrobcem. Tovární
způsob určení součtové konstanty se totiž ukázal nevyhovujícím, protože se při něm používá velmi krátké
vzdálenosti (asi 40 až 50 m), aniž se při tom respektuje
změna fázové struktury světelného svazku přeostřením
zrcadlových čoček. Z toho plyne, že podmínky při
tovární kalibraci geodimetru jsou z hlediska určení
součtové konstanty jiné než skutečné podmínky při
měření.
Pro určenÍ. opravy součtové konstanty geodimetru
bylo provedeno měření geodetické srovnávací základny ve Hvězdě. Pro opravu (jO byla zjištěna hodnota
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Datum

I

20. 8. 1959

2.

15. 9. 1959

3.
4.
5.
6.

16. 9. 1959

-----1-------

--------_.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

---

15.
16.
17.
18.
19.
20.

----

21.
22.
23.
24.

-----

25.
26.
27.
28.
29.
30,.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
-_.--.-'._--

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.,

--------

6 286,816
6286,828
830
822
821

21. 9. 1959

,

---

"

+ 0,04
2,04
+
I -10,96
+30,04
-14,96
-19,96
- 0,96
-' 4,96

+ 2
+30
+24
-18
- 7
-14

+ 3,04
+31,04
+25,04
-16,96
- 5,96
-12,96

----_._-- ----~-~--.

.. _-----

--'._

+ 3
-14
-21
-20
-----

6286,824
818
827
834
823
829
825
819
822
822
827
821
827
823
6286,828
823
821
823
825
827
825
823
823
823
828
821

1
+ 1
-12
+29
-16
-21
-- 2
6
-

--.

__

..

----

~'---

+ 2,04
+ 8,04
- 0,96
- 7,96
+ 3,04
- 2,96
+ 1,04 '
+ 7,04
+ 4,04
+ 4,04
- 0,96
5,04
- 0,96
+ 3,04

-9
+ 2
-4
O
6
+ 3
+ 3
- 2/
-I4
-2
+ 2

+

I

... _---,.-_.

+ 4,04
-12,96
-19,96
-18,96

+ 1
+ 7
- 2

__ o,

23. 9. 1959

3
5
3
4

~----~_._-- ---~._---

6286,822
839
846
845

---------

(j0

1,96
- 3,96
+ 4,04
+ 5,04

---------

--------

22. 9. 1959

mm

+
+

6286,823
795
801
843
832
839
----,

-----------

'"

-14,96

i-~-

------_._-

18. 9. 1959

I

+10,04

6286,826
824
837
796
841
846
827
831

-_._-._._---~~-

d-

I

6286,841 mj-16mIl1

-------

17.9.1959

-,---

Dg

I

násobné konstanty K není v té míře závislý na velikosti
kalibrační základny. Její hodnota je .
K = +0,8017 m.

+

---_ ..-----_.

.._------.

-3
+ 2
+ 4
+2

-

+
+
+
+
+
+

O
2
O
+ 2
+ 2
2
+
3
+ 4

-

+
+
+

1,96
3,04
5,04
3,04
1,04
0,96
1,04 '
3,04
3,04
3,04
1,96
5,04

Š. Závěr
Terénními zkouškami byl geodimetr NASM-2A
ověřen a okolnosti, ovlivňující výsledky i průběh
měření, byly prozkoumány. Byly sestaveny nezbytné
tabulky, diagramy, nomogramy a formuláře, potřebné
k výpočtu měřené délky. Byl vypracován podrobný
návod k-obsluze a justáži geodimetru. K disposici jsou
rovněž písemně zpracované zásady pro výstavbu
. i úpravu měřických věží pro observaci geodimetrem.
Byli zacvičeni čtyři samostatní observátoři, ovládající
zásady měření i polní justáže přístroje. Je možno říci,
že geodimetr je připraven pro pohotové a spolehlivé
nasazení v praxi.
Při terénních ověřovacích zkouškách geodimetru
jsme se přesvědčili, že přístroj pracuje s přesností ně·
kolika milimetrů v rozsahu od 20 m do 20 km a z~ příznivých observačních podmínek i na vzdálenosti větší.
Prokázali jsme prakticky, že geodimetr je schopen
nahradit měření geodetických základen 'invarovými
dráty i jejich trigonometrické rozvinutí a určit přímo
délky trigonometrických stran s velkou přesností
a hospod~rností. Provedli jsme také určení délky
mostní osy\u Žďákova nad Orlickou přehradou. Dosažená přesnost±2,0
mm a rozdíl 3 mm. od přesného
geodetického určení pomocí invarových drátů dokazuje, že geodimetr je použitelný i pro speciální úkoly,
vyžadující přesná měření krátkých vzdáleností. Zaměřili jsme nově vybudovanou srovnávací základnu
Geodetického ústavu v Bratislavě, složenou ze dvou
úseků a určenou pro přesnou komparaci optických
dálkoměrů. Dosažená přesnost ±1,9 mm a ±1,7 mm
a celkové trvání pracovního výkonu v délce 22 nočních
hodin ukazuje, že na tomto poli může geodimetr posloužit i ostatním ústavům geodézie a kartografie při
plnění jejich úkolu maIJování ve velkých ~ěřítkách.
Lektoroval: inž. dr. František Brož, ředitel V ÚGT K, Praha

o = O, +

(jQ

technické literatury, které nemůžete ni~de
dostat, Vám opatří

POPTÁVKOVÁ

= -0,053 m ± 1,4 mm.

Výsledná hodnota součtové konstanty
tedy

Knížky, vydané Státním nakladatelstvím

geodimetru je

= +1,078 m± 1,4 mm.

S touto hodnotou součtové konstanty byly vypočteny
všechny .v~dálenosti, měřené geodimetrem v rámci
jeho terénních ověřovacích zkoušek a uvedené v.tabulce I. Z těchto výsledků plyhe závěr, že se opravená
hodnota součtové konstanty dalším měřením potvrdila.
Z rozboru všech měření dále vyplynulo, že násobná
konstanta K geodimetru byla. určena. výrobcem
správně. Je to důsledek skutečnosti, že měření na světelný konduktor není ovlivněno zaostřením: zrcadlových čo~ek, takže tovární kalibrační postup _určení
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Učiníme všechno, abychom Vám knížky,
které potřebujete, opatřili; budou-li však
skutečně rozebrány, poradíme Vám náhradní tituly.
'Vyplňte ve své prodejně n. p. Kniha
speciální žádanku "Poptávkové služby"
nebo napište přímo na adresu:
Státní nakladatelství technické literatury
POPTAVKOvA SLUZBA,
Spálená 51, Nové Město - Praha 1.
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o

vektorovém

počtu

Zbyněk Nádeník,
. katedra matematiky a deskriptivní geometrie fakulty stavební OVUT v Praze
Bude účelné dva splývající body nazývat nulovým
Kolem roku 1600 začal holandský inženýr Stevin
vektorem. Považujeme jej za. rovnoběžný s každým
znázorňovat síly orientovanými úsečkami. Uvědomil
.
si, že· síly jsou veličiny, určené nejen velikostí, ale vektorem a označujeme O.
Na obrázcích jsou vázané vektory označeny silně
i směrem. Tak se zrodil poj.em vektoru. Trvalo však
vytaženými úsečkami. Na obr. 1 jsou vázané vektory
poměrně dlouho až do první poloviny minulého stoleti,
než vlivem fyziky a geometrie byl objasněn význam
vektorů a vybudovány základy vektorového počtu.
Když se ukázalo, jak platné služby prokazuje vektoro- .•.
•F
vý počet těmto dvěma teoretickým vědám, začal proE
B
A
nikat počátkem našeho století i do technických nauk,
••
H
O G
C
které jako pomocných věd používají fyziky a geometrie.
Obr. 1.
Analytická a diferenciální geometrie, v nichž se
vektorový počet velmi výrazně uplatňuje, jsou poB-A, D-O, F-E souhlasně rovnoběžné a ježto mají
mocnými disciplinami pro geodézii a kartografii. Vyi stejnou velikost, jsou různými umístěními téhož
ložímě nejjednodušší základy vektorového počtu, ukávektoru. Vektory, jejichž umístěními jsou vázané
žeme jeho použití pouze v rovinné analytické geo- vektory B -A a G-H (resp. K-J), jsou nesouhlasně
metrii a jejím prostřednictvím na několika příkladech
rovnoběžné (kolmé).
i na možnost použití vektorového počtu v jednodu2. Souěet vektorů. Součtem vektorů u, v nazveme
chých geodetických úlohách.
vektor, který budeme značit u
v a který je takto
K přednostem vektorového počtu patří jeho nádefinován:. Zvolme libovolně bod A a umístěme vektor
zornost a velmi stručná a přehledná symbolika, která
u tak, že A je počáteční bod tohoto umístění. Umístěme
umožňuje snadné odvozování nových výsledků li.
vektor v tak, že počáteční bod je v koncovém bodě B
snadné pamatování vzorců, které jsou ve ,vektorové
umístění vektoru u. Budiž O koncový bod tohoto umíssymbolice stejné pro případ roviny i prostoru.
tění vektoru v. Vektor, jehož umístěním je vázaný
Zcela stranou musíme nechat použití vektorového
vektor O-A, je tzv. součet vektorů u, v. J.e jasné, že
počtu ve fyzice! a v diferenciální geometrii čar i ploch.
vektor u
v nezávisí nikterak na volbě bodu A.
1. Vektor. Buďte dány dva různé body A, B. Úsečku
(Viz obr. 2; na obrázcích ůmístění vektoru u značíme
s krajními bodS A, B, z nichž jeden prohlásíme za
opět u apod.)
.
počáteční a druhý za koncový, nazveme vázaným
Pro sečítání vektorů platí zákon komutativní:
vektorem. Je-li A počáteční a B koncový bod, označíu
v = v
u. Abychom to dokázali, umístíme
me jej B-A. Velikostí tohoto,vázaného vektoru rozuvektor v tak, že počáteční bod je v bodě A a označíme
míme vzdálenost bodů A, B. Spojnici bodů A, B B* koncový bod tohoto umístění. (Viz obr. 2). Dále
nazveme nositelkou vázaného vektoru B-A. Dva
vázané vektory B-A a D-O s rovnoběžnými nositelkami pojmenujeme souhlasně (nesouhlasně) rovnoBu
C·
běžnými, lze-li (nelze-li) polopřímky AB a OD vhodným posunutím ztotožnit. Kolmé vázané vektory mají
kolmé nositelky.
Vektorem budeme rozumět množinu všech 'vázaných
A
"B
vektorů, které jsou souhlasně rovnoběžné a mají stejObr.
2.
nou v!'llikost.· Vektory budeme označovat tučnými
typy písmen: u, i, p apod. Volbu kteréhokoliv vázanéumístíme vektor u tak, aby B* byl počáteční bod
ho vektoru z této·množiny nazveme umístěním vektoumístění a 'Označíme 0* koncový bod tohoto umístění.
'ru. Je jasné, že volbou počátečního nebo koncového
Poněvadž vázané vektory B-A, O*-B* (jakožto
bodu je umístění vektoru jednoznačně určeno. Naopak
umístěni vektoru u) a stejně tak i vázané vektory
je ovšem i jedním svým umístěním vektor jednoznačně
O-B, B*-A (jakožto umístění vektoru v) jsou souurčen. Velikostí vektoru u - značíme ji I u I - nazve·
.
hlasně rovnoběžné a mají stejnou velikost, je 0* EX O.
me velikost vázaného vektoru, který je jeho umístěVázaný vektor O*-A je umístěním vektoru v
u.
ním. Vektor o velikosti 1 nazýváme jednotkovým.
Poněvadž vázané vektory O*-A a O-A jsou souDva vektdry nazveme souhlasně resp: nesouhlasně
hlasně rovnoběžné a mají stejnou velikost, jsou vektorovnoběžnými (kolmými), jestliže jejich umístění jsou
ryv
uau
v rovné: u
v =v
u.
souhlasně resp. nesouhlasně rovnoběžné (kolmé).
Sečítání vektorů je asociativní: (u
v)
w =
Vektor nazveme rovnoběžným (kolmým) s přímkou p,
=
u
(v
w).
Důkaz
se
provede
pomocí
obr.
3
jestliže nositelka jeho umístění je rovnoběžná (kolmá)
podobně jako důkaz komutativnosti. Místo (u
v)
s p. Zřejmě nezáleží na volbě umístění. Dva vektory
w nebo u
(v
w) píšeme tedy jen u
v
w.
u, v nazveme rovnými, jsou.li jejich umístění vázané
Podobně u
v
w
z je vektor, který dostaneme
vektory souhlasně rovnoběžné a se stejnou velikostí.
va w
z.
Rovnost vektorů budeme zapisovat takto: u- v. třeba jako součet vektorů u
Zřejmě platí:
~ti
ta.kto: jestliže u = v, pak v = u (poznámka. na
u = v ? v = U;l) U = v, v = w ~ u = w. (1,1)
vysvětleni značky ~).
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Zcela jednoduché jsou důkazy těchto pravidel:

=v?u+w=v
= v + O = O + v.

u
v

+ w,

(2,1)
(2,2)

3. Součin čísla a vektoru. Součin čísla a a vektoru u
je vektor, který označujeme au a definujeme takto:
Je-li a = O nebo u= O, klademe au = O. Je-li a =1=O
a u =1=O, je au vektor, který má velikost lallul a který
je souhlasně nebo nesouhlasně rovnoběžný s vektorem
u, podle toho je-li a> O nebo a< O.
Místo (-1) upíšeme -u a mluvíme o vektoru opačném k vektoru u. Symbolem v - u rozumíme součet
v
(-1) u. Je-li B - A umístění vektoru u, je A-B
umístění vektoru opačného -u.

+

Snadno ověříme správnost pravidel:
u- u
u= v

= O,

= w ? uu = v ? au =
(a

(3,1)
(3,2)
(3,3)

w = v,
w = O,
rtV,

+ b) u = au + bu; a(u + v)

= au

+
+

+

+ w 5> u -

u

ó. Vektory rovnoběžné s rovinou (komplanární).
V dalším se omezíme na vektory, které lze umístit do
dané noviny (l. Zvolme dva takové nikoliv kolineární
(a tedy nenulové) vektory ev e2• Budiž dále u vektor
nekolineární s vektory el, e2• Budiž O libovolný bod
v rovině a umístěme tyto tři vektory tak, aby počáteční body umlstění splývaly s bodem O. Koncové
body umístění označme Ev E2, U (viz obr. 5). Leží
ovšem v rovině (l a U není na přímkách OEI, OE2•
Ved'me bodem U rovnoběžku s OE2 resp. OEI a označ·
me Ul resp. U2 její průsečík s přímkou OEI resp. OE2•
Vektory s umístěním Ul-O resp. U2-O označíme Ul
resp. u2.Zřejmě u = Ul
u2• Podle odst. 4 je Ul = ulel,
u2 = u2e2, kde čísla Ul' U2 jsou jednoznačně stanovena.
Tedy podle (2,1) je Ul
u2 = ulel
u2, ulel
Ua =
= u1el u2e2 a podle (1,1) Ul U2= ulel
u2e2
a opět podle (1,1)
U = ule1
u2e2•
(5,1)

+ av.

(3,4)
(3,5)

+
+

+
+

+

Je-li U rovnoběžný s el nebo s e2, je v (5,1) U2 = O pří.
padně Ul = O. Vždy jsou však čísla Ul' U2 jednoznačně
určena.

Pravidla první a čtvrté jsou ihned zřejmá. Pravidla
pátá se rovněž snadno dokážou (viz obr. 4, kde a = 3,

6. Souřadnice vektoru. Abychom se přiblížili obvyklé
soustavě souřadnic v rovině, budeme předpokládat, že
ev e2 jsou jednotkové kolmé vektory. Ve vyjádření
(5;1) libovolného vektoru U jsou podle odst. 5 čísla Ul'
U2 jednoznačně stanovena. Naopak dvojicí čísel Ul' U2
(v tomto pořádku) je podle (5,1) určen jediný vektor
u. Proto čísla Ul' U2 (v tomto pořádku) prohlásíme za
souřadnice vektoru u. Budeme to zapisovat u= (Ul' u2).
Zřejmě el = (1,0), e2 = (0,1), O = (0,0). Nechť v =
= (VI' V2). Tedy

b= -,-2); nebudeme to detailně provádět. Pravidlo
druhé říká, že při "převádění" vektoru z jedné strany
rovnice mezi vektory na její druhou stranu musíme jej
změnit v opačný (formálně změnit znaménko).
Vskutku podle (2,1) u = v
w ? u -;- w = v
w - w; avšak podle (3,1) a (2,2) v
w- w =
= v
O = v a tedy podle (1,1) u - w = v. Pravidlo
třetí plyne z druhého pro v = O, užijeme.li ještě (2,2).
Kdybychom v relacích (1,1), (2,1), (2,2),(3,1) -(3,5)
formálně vektory nahradili číslyf (nulový vektor nulou),
dostali bychom správné vztahy. Tato věc sice není
náhodná, ale je zcela formální, neboť číslo a vektor
jsou dva různé objekty. Bylo by tedy zcela nesprávné
např. důkaz relací (1,1) vidět v tom, že formálně analogické vztahy platí mezi čísly: a = b :3> b = a;
a = b, b = C ? a = c. Později
poznáme
operace
s vektory, které nemají analogie mezi čísly. Naopak
nelze definovat třeba podíl vektorů, Formální shoda
uvedených a mnohých dalšíQh pravidel pro vektory
s pravidly pro čísla nám ovšem velmi usnadňuje počítání s vektory.
4. Vektory rovnoběžné (kolineární). Podle definice
součinu čísla a a vektoru u jsou vektory u, au rovnoběžné čili kolineární. Jsou·li naopak u, v dva rovnoběžné vektory a v =1=O, ex!stuje právě jedno číslo a
takové, že u ~ av. Poněvadž v =1=O, je lvi =1=
O a volím.
li C = elul: lvi, kde e = 1 resp; e = - 1 podle toho,
jsou.li vektoJ,'y u, v souhlasně nebo nesouhlasně rovnoběžné, plyne z definice součinu čísla a vektoru ihned

u =ulel
u2e2, v'= vlel
v2e2•
(6,1)
Pomocí pravidel (1,1), (2,1), (2,2), (3,1) - (3,5) odvodíme několik vět. Nebudeme však už udávat pravidlo,
kterého jsme při tom kterém kroku použili.

+

u

+

+

=e

+

+

+

a) u

= v 3> Ul = Vv u2 = v2• Z (6,1)

plyne 'l.flel

+

(U2 -

el·=

+

+ue

2 2

ea

V2)

u

-

- ---2

=

+

a

u

=v

+

= vlel
v2e2, tedy (Ul - VI)el
O. Kdyby
Ul VI =1=
O, bylo by

v2

Ul-VI

e2,

takže

podle

odst.

3 by

vektory ev e2 byly rovnoběžné, což nejsou. Tedy nutně
Ul = VI' Stejně se dokáže U2 = V2.
cu2). Důkaz plyne z implikace u =
cu = c(ulel
u2e2) = culel
cuaea.
c) u ± v = (Ul ±VI, Ua± Va). neboť podle (6,1)
u ± v = utel
Uaea± vlel ± vae2 = (Ul ± VI)el
(Ua ± V2) e2•
d) IUI =
U;. Jestliže Ul = Onebo U2 = O, je
vztah trivi'ální. V opačném případě plyne ihned
z Pythagorovy věty.
b)

CU

= ulel

+

=

(CUl'

+ u e :3>
2 2

+

+

+

+

Vui +

7. Průvodič a souřadnice bodu. Zvolíme opět v naší
rovině (l bod O a nazveme jej počátkem. Vektory el ,e2
umístíme tak, jako v odst. 5 (viz obr. 5) a nositelky

II~:

v. Kdyby existovala dvě různá čísla a a a'

taková, že u = av a u =ó/v, bylo by podle (1,1) též
av = a'v, tj. podle (3,3) a (3,5) (a - a') v = O, což
vzhledem k a - a' =1=O a v =l=O je nemožné. !
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jejich u:rtiístění nazveme osami x, Y a orientujeme je
s ní rovnoběžný. Pro každý bod X = [x, y] s průvodičem x přímky p a jen pro body přímky p platí, že
souhlasně s vektory el, e2• Budiž X libovolný bod
roviny (2. Vektor určený vázaným vektorem X-O
vázaný vektor X - P je umístěním vektoru rovnonazveme průvodičem bodu X. Dohodneme se, že průvodič bodu X budeme vždy umisťovat jen do vázaného
vektoru X-O. Souřadnicemi bodu X rozumíme pak
souřadnice jeho průvodiče. Má·li bod X souřadnice x,
Y, což budeme zapisovat X = [x, y], platí ovšem pro
jeho průvodič x = (x, y) a tedy x = xel
ye2• Ixlresp.
ly) je velikost úsečky, která je průmětem úsečky OX
do osy x resp. y. Tak jsme dospěli k známému pojmu .
souřadnic bodu.
8. Úhel dvou vektorů. Skalární souěin. Buďte dány
běžného s přímkou p čili s vektorem u, takže podle
dva nenulové vektory u a v. Zvolme libovolně bod A
odst. 4 musí existovat takové číslo t (pro každou poloa buďte U - A a V - A umístění vektorů u, v.
hu bodu X na přímcep)', žé vázaný vektor X - P je
Označme a úhel polopřímek A U a A V, O <:: a <:: 7t.
umístěním·vektoru tu. Podle odst. 2 je
.
Úhel a prohlásíme i za úhel vektorů u, Ý. Je jasné, že
x=p+tu.
(9,1)
tato definice úhlu vektorů nezávisí na volbě bodu A.
a) Skalární součin .jakýchkoliv dvou vektorů u, v Poněvadž podle odst. 7 je x = (x, y) a p = (xo, Yo)'
plyne z (9,1) podle a) - c) z odst. ()
je číslo, které značíme u . va které jeta.kto definováno:
x =xo
tul' Y = Yo
tu2· .
(9,2)
Je-li u = O nebo v = O, klademe u.. v = O. Je-li
u =1=0 a v =1= O, klademe u . v = lul lvi cos a, kde a Místo těchto dvou tzv. parametrických rovnic přímky
je úhel vektorů u, v.
s parametrem t 6,(- co, co) též se píše
b) Pro skalární součin vektorů u = (ul' U2) a V,=
X = P +tu.
, (9,3)
= (vl' vi) pl~tí:
Z (9,3) dostaneme rovnice (9,2) formálním dosazením
u . v = UlVl U2V2.
(8J) za body resp. vektor jejich první a pak druhé' souVskutku, je-li alespoň jeden z daných vektorů nulový,
řadnice.
je tvrzení triviální. V opačném případě umístěme
a) Je-F vektor u jednotkový, je [ti vzdálenost bodů
vektory u, v tak, aby počátek O byl počátečním bodem
X, P. Vskutku podle (9,1) je lx - pf = [tu[ = [titul =
jejich umístění. Buďte U, V. koncové body umístění.
= Itl·
Pak podle c) a d) z odst. je 6 OU2 = ui
u~, OP =
b) Eli~inací parametru t z (1\2) plyne u2x - u1y - ~xo
ulYo = O, tedy rovnice tvaru
= vi V~,UV2 = (Ul - Vl)2
(u2 - V2)2, neboť
ax
by +c = O.
(9,4)
U":"" V je umístění vektoru u-v= (Ul-Vl, U2-V2).
Jestliže úhel a vektorů u, v je různý od O nebo 7t, tvoří
Naopak každá rovnice tohoto tvaru, kde a, b, c jsou
body O, U, V trojúhelník, v němž je podle kosinové
konst\Lnty, pro 'něž a2
b2 =1= O, je rovnicí
přímky.
Je-li třeba b =1= O, plyne z (9,4)
věty UV2 = dU2 + OP - 2 OU . OV cos a. Snadno
se však přesvědčíme, že tento vztah platí i tehdy, když
a
c
y=--x--'
bo.dy O, U, V/leží v přímce, tj. a =,0 nebo 'a =T7t.
b
' b
V každém' 'případě tedy (Ul - Vl)2 (u2 - V2)2 =\
= u~
u~
v~
v~ - 2 1ul !vl cos a, takže u . v =
c
a
x = t, Y = --,)- -b'
t,
= luj[vl cos a = UlVl U2V2"
.
c) Podle (8,1) jeu
. u=ui
u~, tudíž podle d)
takže po srovnání s (9,2) vidíme, že '9,4) je rovnice
z odst. 6 je lul = VU-:U:-Pro úhel a dvou nenulových
vektorů u, v tedy platí podle a) lilo b)
přímky jdoucí bodem P =
a rovnoběžné

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

[O, - -b-]

+

. cos a=-----=
u .V
Ul Vl
(8, 2)
.
o
u
d) Je-li vektor; = (il' i2) jednotkový, je tedy 1 . ; =
= ii + i~ = 1. Označíme-li al úhel jednotkových
vektorů; a el = (1,0) a ~ úhel jednotkových vektorů
1 a e2.= (0,1), platí podle (8,2) cos al = il a cos a2 = i2,
tedy; = el cos al
e2 cos ~. S nenulovým vektorem

Vu. Vv . v

U,2V2

Vui + u; Vvi + v~. '

+

u je so~hiasně rovhoběžný jednotkovývektor
=.

V : . u u, neboť podle odst.

3 je

I

!~l II =
1

li~[u =

II~[IU1

=

lu.j
v kolmé tehdy a jen

9. Přímka v rovině. B1).diŽv naší rovině (2 dána libovolná přímka p. Zvolme na ní pevný bod P = [xo, Yo]
s průvodičem p (obr. 6) lilo nenulový vektor u = (Ul' U2)
I

w =

(1, -: : ):

tedy i s vektorem

v =

(- 6, a). Ke stejnému vektoru v dojdeme při a =1= O.
Pro vektory u = (a,b) a v= (-b, a) platí podle odst. 8
částí c),e) u. v = O, takže jsou kolmé. Koeficienty při
x a y v neparametrické rovnici přímky jsou souřadnice
vektoru kolmého na tu přímku. Tento poznatek velmi
usnadňuje řešení mnohých úloh o přímce v rovině.
:c) V rovnici (9,5) je ~oeficient -:

=luT=l.
13) Podle (8,2) jsou vektory·u,
tehdy, když u. v = O.

s vektorem

při x známá

směrnice přímky. Ze souřadnic vektoru w je patrné,
že přímka o směrnici k je rovnoběžná s vektorem
o souřadnicích (1, k).
d) Jsou-li dány dva různé body Pl = [Xl' Yl] a
P2 = [~, Y2] s průvodiči Pľ = (Xl' Yl) a P2 = (x2, Y2)'
je přímka jimi určená rovnoběžná s vektorem P2- Pl = (x2 - Xl,Y2 - Yl) (viz c) v odst. 6) a máparametrické rovnice

.
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Nádení~:

O vektorovém

14~

počtu

-----------------,-----~----~------

Pro parametr t (na přímce PlP2) a pro parametr 8
(na přím~ PaP,,) prusečíku měřických přímek PIP2
a PaP, se kusí rovnat pravé strany rovnic (13,1) vždy
na témž řádku, tedy
(x2 - xl)t
X<I)8 = xa Xl'
(13.2)!
(Y2 -:- YI)t
(Ya- '!!4,)8 = Ya- YI'
Z poslední soustavy plyne podle Oramerova pravidla

10. Výpočet úhlů trojúhelníka. Má se vypočítat úhel
a při vrcholu A trojúhelníka ABO, je.li např. A =
= [l, 2], B = [-1, -3], 0= [-4,5]. Vektory s umí·
stěními B - A a O - A mají souřadnice b - a =
= (-2, -5),
c - a = (-5, 3), kde a = (1, 2), b ='
= (-1, -3), c = (--4,5) jsou pruvodiče bodu A, B, O.
Poněvadž, souřadnice těchto vektoru 'nejsou úměrné,
jsou ty vektory nerovnoběžné a body A,B, O jsou
vskutku vrcholy trojúhelníka. Vnitřní úhel při vrcholu
A je roven úhlu vektorů b - a a c-;- a, tedy podle (8,2)
(-2) (-5) + (-5).3
5
cosa=
'
=--2
.
V(-2)2 + (-5)2V(-5)2
+3
V986 '
a ',99°10'.
11. Výpočet souřadnic bodu z délky strany a směrní·
ku. t;rkážeme, ž,epojem vektoru je obsažen už v nej.
jednodušší gepdetické souřadnicové úloze. Ze zná.
mých souřadnic bodu Po= [xo, Yo], vzdá~enosti s bodů.
Po, P a úhlu al vektoru e; s vektorem s umístěním
P - Po mají se určit souřadnice x, Y bodu P (viz
obr. 7). Jednotkový vektor;
souhlasně rovnoběžný
s vektorem s umístěním P-Poíná
podle d) z odst. 8
souřadnice cos al, cos, ~. Podle (9,2) a části a) odst. 9
jsou souřadnice bodu P
x = Xo s cos (Xl' Y = Yo+8 cos' /X2'
Při situaci na obr. 7 je aa = ~ TI - /Xl'tedy cos ~ =
= -sin al.

+ (~+

x'l·

Xl' XaL1 Ya-YI' Ya-Y,
Dosazením za tdo prvního sloupce rovnic (13,1) dostaneme souřadnice, x, Y hledaného prusečíku:
t

I Xa-

=~

(Xa-XI) (Ya- y,) - (xa-x,) (Ya- Yl)
(xa-xl).(Ya- y,) - (xa- X,) (Y2 -YI)
(13,3)
a podobně y. Jestliže žádná z přímek PIP2, PaP" není
rovnoběžná s osou Y, je x2 - Xl =1= O =1=Xa- X, a dělíme·li čitatele i jmenovatele zlomku v (13,3) součinem
(~2~ Xl) (X4 - xa), dostaneme známý vzorec
X

= Xl

+(

Xl ) . ----,------,----

X2 -

Ya-YI----

Y, - Ya( Xa-X )
l
X ......,... X

+ ----------'---.-s
4

Xl

+

Y2-Yl
-------

Y, -Ya

X2-XI

X",-Xa

14. Transformace souřadnic otočením kolem počátku.
Jestliže v naší soustavě souřadnic má bod P souřadnice
~, y,platí pro jeho pruvodič p = (x, y) čili
P = xel
ye2•
(14,1)
Zvolme další dva jednotkové kolmé vektory e;, e~,
jejichž umístění se společným počátečním bodem
,v bodě O' nechť vznikne z našeho umístění vektoruel,
1
e2 otočení~ v kladném smyslu o úhel a; 0< a <::: 2" TI.

+

Vektor el pak svírá s vektory e~, e~ úhly a a ;.
a vektor, e2 svírá s vektory e~, e~.úhly

12. Souřadnice průsečíku měřicképřímky

se sekční
-ěarou. :Měřická přímka PlP2, kde Pl == [Xl' Yl] a
P2 = [X2, Y2] jsou dva ruzné body neležící na rovno·
běžce s osou x, má parametrické rovnice (9,6). Sekční
přímka rovnoběžná s osou X nechť má rovnici Y = Yo'
Pro parametr t prusečíku měřické přímky se sekční
přímkou
tedy platí Yo= Yi + (Y2 - Yl) t, takž~

Y2 - Yl =l= O je t =Yo

vzhl~emk

- Yl . DosazeYa-:- Yl '
'
ním za t do (9,6) dostaneme souřadnice hledaného prů.
sečíku'
'I
X

= Xl

+' Yo-Yl
Y2-Yl
----

(

X2-Xv,

\

Y

= Yo'

13. Souřadnice, průsečíku dvou měřických přímek.
Jsou dány čtyři body Pi = [Xi, 'Yi] (i = 1,2,3,4) tak,
že spojnice PlP2 a P:/" se protínají. Podle části d)
odst. 9 m/lljítyto měřické přímky parametricke rovniCe
x = Xl, (x2 ~ xl)t,
X = Xa (X, - xa)s,
a
(13,1)
Y = Yl
(Y2 - Yl)t
Y = Ya (y, -:.....
Ya)s,
Poněvadž měřické přímky jspu různoběžné, jsou
vektory s nimi rovnoběžné o souřadnicích (x2 ~ Xl'
Y2- Yl) a (X", - Xa,Y, - Ya)navzájem nikoliv rovnoběžné, tedy uvedené souřadnice nejsou úměrné, tj,.

+
+

+
+

L1
.

= X2 - Xl' x,a - X'I
/Y2 -'Yll Ya - Y,

=1= O.

I

;

+' a

-

a a a.

+ a) = e~ cosa-e~

sin a,

Tedy pódle d) z odst. 8
el

= e~ cos a + e~ cos (;

e2 = e'l cos'

I; -

a

I + e; cos a =

e; sin a

+ e;

cos a.

(14,2)
Nositelky našeho umístění vektoru ci;, e; orientované
podle' těchto vektoru jsou nové 0SY x, y'. Bod P
nechť má v této nové soustavě souřadnic souřadnice
x', y'. Tedy pro jeho pruvodič platí též

p = x'e; + y'e;.
Podle (14,1) - (14,3) je
x'e;
y'e; = x(e; cos a - e; sin a)
y(e; sin a
e; cos a),
z čehož
(x' - X cos a - Y sin a) e; + (y' + X sin a _ - Y CO!! a)e; = O.'
Poněvadž vektory' e;, e; nejsou rovnoběžné, musí se
v poslední rovnici anulovat koeficienty při e;, e; (sr.
dUkaz tvrzení a) z odst. 6), tedy
x' ~ X cos a
Y sin a, y' = - x sin a
Y cos a.

+

+

+

+

+

+

Lektoroval: inž. dr. František Brož, ředitel VÚGTK,
Praha
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Organizace geodetických pracf' a způsob jejich provádění při výstavbě sídlišť je v poslední době předmětem jednání na půdě ČSVTS, protože právě na tomto
úseku organizace
stavebnictví
se nedosáhlo
takové
úrovně, která by odpovídala nárokům dnešní rozsáhlé
průmyslové i bytové výstavby. Pro zajištění hospodárného postupu výstavby a pro zachycen'í potřebných údajů
po jejím provedení je nutno Ujasnit v celostátním měřítku způsob a organizaci geodetických prací v průběhu
výstavby a jejího dokončení tak, aby byly stanoveny zásady, jak který druh stavby má po této stránce být zajištěn. To znamená, že jde o stanovení technických norem pro projekci a provedelllí geodetických prací u rl1zných druhů staveb i o organizační zajištění těchto prací.
v následujícím článku se dotýkáme některých' problémů
tohoto druhu, jak se nám j,eví při projekci a výstavbě
nových sídlišť a měst. Doporučujeme i opatření, která by
po organizační stránce podle našeho názoru odpovídala
potřebám výstavby a ~ajistila vyhovující evidenci konečného stavu, která je dllles slabou stránkou dokončených celkl1.
V článku používáme dvou pojmů, jejichž náplň vyplývá z dalšího textu. Považujeme za vhodné předběžně
vymezit jejich hrubý obsah.
Generální vytyčovatelprávnická osoba (podle našeh"o
návrhu ÚGKJ, zajišťující ve své oblasti geodetickou část výstavby po stránce technické, správní
i plállovac!.
Hlavní geodet - pracovník jmenovaný generálním vytyčovatelem, odpovědný za geodetické práce. určité
stavby.
Ve volbě pojmu jsme navázali na obdobu v projels"tové
a dodavatelské
činnosti ve stavebnictví
(př. generální
projektant - projektový ústav, hlavní projektant - odpovědný pracovník). Domníváme se, že zejména pojem
"generální vytyčovatel" nevystihuje
dostatečně
náplň
funkce. Konečnou formulaci tohoto pojmu ponecháváme
jako jeden i bodů k diskusI.
. Novou organizací projektových prací stanovenou ve
vyhlášce číslo 152 z r. 1959 dochází se k tomu, že jediným komplexním elaborátem v projekci sídliště, který
má potřebnou přesnost a koordinuje technické nároky
jednotlivýcb podzemních i jiných zal'fzení, zůstává zadávací projekt. Další projekční stupně' již nejsou zpracovávány generálním projekt,antem, ale jednotlivými pro. váděcími podniky, které řeší v prováděcím projektu jen
tli investici, kterou budou sami provádět. Z toho nutně
vyplývá záv,aznost 'Zadávacího projektu, pokud se týká
nároku na umístění tras ve výškovém i polohovém
smyslu, rovněž závaznost rozmístění ploch pro skládky
ornice, zařízení staveniště a jiné. Je bezpodmínečně
nutno provést důslednou koor'dinaci a graficky ji znázornit ve výkrese, který bv měl být součástí zadávacího
projektu.
V dříve citované vyhlášce je .stanoveno, že koordinaci
v sídlišti provádí generální projektant, není však přesně
vymezeno, jak tato koordinace má být dokumentována,
nebo zdali se vl1bec má dokumentovat. Praxe projekce
a provádění sídlištních celkl1 na. Ostravsku si vynutily
_dokládání tohoto Výkresu do zadá.vacích projektů.
Má-li být dosaženo požadovaně závaznosti
zadávacích projektl1 v jejich geodetickě části, j·e nutno, aby
komplexní elaborát zadáv,acích projektít předstihových
investic měl samostatnou část, u nás nazývanou koordinace a vytyčení"; přibližn~ o tomto rozsahu:
"
a) Zpráva.

b) Měřické podklady - obsahu\ící polohové a výškové
zaměření prostoru výstavby, polohové a výškové
pevně body a zakreslení již provedených investic.
c'] Podklady pro výkup pozemků vymezení ploch
dotčffi1ých výstavbou a nár,oky stavebního provozu.
d) Vytyčovací plány budova předstihových investic.
e) Koordinační plán, který obsahuje jen v grafickém
znázornění- tyto náležitosti výstavby:

V

Vrl'zenl' vy'stavby

s'ldIO,svt,

Rozmístění budova staveb, trasy předstihových investic, tj. komunikací,
kanalizace,
vodovodu, plynovodu
a horkovodu, umístění prostupů
pod komunikacemi,
trasy provizOrních investic sloužících po dobu výstavby,
trasy jeřábových
drah, přeložky stávajících
vedení,
'plochy pro skládku humusu' nebo přebytečné zeminy,
plochy požadované POV.
Kromě toho by měl koordinační plán obsahovat i nároky investic, jejichž realizace přichází v úvahu až při
dokončování sídliště, tj. stožáry veřej. osvětlení, sloupy
pro pi:íevěsy, trafostanice, trasy tvárnicových tratí apod.
Případně též trasy investic! které podle výhledu mají
být budovány v prostoru sídliště, např. pro další rozší'fp-ní města (vodovodní přiváděč, 110rkovod apod.r
Vypracováním důsledné koordinace. v projekci jsou
dány předpoklady pro ekonomické a techniLky správné
provedení komplexní výstavby. Není však dosud uspokojivě zajištěruo dostatečně přesné dodržení hodno't stanovených v koordinaci. Dnešní praxe na sídlišti v zajištění
geodetických prací potřebných pro výstavbu navazuje
na dřívější způsoby výstavby a neodpovídá novým požadavkům. Generální investor si práce zčásti objednává
u ÚGK (zpravidla základní vytyčení), zčásti jsou povinny-je vykonávat prováděcí závody. U nich není oby:čejně zaručen odborný výkon a velmi často dochází
k odchylkám od projektů a tím k narušení vzájemného
vztahu investic a k případným změnám původního záml:\ru. Odchylky od provedení jsou zpravidla konstato'vány až po dokončení díla, někdy až při realizaci dalšího objektu, kdy dochází ke kolizi. V mnoha případech
'Způsobují tyto odchylky porušení závazných norem a ne'sou s sebou vícenáklady, které zdražujívýstavbu.
Nejsou
neznámy případy, kdy z důvodu nesprávného poloho'vého nebo výškověho z-aložení bylo nutno budovat inves'tir.i znova.
Domníváme se proto, že je nutno zřídit ins'tanci zajišťujícíprůběžnou
kontrolu la včasné zásahy během stavby.
Tato instance by měla mít rozhodující význam a sou'díme, že nejvhodnějším
činitelem :pro splnění daného
'úkolu by byl geodet, pověřený touto činností pro dané
sídliště nebo stavbu. Oprávněnost ke zřízení ,těto funkce
vidíme v neustálém narůstání významu činnosti geodeta
'při n10vých stavebních metodách.
Záruka, že budou
'stavby realizovány podle projektů bez nežádoucích odchylek' plně zdůvodňuje oprávněnost zřízení funkce hlav'níhogeodeta
na sídlišti. Nelze pominout i okolnost, že
'funkce hlavního geodeta by spočívala i v evidování pro'vedených staveb, čímž by byly dány podklady pro vyhotovení definitivního mapověho J;Ilateriálu dokončeného
'Sídliště. Tato otázka je ve všech našich sídlištích ,velmi
palčivá, neboť i když se jedná o stavby nedávno dokon'čené, neexistuje často dokumentace skutečného stavu,
'Zejměna pokud jde o podzemní vedení, které ,pak je
nutno pracným a nákladným způSobem zjišťova't. Jinak
vznikají značně obtíže, zejména 'Při poruchách, napojování dalších staveb, nebo při realizaci nových vedení.
Např. projekt horkovodní sítě je bez průzkumných sond
i v novém sídlišti nemyslitelný. Údaje hlavního geodeta
sídliště o provedených stavbách by byly závaznými i pro
kolaudační řízen!.
.
Zajištění komplexnosti sídliště v projekci
je dáno
ustanovením generálního projektanta, který pověřuje pro
'jednotlivá sídliště a jednotlivé profese odpovědné pracovníky, lB to hlavního architekta, inženýra, statika, geologa. Tento organizační systém pracovníků je v určitém
vztahu k stavebnívýf'Obě,
ale nejsou .to účastníci příměho provádění stavby. Je nutno zřídit rovněž slamostatný zodpovědný útv,ar, který by doplňoval Výše uvedenou skladbu odpovědných pracovníků ve smyslu průběžné kontr·oly ,a koordina.ce provádění staveb co do po:lohověho a výškového uispořádání.
Touto funkcí není možno pověřit generálního investora
v jebo činnosti zajišťující st,avební dozor. Rozšíření
útvaru generálního investora o .tuto odbornOU složku nedoporučujeme z důvodu nežádoucí
kumulaoe funkcí,
a též proto ne, že i poměrně rozsáhlé komplexy podnikové' družstevní a jin:é 'výstavby, jsou mimo působnost
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generálního
investorra. Podíl těchto investorů na vý'stavbě podle výhledu celostátního
plánu bude. intenzivně vzrůstat.
Je nutným požadavkem, aby geodet byl samostatným
partnerem, který by zaručoval objéktivnost údajů a nebyl
. ve své práci 'ovlivňován nějakými vztahy k Qstatním
partnerům. Je nebezpečí, že začleněním geodeta u některého z přímých účastníků výstiavby (generální projektant, generální investor, generální dodavatel) by jeho
práce byla podřízena hledisku daného útvaru, což by
se vždy projevilo v neprospěch věci. Mohlo by se stát,
že samostatný geodet by byl jedinou instancí, která by
rozhodovala o detailním umístění staveb, což nenLmožno připustit. Organizaoe sídliště i co do rozmís,tění staveb 'musí být výsiedkem
komplexní
projekční
práce
a geodet by pouze zaručoval údaje o vytyčení 18. polohovém a výškovém provedení staveb.
NavrhujemE! zřídit tt'tvar generálního
vytyčovatele
a touto funkcí pověřit ústavy geodézie a kartografie,
které by jmenovaly
pro jednotlivá
sídliště nebo pro
určité !telky výstavby syé pracQvníky ve funkci hlavních
geodetů staveb. Máme k tomu několik důvodů. Jmenovaný pracovník by byl nezávislým partnerem, v němž
vidíme záruku přesno~tia robjektivnosti jeho údajťi. Též
pro samotný výkon této' funkce, jejímž zn'ačným obsahem
,jsOU vytyčVvacf práce, vidíme nejvhodnější
podmínky
v ÚGK. Pracovní zaUžení hlavního geodeta
bylo by
'časově různé v tom smyslu, že 'průběžně by byl vytížen
hla'vní geodet a nárazově by potřeboval jednu nebo ně'kolik měřických skUPin.,
Funkce hlavního geodeta by měla asi tuto náplň:
1. Schvalovat geodetickou
Mst zadávacích projektil
co do rozsahu i kvality.
2. Organizovat vytyčení sídliště.
3. Kontrolovat dílčí vytyčení náležející prováděcím závodům. Podchyoovat průběžně
skončené stavby.
Krontrolovat kolaudační elaboráty.
'
4. Podle postupu výstavbyzpracováva
t technickohospodářskou
mapu pro státní mapové dílo a pro
útvary, které obhospodařují
jednotlivá
technická
zařízení .města (ZVaK, VMP, ROS, KRSS, NV a jiné
veřejné složky).
5. PI'ovl:1dět vyhotovení výkupních plánfi.
6. Vést deník.
7. Zúčastňovat se porad sOuvisících se sídlištěm.
8. Pro správné plnění své funkce sledovat zápisy ve
stavebním deníku prováděcích závodů.
9. Stát se závazným orgánem kontroly provedených
praCí, pokud se týká polohového a výškového uspořádání.
10. Postupně' zakresloval
provedené stavby tak, aby
byl neustálý ,přehled o současném
stavu výstavby
sídliště.

I

.

.

přímá účast ,na výrobních poradách,
aby měl hlavní
geodet možnost zásahu do ná.vrhu geodetické části projektu. HIavní geodet schvaluje geodetickou část zadávacího projektu a je zÚQastněn na celém s.chvalovacím
řízení. Generální projektant
má povinnost poskytnout
mu závaznou konzultaci a informace, souvisící s jeho
prací na sídlišti. Úpravy a zrněny, které požaduje generální projektant
(např. z titulu projekčního zpřesnění
další etapy apod.), neprodleně )ls,kutečňuje se souhlasem investora. Upozorňuje na nesouhlasya
chyby v projektech. Viastní pozměňovaci návrhy, návrh generálního
investora nebo jiných úč,astníkil, je povinen projednat
s generálním projektantem.
C. Generální dodavatel a prováděcí závody. - Zúčastní
se předání staveniště, dodává vytyčovací prvky pro vytyčení stavby včetně pevných bodů. Ve smyslu polohovém a výškovém provádí orientační a průběžnou kon'tralu stavby .. Zjištěné závady je povinen zapsat ve st,av,ebním deníku. Je povinen vykonat závěrečné měření,
které by sloužilo jako závazný dokiad ke kolaudaci
la zároveň by mělo všechny náležitosti, potřebné k vyhotovení technickohospodářské
(státní) mapy.- Na. základě
svých měření dává posudek
ke kolaudačním plánům,
vypracovaným prováděcfm závodem, pokud jde o polohové a výškové údaje.
Kvalifikace 'hlav"ho

geodeta

Z předcházející části článku j,e zřejmá dmežitost práce
hl,avního geodet,a a jeho význam pro ekonomii Výstavby.
T,o však kiad'e značné nároky na kvalifikaci, zkušenost
a odbornou vyspělost pracovníka,
vykonávajícího
tuto
funkci. Musí mít zejména tyto vlastnosti:
1. delší praxi, zvláště ve stavebnJ geodézii,
2. encyklopedické znalosti v navrhování, stavbě 'a provozu všech investic budovaných 1118 sídlišti,
3. znalost organizace výstavby,
4, encyklopedickou
znalost geologie, hydrogeologie,
zakládání staveb,
5. znalost práva povinností jednotlivých partnerii výstavby, podle platných předpisů o investiční
výstavbě.
'
ÚGK jako generální

vytyěovatel

.vý!Otavby

VeŠkerou výstavbu v kraji řídí odbor výstavby a vodního hospodářství při .radě KNV. Je zároveň nadříženým
orgánem všech souč'a'sných partnerů výstavby (generál.
investor, generáiní projektant, Sdružení národních podnikii ve stavebn,icťvf). Podle potřeb výstavby by odbor
výstavby měl stanovit rozsrah vytyčovacích prací do budoucna, podle nichž by ÚGK' mohl plánovat v tomto
smyslu ,svou činnost. Z rozsahu těchto prací a jejicl;1 potřeb by stanovil ÚGK zajištění funkce generálního vytyčovatele, tj. určil by hlavní geodety pro jednotlivá
Vztah k ostatním par,tn,etům výstavby
sídliště, nebo jejich skupiny a vnitroústavním
plánováním by zajistil všechny zbývající náležitosti
(,měřické
(Z dťivodfi kratší formulace není j)oužit podmiňovací
skupiny, m~dOvé fondy apod.]. Na ~ákladě údajii o rozZpiisob.)
místění, rozsahu a době realizace výstavby by plánoval
A. Generální investor. - Funkce hlavního geodeta neÚGK práce na vyhotovení státních map. Po dokončení
vylučuje a nenahrazuje funkci stavebního dozoru. Hlavní
výstavby sídliště na zákl,adě měřických náčrtii, vyhogeodet neručí za kvalitu vy~onaných stavebních praCÍ
tovených hlavním geodetem, vznikne' v podstatě základní
lB. za způsob provádění
staveb. Od gellerálního investora
kostra nové státní ,mapy (případně doplnění stávající
dostává pokyny o postupu práce a je povine,n na vy"
mapy u doplňkové zástavby). Zbývající práce pro do'zvání se zúoa:stnit porad a plánování prací v souvislosti
držení všech náležitostí
státní mapy by provedl ÚGK
s vytyčováním a zaměřováním.
Podává
generálnímu
již nikoliv. z fun'kce gen,erálního vytyčovatele, ,ale. V@
'investoru zprávu o stavu sídliště a na jeho příkaz uskuvlastní režii, na základě plánu sladěného s výstavbou.
tečňuje požadované
úpravy nebo změny. Aby mohl Pro potřeby veřejnoprávních
slu~eb a provozovatelů
'8 přehledem
obsáhnout své úkoly, je třeba, aby obdržel
jednotlivých městských 'zařízení (veřejné investice) se
Iod generálního investora přílohy všech projektii, které
státní mapa doplní o poiohové nebo i o výškové údaje
'se dotýkají polohového a výškového uspořádání st,áveb
(např. kanalizace) jednotlivých ,podzemních, nebo i nad(geodetická část ZoIidávacího'projektu, projekty předstizemních sítí. Podle našeho názoru měly by investiční
hových inveStic a terénních úprav bez rozpočtové části,
kvóty pro toto doplnění map být plánovány v rámci
případně pi'Hohy projektil budov znázorňující výškové
činnosti odboru pro výstavbu a vodního hO'spodář~tví
založení, 'projekty investic budovaných v závěrečné fázi
národních výborů.
výstavby). Rozsah geodetických prací na sídlišti a jejich
Finanční
úhrada
činnosti
ÚGK v celém rozsahu
časové sladění s výstavbou (lhůty) lPlánuje GlBOVs přifunkc.e generálního
vytyčovatele
byla by plánovaná
zváním hlavního geodeta. za splnění dohodnutých terv rámci mzdových fondů ÚGK. Přitom by ÚGK faktumínil ručí hlavní geodet.
roval jednotlivé prácoe takto:
, B. Generál~ projektant. - Je 'třeba nejužší spolupráce
a) vytyčování - úhradra by se zajistila u, generálního
již v období přípravy zadávacího projektu. Zádoueí je
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investora, který má potřebnou částku rezervovánu v rozpočtové části ,projektu;
b) průběžné kontroly a vyhotovení měřických náčrtll
ukončených staveb by uhradil rovněž generální inVestor z ,prostředků llIa kolaudační řízení;
c) doplnění státní mapy o techniCké prvky - úhrad,a
by se provedla z rozpočtu národních výborů.
Všechny ostatní náležitosti
funkce hlavního geodeta
[jednání, schvalování, vedeIlí deníku apoo.) a vyhotovení státní IDllIpyby bylo kryto z plánovaných prostředků ÚGK; l'ři plánování finančních objemů prací nutno
posoudit i okolnost, že se pravděpodobně
projeví snaha
prováděcích
závodil zaji&tit u ÚGK i detílilní vytyčení
staveb. V tomto, případě byly by tyto práce hrazeny příslušnou stavební výrobou.
Geodetická část projektu je podstatriúu součástí dokumentace
ovlivňující
ekonomii,
správné
provedení
ft někdy i vůbec možnost Iprovedéní stavby. Velmi často
jsou v tomto smyslu v projektech značné závady, které
prokazují, že této části nebyla věnOvána dostatečná pozornost a vy,pracováníbylo
,provedeno ne vždy vyhovujícím způs'Obem. Závady jsou toho druhu
[zejména
. u menších akcí), že bývá použito nedostatečných
podkladů, tj. zvětšen} zastaralých
map apod. Ne všechny
projektové ústavy zaměstnáNají odbornou sílu, která by
mohla zaručit dodání správných podkladů a vyhotovení
vyhovujícího
vytyčovacího
náčrtu. Doporučujeme
rozšířit funkci
ÚGK jako generálního
vytyčovatele
na
veškerou výstavbu v kraji, a to následujícím způsobem:
a) V ,projektových ústavech, kde je geooet oprávněn
provádět měřlcké ,práce, pověřit jej kontrolou měřických
. podkladů, vytyčovacích
náčrtů nebo dalších geodetických náležitostí
l'rojektů.
Odborné ,provedení
práce
nutno zaMlčit osobní odpO\YědnO'stí dotyčného pracov-

n~a.

lizace předstihových
investic, jako nejnárločnější etapy
na přesnost geOdetických prací~ Není však dosud zajišťována průběžná kontrola prováděných staveb, závěrečné
měření pro pi\evzetí srevby investorem a, ~p01ní náčrty
z těchto měřéní nej~ou využity pro průběžné vyhotOVQvání mapy sídliště, která by vyústila ve zhQtovení státní
technlckohoslpodářské
mapy.' .
Dosud nezajištěné geodetické práce, mající velký význam ,pro ekonomii výstavby a pro získání přesných prťlběžných i definitivních podkladů, ve svém výsledku 'vysoce přévažují náklady spojené's těmito pracemi a plně·
zdůvodňují zřízení funkce hlavního geodeta.
Narůstání rozsahu a Intenzity výstavby bude vyžadovat stálého zdokonalování organizace a evidence. Nedosta.tečné organlzačnípodchycen'í
a ekonomické využití
měřických prací na sídlišti je značným nedostatkem současné výsta'vby.
Předkládáme návrh náplně funkce generálního
vytyčOlnatele a hlaViního geMeta odborné veřejnosti 1~diskusi. Při jeho zpracování jsme byli vedeni snaihou objektivně vyjádřit
,potřeby nejrozsáhlejší
bytové výstavby v .cSSR z hlediska stavebně geodetických prací
a ,přispět zkušenostmi ,zde získanými k celostátnímu vy. řešení. rohoto ,problému.'
.
Lek(oroval:

FlS, ČVUT

Poznámka zástupce komise výboru celostátní
skupiny geodézie a kartografie CSVTS k článku inženýru J. Řehoříka a Z. Novosada "Geodet
- duležitý článek v řízení výstavby sídlišť"
526:99:711.4

'

b) V projektových
složkách m:e,rišího rozsahu,
kde
není pracovníka ,potřebné kvalifikace, odsouhlasit měři.cké' podklady i, návrhy vytyčení u příslušněhó
ÚGK,
nebo u geodeta, jím pověřeného.
c) V předcházejících
bodech a)-b)
byl posouzen
,vztah ÚqK ke- geodetické
části projektu. Nutno však
stanóvit, pro kterou výstavbu bude zapotřebí zřídit funkci
hl~vního geodeta. Připadá v úvahu rozsáhlá, intenzivní
a technicky náročná výstavba. Nutnost zřízení funkce
hlavního geodeta by určoval odbor výstavby a vodního
hospodřství
rady KNV na návrh generálního
projektanta již ve ,stádiu urbanistického
řešení oblasti výsm_by, nejpozději však :při zahájení prací na zadá'vacťch
projektech.
d) výstavba 'nevyžadující
zřízení funkce hlavního
Reodeta byla by ve vztahu k ÚGK uvedeném pod bodem b), to jest, ,omezila by se na odsouh1:Jasení geodetické části ptojektovépřípravy.
K ná'vrhů 'fun.kce 'generálního vytyeovatele lil hlavního
geodeta nás přivedly potíže, se kterými se neustále setkáváme při projekci a výstavběvětšíclh
obytných celků.
Nedomníváme se však, že jsme plně vystihli možnosti
této funkce a 'problell1B.tiku vztahu k. účastníkům
výstlllvby. Zásady našeho návrhu, zéjména pokud se týká'
projektové přípravy geodetických
prací a organizace
vytyčování, jsou zčásti uskutečněny
při projekci a výstlllvbě ostravského sídliště Stalingmd - Bělský les, o rozSahu 6500 byt-ovýchjednotek.
Zvlášf !obtížné polohové
a výškové uspořádání sídliště sl vyžádalo projekci geodetických prací ,o rozsahu, jak Je v této zprá'vě navrhováno. Projekt geodetlckýclh prací ,přihlížel i k možnosti
zhotovování státníll1B.py v průběhu výsrevby sídliště.
Základní kostra vytyčovací s1tě je dána ve státnfch
souiladntcích ve tvaru polygonu, jehio~ umístění vosách
budoucích komunikací zaručuje nedotknutelnost
stra.billzace PO dostlavbě vozovek, umožňuje stáltoupřístupnost
záměr ;pro vytyčování v každé fázi výstavby a zaručuje
jeho použití I ;pro konečné mapovací práce.
.
. Z dů\'odu náročnosti provedeiJ.f těchto' prací jsme požadovaligenerálního
investora, aby je prováděla složka
ÚGK. Na tyto práce byla zahrnuta do generálního rozpočtu stavby samostatná ,částka.
Z prakťického
uSkutečňovánf
pl10jektu geodetických
prací skupinou ÚGK při: výstavbě js~e odvodili zásady
našeho návrhu. Dosavadní výsledky činnosti stálé skupiny ÚGK 5'8 příznivě projevují v nynějším období rea-

doc. inž. dr. Václav Krumphanzl,
v Praze.

Clánek obsahuje některé zajfmavé zkušenosti z bytové
výstavby naOstravsku,
kterých je nutno využít. Návrhy
uvedené 'II tomto článku jsou však· řešeny většinou jen
pro sídlištní výstavbu. Jejich uskutečnění by znamenalo
novellsaci zákona č. 42/1959 Sb. o dokumentaci staveb,
vyhlášky. SVV č. 152/1959 a vyhlášky ministra-předsedy
SVV č. 144/1959.
\
'
Nutno však zdůraznit, že je velmi správné a nutné
dále sledovat zvláště otázku zodpovědného vytyčovatele
a jeho pravomoci při investiční výstlllvbě bytové, průmyslové a dalších inženýrských staveb.
Otázkou hlavhího geodeta se zábývá zvláštní komise
ustavená při ČSVTS, sekce stavebnictví, skupina geodesle a kartografle. Na základě zkušeností z různých krajů
a různých investičních
složek zpracovala
návrh celostátní normy pro zeměměřické práce pro projektování a
výstavbu občanských,
bytových, průmyslových
a Inženýrských staveb. Tento návrh normy bude rozeslán k připomínkám všem zájmovým složkám ministerstev, národních výborů, zeměměřických
orgánů ÚSGK, Krajských
projektových ústavů, generálních Investorů, prováděcích
závodil I pobočkám VTS. Je SIllmozřejmé, že navrhovaná
norma byla zpracována v úzké spolupráci s ÚSGK za
účasti dalších složek provádějících geodetické práce na
sídlištích, pril.myslových závodech a inženýrských, stavbách. Pojetí hlavního geodeta v !ilavrhované normě se liší
od návrhu v shora uvedeném článku hlavně tím, že při
zachovávání dosavadI).ích předpisů má být hlavní geodet
ustanoven pro celý soubor zem~měřlckých pmcí projektované akce generálním projektan.tem. Činnost a zodpovědnost hlavního geodeta se projevuje již v průz~umných pracích pro projekty a ve spolupráci sezodpovědnýml projektanty
v geodetických
částech zadávacích,
případně
prováděcích
projektů. 'Řídí všechny měřické
práce, koordinuje
i práce pokračovatelů
[vytyčování,
kontrola položení inženýrských
sítí,výkupové
plány a
plány skutečného stavu).
Dá se očekávat, že přlpomínkové řízení ještě zpřesní
a doplní .návrhy komise na zvýšení kvality geodetických
prací při investiční výstavbě v zájmu zhospodárnění výstavby všech stavebních investic. Kromě tohoto přlpom{nkového řízení lze oť;ekávat další články a diskusní
příspěvky týkající se zvl!íště kvality prací vytyčovacích',
k;ontrolních a dokončovacích jak pro potřeby Investorské
a stavební. výroby, tak pro potřeby státní technlckohospod~řské 'mapy.
'
lnž. Lad. lanoušek
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Z geodetické
Sledování posunů továrního kO,mína
lnž.

Zqeněk

Hanuš,

SG Mladá

komlna,
poměry,
komína,

praxe

komín nejvíce směrem severovýchodním, a tedy nikoliv
přímo k poklElsovému centru.
Na základě těchto zjištění bylo z úředního příkazu
omezeno čerpání vody ze studny, byla zkrácena, délka
sacího potrubí o 1 m, takže plocha sacího koše byla
podstatně výše nade dnem studny a pro napájení kotlů
byla zřízena vodovodní přípojka ze sousedního závodu.

Boleslav

526.99 : 697.8
Duvod naklonění
řádání, geologické
lenl, výpočet
osy

1_5'_3

z_g_e_o_de_t_ic_k_é_p_r_a_x_e

konstrukce
a stavební .uspozaměření,
určení chyby v clhospodářsk[j.
užitek.

Měřlcké
Úvod
Na základě
doporučení
Ústavu stavební
geologie
v Praze dostalo býv. OMS v Ml. Boleslavi úkol sledovat
naklánění
továrního komína geodetickými
metodami
a prostředky.
Důvodem naklánění
komín a bylo podle zadavatele
čerpání vody ze studny v bezpro~třední blízkosti komína.
Po instalaci rychločerpadla
v minulých měsících částečně
nakloněný dřík komín a se, prychleně
nakláněl.
Dne
8. 5. 1958 byla provedena prohlídka okolí komína. Vykľonění komína směrem sv. bylo zřejmé již pouhým okem.
Komín je v horní třetině zlomen. Není k němu přístup,
poněvadž je vestavěn do budovy. Pouze ze strany severní
a západní je možno pozbrovat patu komína vraty v halp.
tovární budovy.
B I i.ž š í

ú d aj e 'o

t o v á r ním

k o ni í n u

Podle záznamů a dokumentace
byl komín postaven
před rokem 1900. Komín je osmiúhelníkový, z cihel, jednotlivá patra jsou stažena ocelovými pásy. Podle stavebních výkresů je vysoký 28,60 m, založen na čtvercové
desce o straně 5,00 m, hloubka založení není však ve
stavebním výkresu uvedena a není známa. 24 m výr:hodně je obtékán potokem v zářezu hlubokém 3 m
a širokém 10 m. Po postavení bylo v těsné blízkosti
komína vybudováno mnoho přístaveb a stavebních úprav,
a to i vi základech,
takže současné konstrukční uspořádání není zcela jasné. V rámci těchto úprav byla
provedena v kotelně v těsné blízkosti komín a již zmíněná
studna, ze které bylo v poslední době čerpáno až
800 l/min. Vzdálenost mezi osou komína a osou studny
jest 5,5, m. Studna má kruhový profil o světlosti 90 cm
a je vyzděna betonovými tvárnicemL' Hloubka studny,
měřeno od podlahy v kotelně, je 4,80 m. Voda přitéká
do studny pouze dnem. Ve studni bylo instalováno čer·
padlo o menším výkonu, ale nestačilo krýt spotřebu
vody v závodě a podle sdělení se rychle zanášelo pískem.
V lednu 1958 bylo instalováno
nové čerpadlo
o výkonu] 800 l/min.
Souča sn Ý

stav

a

práce

Za tohoto stavu zahájilo býv. OMS sledování komína.
Na továrním dvoře a přilehlé komunikaci byly zvoleny
tři body, z kterých je možno pozorovat hlavu a jednotlivé' pásy komína.
Body byly spojeny polygonovým
pořadem o pěti vrcholech
a stabilizovány
železnými
hřeby' vžulové
dlažbě (obr. 1). Do hlav hřehů byly

g e o log i c k é 'P o m ě r y

Závod byl vybudován na aluviálních náplavech blízké
řeky a potoka, který závodem protéká.
Podle provedených' sond je původní terén zakryt menší vrstvou
navážky, p'od ní jsou, písčité hlíny,kteté
hlouběji mají
charakter až písčitých jílt\ Pod vrstvou soudržných zemln
se vyskytují jemné písky, které přecházejí
v písčité
štěrky. Mocnost aluviálních náplavů je podle výsledků
sondování minimálně 8 m, hlouběji nebylo vrtáno. Hladina spodní vody v závodě je asi 1až 2 m pod povrchem
a je zcela ovlivňována
stavem vody v protékajícím
potoce a blízké řece.
I
Kromě vYchýlení komína je možno pozorovat i četné
poruchy na zdech objektů v blízkosti studny. Poruchy
se projevují vesměs trhlinami.' Zvláště zřetelné je porušení. zdiva u budovy kotelny a slévárny. U budovy
jsou svislé, trhliny, nahoře otevřené, směrem dolů se
zavírajícL Opačně u zdi kotelny jsou pukliny rozevřené
've spodní části, směrem nahoru! se zavírajícL, Z průběhu
puklin lze soudit, že v těsné blízkosti čerpací studny
došlo k menŠímu poklesu terénu. Budova kotelny je
právě v poklesové části, zatím co budova slévárny je
již na jejím okraji. Pokles zasáhl i základy komína,
který se vyklonil. Podle průběhu puklin je středem poklesu čerpací studna v budově kotelny. Jelikož do spod·
ního dříku komina je vetknuta dělicí stěna mezi kotelnou
a slévárnou, takže se ve směru této vrstvy značně
,,zvýšil moment sehvačnost! základnt plochy, vyklonil se .
I

vyseknuty
křížky. Polygonové
strany
byly měřeny
opticky základnovou
latí "Zeiss .•Balla" a theodolitem
Zeiss 010 č. 104692. Přístroj byl opticky centrován, bylo
ríleno na hrot tužky na křížku v hlavě hřebů. Uzávěr
polygonu byl 0,0023 g při průniěrné délce stran 47 m.
Jednotlivé polyg. body byly spojeny technickou nivelací
a připojeny na místní nivelační síť. Rozdíl nejnižšího
'l nejvyššího
polyg.bOdu činí pouze 78 cm. Výpočet byl,
proveden' v souřadnicové soustavě s osou x ve ,straně
1-2. KOmín byl sledován ve čtyřech bodech:
1. hlava komína (nejvyšší
obruč) . . .
2. sedmá obruč odshora
(místo zlomu)
3. patnáctá obruč odshora
4. pata komfna

výška
36,45 m

pozorována
ze 3 polyg. bodů

26,53 m
13,70 m

ze 3 polyg. bodů
ze 2 polyg. bodů
. ze 2 polyg. bodů

O

m

Za osu komína byl vzat průměr z měření na levý
pravý okraj., Cíleno bylo např. z bodu 4 na boď 5,
levý a pravý okraj, proloženo pravý a levý okraj a zpět
na bod 5. Totéž pro všechny výšky pozorování. Z uvedené
tabulky (výšky obručí) je zřejmý omyl zadavatele ve
výšce komína. Uvedená výška 28,60 m není správná.
Při pátrání po příčině nesouhlasu stavebního výkresu se
skutečností bylo několika starými zaměstnanci závodu
potvrzeno, že asi v roce 1929 byl komín nastavován.
Byla patrně sejmuta hlava a část horního zdiva až do
výšky 27 m a komín zvýšen až do výšky 36,45 m. Tomu
nasvědčuje též změna barvy zdlva ve výšce 27 m.
Sledování bylo začato dne 12. 5. 1958. Po prvních
pět dnů byl komín sledován denně, poté v týdenníCh

a
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intervalech též pětkrát. Od 26. 7. 1958 měřilo se každý
měsíc. Měřeno bylo opět přístrojem Zeiss 010 č. 104692
ve dvou skupinách. Průměry skupin se v nejhorším případě odchylovaly o 25cc, což na vzdálenost 50 m představuje 2 mm. Rozdíl 25cc se zdál příliš veliký, a skutečně byla později zjištěna chyba v cílení. Vezmeme-li
však v l1vahu nepříznivé podmínky v cílení (okraje železných pásfi, kývání komína ve větru,sllný
provoz
největších vozidel na přilehlé komunikaCi, hlavní nádraží-město),
mfižel}le říci, že výsledky byly dostačující
k posouzení l1chylky osy komína. Později bylo měřeno.
při deštivém počasí a západním větru. Cíleno bylo jednak na hrot hromosvoduna
sousední budově, jednak
na okraj pásu na komíně, a to tak, že oba cíle měly
stejnou vzdálenost (nebylo potřeba přeostřov'at], stejnou
výšku" a l1hlově byly vzdáleny asi 25g.· Toto pozorování
bylo prováděno ze stanoviště umístěného proti směru
větru (obr. 2). Druhé pozorování bylo provedeno ze stastanoviště zvoleného tak,
aby záměra na komín byla
kolmo ke směru větru a
pozorován byl vrchol ko·
mína pod výškovým l1hlem
35g. Tím měl být posou-'
/
zen vliv kývání komína
na chybu v cílení.

Odečteme-li od těchto údajfi chybu z koincidence pro
Theo 010, která podle inž. Plachého činí 1,3cc pro bezvadný cíl, což souhlasí
s údajem uváděným inž.
Kardou, je chyba v cllení
na okraj pásu 10,1Cc.
Zároveň s měřením úhlfi
byla zaznamenána teplota a směr větru.
Jednotlivé body osy komína byly pak vypočteny
protínáním vpřed a jako
výsledek byl vzat prfiměr
ze tří stanovišť. Výsledky
byly zaznamenány na přiloženém grafu, a tabulce
(tab. č. 1). Dfiležitým výsledkem měření je i zjištění, že pohyby komína
pod částí nastavovanou
probíhají jinak než v části
nastavované, což je dokladem toho, že na styku
přistavované
čá,sti došlo
ke značnějšímu' porušení
komínového zdiva. Podle
přiloženého grafu je též
zřejmé, že posun pfivodního dříku komina za dobu od 12. 5. do 26. 8. 1958
nepřekročil 13 mm (obr.
3 a 4). Jelikož posun
nepokračoval pravidelně,
nebylo zatím možno bezpečně určit, zdali komín
od doby přerušení nadměrného čerpání vody se
ustálil. V červenci a srpnu se projevila další výchylka. Bylo zjištěno, že
zaměstnanci kotelny pro
nedostatek vody ze sousedního závodu znovu čerpali vodu ze studny u ko-
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Při obáseryacýib.yl všKak (lez I.
pozorov n Jin zjev.
0118./Sm
mín se totiž nekývá. Ki~"A
').
mín se chová podobně jaII' B
ko prut ve větru. Při náporu větru se ohne a v této poloze kmitá (chvěje
se) a vrátí se do pfivodní
polohy. Toto kmitání je však možno pozorovat i ze stanoviště A (záměra proti větru). Velikost kmitání pro náš ko-·
mín byla změřena 1 až 1,5 mm. Velikost ohybu komína se
pohybuje od 3 do 4,mm. Tak si lze také vysvětlit rozdíly
25cc v prfiměrech, že totiž bylo měřeno právě v obou opačných polohách komín a za náporu větru a při klidu.
Prfiměrné chyby jednotlivých pozorování jsou:
Hrot hromosvodu.
. . . . .
. 2,9cc.
Okraj pásu ve středu komína .
. 11,4cc.
Okraj pásu na vrchu komín a . . . . . l1,5cc.
,
osa komina ve výšce
204,60 m
Měřeno dne

218,15 m

230,98 Il1

řez I.

řez II.

240,80 m

--_._-_._-_._-

--.

pata komina

směr větru

řez III.
-

cm

12.
13.
14.
15.
17.

O
O
O
O
O

5.58
5.58
5.58
5.58
5.58

doporuěeno
26.
2.
9.
16.
23.

ocg

I

O
O
O
O
O

I

0,133
0,139
0,142
0,135
0,135

I

O,
O
O
O
O

O

5.58
6.58
6.58
6.58
6.58

O'

O
O
O

O
O

7.58
8.58

studna

's m

ocg.

I

253,30
252,60
251,27
258,37
, 253,66

čerpat vodu ze sousedního

v~da znovu čerpána
26.
26.

r

1

zasypána

I

20. 9.58
18. 10. 58
22. 11. 58
20. 1. 59
24. 3.59 '

O
O
O
O
O

I

0,135
0,132
0,134
0,132
0,137

I

cm

I,

ocg

cm

0,363
0,362
0,365
0,364
0,368

I

261,11
261,74
262,66
261,69
263,43

0,451
0,464
0,463
0,466
0,455

268,21
267,91
1270,17
268,90
270,42

0,449
0,442
0,457
0,456
0,466

269,15
269,32
267,74
271,14
270,97

klidno
klidno
severozápadní
jihovýchodní
jihozápadní silný

0,471
0,481

272,54
273,98

jihozápadní
klidn!:)

Otg

I

klidno
západní
klidno
klidno
západní

závodu

258,00
257,49
255,04
257,20
257,42

0,361
0,359
0,356
0,347
0,364

261,93
262,76
262,71
262,76
263,44

255,40
257,20

0,364
0,371

262,95
262,56

,

ze studny
O
O

.0,133
0,132
1

I
I

1

I

I

1

I

dne 3. 9. 1958
O
O
O
O
O

I

0,133
0,134
0,132
0,135
0,132

254,72
260,46
256,82
1 254,68
1'(..• 257 ,96

0,366
0,368
0,359
0,363
0,362
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263,14
263,43
263,65
261,84
263,91

0,486
0,455
0,454
0,465
0,454

271,70
270,42
272,49
270,79
270,79

klidn~
severozápadní
klidno
východní
klidno
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mína. Proto byla studna po oznámení vfsledků ze
dne 26. 8. 1958 zasypána betonem a voda do kotlů Se
čerpá potrublm jen; ze sousedního závodu. Studna byla
zasypána dne 3. 9. 1958. V poslední dObě byly na komlně
osazeny nivelačnl značky, aby mohl bft komln sledován též
vfškově, poněvadž se, zdá, že komln sedá nepravidelně,
odtud patrně také nepravidelné vfkyvy původního dřlku
komlna. Na dvoře závodu byla stabilizována
vfšková
značka 1. Její vfška byla určena několikrát z bHzkého
bod~ 83. Tento bod I a body II a III, stabilizované na
severnl a jihovfchodní straně komlna, byly voleny tak,
aby je bylo možno pozorovat z jedné přestavy. VfškoVI\
značky se nezměnily za dobu od řljna 1958 do března
1959 [tab. 2J.

Výšky nivelačnich: bodťl
Měfeno dne

I

Bod č. I

II. 10. 1958
8. 11. 1958
22. 11.1958
20. I. 1959
24. 3. 1959

205,0973 m
205,0972 m
205,0973 m

Měřeno strojem

-

-

Bod č. U

205,4857
205,4860
205,4865
205,4865
205,4851

m
m
m
m
m

I

Bod č. lu

207,1365
207,1350
207,1362
207,1357

m
m
m
m

Zeiss Ni 004.
Závěr

Z šetření vyplfvá, že přímou: příčinou vykloněnl komína bylo' nadměrné čerpánl vody ze studny v budově
kotelny. Toto čerpánl dosáhlo. takové intenzity, že na·
stalo jižvyplavová.nJ jemnějšlch část! z jemnfch plsků
a štěrkopísků.
Ochuzenl zemin o tyto jemné frakce
mělo za následek
zvfšení pórovitosti
zemin v okoli
studny a projevilo se sedánlm povrchu. V případě dalšího intenzívnlho čerpání ze zmlněné čerpací studně
mohlo by časem dojít i k provalení dna ve studni, což
by mohlo vést k náhlému náklonění až zřícení komína.
Po zastavenl čerpání a zavalení studny pokračovalo se
v měsíčnlch intervalech v sledování posunfi jak vfškovfch tak směrovfch až do března 1959. Jelikož již komín
nesedá, pomfšU zadavatel
na odbouránl poškozeného
a šikmého dřlku a na vybudování nového dříku na starém
základě. Tlm by odpadlo budovánl nového komlna, nebylo by třeba značnfch stavebnlchllprav
v přilehlfch
budovách 'a nedMlo by k zastavenl provozu v těchto
dHniich.
.
Lektoroval: doe. tnf. dr. Vdelav Krumphanzl, FIS,CVUT
v Praze.

333.384

Svoboda, ,VI. a kol.

Příručka
pro projektování
hospodářskotechnických
úprav pozemků. Vydalo ve 2. čtvrtletí 1960 Státní zemědělské nakladatelství
v Praze ve sbírce Mechanisace
a vfstavba. 650 stran, 77 tabulek, 233 obrázků v textu,
formát publikace 140 X 200 mm, celoplátěná vazba, cena
38 Kčs, náklad 1150 výtisků.
.
Příručka,
kterou Státní zemědělské
nakladatelství
předkládá technické veřejnosh, pozůstává ze 14 samostatnfch
statí, .tematicky od sebe značně odlišných,
které ve svém celku po<,lávají encyklopedický
přehled
o všech vědnlch oborech, ~ ni'miž. projektant HTUP musí
bft obeznámen, má-li se 1!1spěšně vypořáaat se svým
úkolem.
Publikace je uvedena statí "Souhrnné hospodářskoteohnické llpravy půdy" (35..stran, autor inž. Karel Hodač). V nl autor seznamuje čtenáře se všeobecnými podmínkami pro ú&pěšnou realizaci souhrnného
projektu
zúrodněnl půdy, informuje jej o stavební dokumentaci,
zevrubně se zabývá přípravnou a projektovou dokumentací HTUP a kapitolu uzavíťá zmínkou o provádění
souhrnné vfstavby investic pro zúrodnění půdy.
Druhou statí je "VýZnam plánování
v zemědělstvl"
(27 stran, autor inž. Jaroslav Kučera). Zdel autor zdůrazňuje nutnost a llčelnost řízenl a kontroly plánu činnost!
v oboru zemědělské výroby, pojednává o rajónizaCi zemědělské vfroby, uvádí schéma celkového komplexu
a postupu řešenl otázek rozmístěnl zemědělské výroby
a velmi přehledně sezl1J9muje čtenáře se způsobem plánoviiní na llr.ovni okresu a na úrovni JZD.
Jako třetí byl zařazen "Přehled meteorologie a klimatologie" (20 stran, autor inž. Jiří Dtbal). Od všeobecné
část! (co je meteorologie a co je klimatologie) přechází
autor ke způsobu určenl hodnot meteorologických prvků
a k jejich vyhodnocení. Čtenář se dále seznámí se studiem krajiny na podkladě makroklimatických
a mikroklimatickfch dat a se zpfisobem použití těchto s'tudií
pro zpracovánl návrhu projektu HTUP.
Stat "Stručný přehled pedologie"[43
stran, autor inž.
fiří Semotán) pojednává ve stručném přehledu o vzniku
pfidy, ó j'ejf skladbě a struktuře, o fyzikálnlch, chemických a biologickfch vlastnostech
pfidy a o významu
pfidnlch typfi a druhů pro určoviiní výrobnlch typů
a subtypfi.
Ve staU "Rostlinná Výi'Oba a ziiklady pícninářství"
(109 stran, autor in!. Vladimlr Skliidal) je pojedniino
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o z4kladech rostlinné výroby a jsou zde uvedeny prlklady osevních ,postupfi v riizných výrobních podmínk4ch. Dále zde autor mluví o zpracování piiďy, o hnojení, seznamuje čtenáře s osivem a sadbou, s druhy
plevelii a bojem proti nim. Popisuje mechanizační prostředky užívané při zprac.ovállí půdy, v závěru 'pojed, nává o krmivových základnách a o hospodaření s krmivy. Ve speciální části popisUje jednotlivé u nás pěstované nebo k pěstování vhodné obilniny, okopaniny a pícniny.
'
Stať "Les a, jeho význam" (47 stran, autor inž. Miloň
Pohořelý] pojednává všeobecně o lese, jeho prostředí,
a 9 významu lesa pro zemědělstvL Přehledným způsobem jsou v této stati uspořádány biologické vlastnosti
nejdůležitějších dřevin, vyskytujících se na území ČSSR.
V další stati "Stavební geologie v zemědělské výstavbě" (11 stran, autor inž. Mirko Volejník] se čtenář
dovídá jak volit staveniště
nové zemědělské
farmy
• a seznámí se se vzájemnými souvislostmi mezi únosnosti p,t1dy, jejím dovoleným namáháním
a sedáním
stavby.
I
Sta! "Vod,ní hospodářStví" (70 stran, inž. Mirko Volejník] seznamuje čtenáře s významem melioračních praéí,
se zpfisobem jejich provádění, pojednává o rybnikářství, vodárenství, o zdrojích podzemních, a povrchových
vod a o projektových pracích souvisících s projektem
vodovodu a kanalisace.
Ve stati "Přehled a problémy erose" (15 stran, autor
tnž. Vladimír Svoboda) se čtellář seznamuje s druhy
erose, s příčinami jejich vzniku a bojem proti nim.
Ve stati"Ochrana
přírody" í11 stran, autor inž. Vladimír Svoboda] se čtenář seznámí s organisací ochrany
přírody, se zákonným
podkladem
ochrlany přírody
a s úkoly ochrany přírody.
Stať "Výstavba komunikací" ,154 stran, autor inž. Miloslav Jiřinec] zevrubně seznamuje čtená.ře se všeobecnými zásadami pro projektování
komunikací a jejich
umístění v terénu. Autor se zabývá hlavně polními cestami, nezapomíná však ani na ostatní komunikační zařízení, takže se čtenář postupně stručně seznámí s projektováním silnice, železnice, vlečky, l(lnovky, plynovodu,
elektrických vedení.
Ve 'StaH "Měřické pomt1cky a metody" (117 stran, autor
inž. Ivan Podhorský) př,edkládá autor čtenáři stručně
zpracovaný přehled praktické geodézie.
Ve stati "Výst:avba vesnice" [37 stran, autoři dr. inž.
arch. Viktor Novák- tuž. arch. Jiří Jánda, kand. technických věd] se autoři ~abývají úkoly plynoucími z přestavby zemědělské maloVýroby na velkovýrobu, pojednávají o z4sadách pro další ÍlývOj výstavby vesnice, zemědělských závodů a bytové výstavby na vesnici.
Publikace
je uzařena
statí "Předpisy
a normy"
(23 stran, autor inž.l\1iloslav Jiřinec). V této stati: sestavené ke dni' 1. ledna 1960 je podán přehled nejdůležitějších zákonů, vládních nařízení, vyhlášek, oběžníků,
ins~rukcí .a norem, které jsOU v úzkém vztahu s :prlací
projektanta HTÚP.
Každá stať je zakončena přehledem
použitých pramenů, celá publikace pak rejstří.kem.
Vzhleq.em k tomu, že tematika celé příru~ky je tak
rozsáhlá, neodvážil se recensent obsáhle hodnotit obsah
jednotlivých statí, z nichž je příručka sestavena. Odpovědné provedení takové recense by si vyžádalo kolektiv
pracovhíkfi zevrubně obeznámených se všemi _vědními
obory, s nimiž se jednotlivé stati příručky zabývají. Věnoval proto pozornost tomu, nakQlik se autorům podařilo
v poměrně omezeném stránkovém rozsahu jednotlivých
statí zpracovat
obsáhlou materii
tak, aby vytvořili
stručné kompendium znalostí souvisících s pracemi na
projektech HTÚP. Lze říci" že sv/lj úkol splnili úspěšně.
Přesto však ,při podrobnélh studill. publikace a vzájemným porovnáním jednotlivých staH, jejich rozsahv a pojetí .jejich zpracování lze mít připomínky, s nimiž bych
chtěl budoucího čtenáře publikace seznámit.
Příručka, která podle svého označení by měla být
stručným kompendiém znalostí souvisících s pracemi na
HTúP se místy stává příliš zevrubnou. V některých staUch autoři, ve snaze předložit čtenáři všechny nejzáklad, nější znalosti, došli až na mez únosnosti publikace slou·
žící jako příručka a v důkladnosti zpracování se přibllžili úrovni učebnice.·Mám na mysli sta! "Rostlinná výroba", zejména její speciální část, pojednávající o obilninách, okopaninách, o'vocnictví a pícninách. V někte-

rém příipadě se přes poctivou snahu autorovi zcela ne~dařilo, svou práci zaměřit jednoznačně k hlavnímu cíli,
vytvořit příručku pro projektování HTÚP. Např. autor
stati "Les a jeho význam" měl více abstrahovat od speciálnosti a problematiku obsaženou v této stati měl projednat s ještě pronikavějším
přihlédnutím
k jejímu
vztahu k zemědělské výrobě. V tétD stati považuji za
nejcennější stručný tabelovaný přehled lesních dřev in
s jejich charakteristikami
a možností jejich využití v projekčních pracích při prováděníHTÚP. Úvodní stať věnovaná souhrnnému p,ohledu na podmí.nky pro úspěšnou
realizaci projektu na zúr04nění půdy je jistě dobrá
a\ v této publikaci má své Oprávněné místo ..Avšak v precisnosti a zevrubnosti, s níž se autor v této stati zabývá
problematikou
dokumentačních
prací při projektech
HTÚP, je nebezpečí, že takto zpracovaná k,a;pitola brzo
ztratí svou aktuálnost.
Nejsou to jen statě, o nichž jsem považoval za zvláště
nutné se zmínit. Je zde i stať o vodním hospodářstv\,
sa:ma o sobě velice pěkně zpracovaná, avšak pro publikaci sloužící jako příručka poněkud obsáhlá; stať "Měřické pomůcky a metody" je dfikladně a výborně zpracovaný přehled g'eodézie, který však v některych svých
částech se zabývá otázkami, s nimiž se projektant HTúP
při své práci neSetká (teorie některých nlěřických přístrojů, teoretické úvahy spDjené s výpočtem' některých
úloh z geodézie aj.).
.
Pro projektanta při zhotovování projektu HTÚP, a to
zejména jeho první části, která má převážně technický
charakter; bude příručka vHa\lým. pomocníkem svými
ryze technickými statěmi "Vodní hospodářství", "Měřické
pomůcky", "Výstavba komunikací". Připomínky k prvním
dvěma sta tím byly již řečeny. Hlavní význam stati třetí
"Výstavba komunikaci" je v tom, že autor při jejím
zpracování úzkostlivě sledoval hlavní účel publikace, tj.
stručně a přehledně čtenáře seznámit Si problematikou
projektování komunikací, a vycházeje z této. zásady
umožnil projektantovi v mnoha tabulkách převzít bez
dalších úprav řadu hodnot potřebných při vytyčování
hospodářských cest. Stejně tak i všechny ostatní stati,
každá ve svém oboru, splňují své poslání, i když k některým z nich byly vysloveny kritické připomínky.
Publikace hodnocena, jako celek je dobrá. Myšlenka,
shromáždit do jednoho svazku tak různorodou náplň je
odvážná. Z celé jej( koncepce je však patrno, že vedoucí
kolektivu autorů inž. Vladimír Svoboda těžký úkol
zkoordinovat práci tak velkého kolektivu zvládl celkem
úspěšně. Jednotliví autoři se snažili zpracovat }átku
stručně a srozumitelně, což se jim vcelku podařilo.
Není pochyb o tom, že tato . příručka
~bývající se
aktuálními otázkami zemědělské politiky, jako je zavedení velkovýroby, zúrodnění půdy, zvýšení hektarových
výnosů .apod. splní svůj účel a najde široký okruh čtenářů v řadách projektantů HTÚP, jimž je určena především. Rozslahem a rozD,lanitostí zpracované látky však
zaujme i ostatní odborníky, zabývající se zemědělskou
otázkou, ať Již' pracují v územním plánování, v zemědělské ekonomii i jinde; najdou v ní vydatného pomocníka při své práci.

77

Adler, E.

Základy techll\ickej fotografie - 120 stran, 90 vyobrazení, 12 tabulek, formát A4, SVŠT - SVTL Bratislava 1959,
vydán):. prvé, cena 8,20 Kčs.
Publikace, která, je 398. sVlllzkem dočasných vysokoškolských učebnic SVŠT v Bratislavě, patří do skript
Fakulty stavebného a zememeračského
inžinierstva].
(v záhlaví je omylem uvedena Fakulta strojného inžij1ierstva]. Určena je studenti'lm zeměměřického
inženýrství a látka je proto vybrána s ohledem na potřeby
měřické fotografické techniky.
Ve dvanácti oddíleéh jsou probrány základní poznatky
o světle, principy fotografického zobrazování, fotografické materiály, jejich. zkoušky, chyby a druhy'. Stručně
jEl pojednáno Q vybavení fotografického přístroje, fotolaboratorních
pracích, základech
barevné fotografie
a pracovním rozsahu technické fotografie.
Základní poznatky o světle a potiíelmé světelné jednotky jsou krátce a Výstižně vysvětleny. Při objasnění
vzniku barev a jejich mísení, mohl být i pojem sytosti
podrobněji vysvětlen: V' dalším oddíle, zabývaj.lcím se
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zobrazením fotografickým
objektivem, jsou zopakovány
i některé základní optické poučky. Velmi účelné je vysvětlení pojmu osvitových čísel (známých spíše v německém názvu "Lichtwerte").
Přehledná tabulka 4 dává
dobrý přehled o jejich hodnotách. Pro úplnost by bylo
vhodné, doplnit tento oddíl alespoň stručnou
zmínkou
o zvlášť širokoúhlých objektivech a jejich konstrukci.
Správné bylo zařazení základů sensitometrie
(oddíl 5)
do probírané látky. Z hlediska fotogrammetrického
jsou
dliležité stati: 6.5. Zrnitosť a r.ozlišov.acia schopnosť 7.2. Rozmerová
stabilita
Lotografických
materiálov.
Shrnutí poznatkli této kapitoly podáv,ají přehledně tab.
7 a 8. Zbývající oddíly jsou věnovány otázkám běžné
fotografické
praxe, což je odůvodněno
pedagogickým
hlediskem. Publikace j,e doplněna
seznamem
novější
fotografické literatury u nás dostupné.
Pro studenty bude tato publikace, vzhledem k velmi
uceleně shrnu té látce jistě vítanou pomlickou. Pro své
částečně speciální zaměření, bude však zajímat i praktiky zabývající se problémy technické fotografie.
[nž. O. Teřábek

Gregor, V.
Návod ku cvičeniam z fotogrametrie. 140 stran, 60 vyobrazení, 28 tabulek, formát A4, SVŠT - SVTL Bratislava
1959, vydání prvé, cena 9,60 Kčs.
Vzrůstající
objem
fotogrammetrických
mapovacích
prací klade stále větší nároky nejen na praktiky, ale i na
pedagogické pracovníky. Praxe bude vyžadovat stále lépe
připravené odborníky a výuka musí mít proto určitý předstih. V souhlase s požadavkem užšího sepětí školy s praxí,
musí si studenti osvojit, pokud možno ve stále vzrlistající míře, kromě znalostí teoretických i rozsáhlé znalosti
praktické.
526.918

Je nutné uvítat snahu autora, odborného asistenta katedry geodézie SVŠT v Bratislavě, že se snaží těmto po-

----------------

žadavkům vyhovět. Návody, zařazené do dočasných vysokoškolských
učebnic [skript), jsou zaměřeny na některé obtížnější partie z fotogrammetrie,
jejichž procvičeni, v rámci dosavadního počtu hodin praktické výuky
fotogrammetrie,
nebylo v tak širokém měřítku možné.
V počtu 15 úloh, zčásti přizpůsobených strojovému vybavení fotogrammetrické
laboratoře
bratislavské
techniky, jsou některé zabývající se současnými fotogrammetrickými otázkami, takže budou zajímat i pracovníky
z praxe. JSou to: Meranže snžmkových
súradnžc a paraZáx na Zeteckých snímkách ve stereokomporátoru
- Určení prvkov
vonka,šej
oržentácže
zvžsZej Zeteckej snímky
- Zhustenže síte výškových
bodov met6dou
nedeformované/w
modelu
a pržamkovou
met6dou
(sovětské pracovní postupy u nás dosud málo používané) - FotopoZygonometrža
a T - triangulácža.
Kromě toho však i v po-

drobných statích dalších úloh je mnoho praktických připomínek a pokynli.fednotlivé,
úlohy jsou doplněny čísel
ným řešením a řadou původnich nomograml"!, v některých
případech (Nomogram opráv z výškových rozdielov
obl'. 41) velmi užitečných.
Několik drobných závad, spíše formálního rázu si čtenář sám opraví. Tak např. v rombickém řetězci při analytickém řešení radiální triangulace na str. 72 není označení úhW zcela jednoznačné a přehledné. V tab. 18' do
pole tvořeného posledním sloupcem a poslední řádkou
nepatří již čísla, ve zmíněném nomogramu obr. 41 je
oprava z výškového rozdílu označena jinak než v textu.
Pokud se týká nomogramů bylo by snad pro příště výhodnější, z hlediska praktického
použití, kdyby nomogramy byly tištěny na zvláštních listech a po jedné
straně.
Uvedená publikace je zdařilým doplj'ikem naší dosud
skromné fotogrammetrické
literatury a mělo by se uvažovat, zda by nebylo vhodné, vydat takové návody, pro
potřebu školy i praxp-, v rozšířené formě knižně.
[nž. O. Teřábek

...,

Ceskoslovenské
Z činnosti odbornej skupiny pre geodéziu
a kartografiu pri krajskej sekcii ČSVTS
pre stavebníctvo v Bratislave
526.99:624

V etape dovřšenia socialistickej
výstavby a prechodu
k budovaniu vyspelej socialis-tickej spoločnosti v ČSSR
čakajú československých
geodetov a kartografov
veťmi
zodpovedné a náročné úlohy. Úspešné splnenie tých to
úloh si nemožno predstaviť bez účinného zavádzania nov,ej techniky a technológie do výrobných. prác, bez rozslrovania
mechanizácie
a automatizácie
výl'obných
procesov, bez zavádzania nových pokrokových pracovných metód. _V tomto smere by mohla výdatne posobiť
a pomáhať CSVTS sekcia pre geodéziu a kartografiu,
ktorá žiaf až dosiaf nle je zriadená.
Potreba takejto
sekcie sa ukazovala
už dávnejšie.
Preto sa koncom r. 1956 na základe iniciatívy niektorých
pracovníkov rozhodol výbor vtedajšej pobočky VTS pre
~tavebníctvo
v Bratislave
[terajšej
krajskej
sekcie
CSVTS J ustanoviť odbornú
skupinu (OS) inžinierskej
geodézie. Vytvorením tejto OS pri krajskej sekcii ČSVTS
pre stavebníctvo sa sledoval cieť aspoii čiastočne nahradiť činnosť sekcie pre geodéziu a kartografiu
dovtedy,
kým nedojde k ustanoveni u takejto sekcie.
Zvolený výbor OS sa pustil od začiatku svojej činnosti
s vefkým elánom do práce, takže v sekcii hodnotili OS
inžinierskej geodézie' vždy kladne.
O otázke zriadenia sekcie pre geodéziu a kartografiu
sa po predchádzajúcich
jednaniach rokovalo i na celoštátnom
zhromaždení
sekcie stavebníctva
ČSVTS dňa
1. 4. 1959, kde bolo prijaté uznesenie: "doporučuje sa,
aby bol položený základ k vybudovaniu sekcie pre geodéziu a kartografiu a aby vytvorenie tejto sekcie bolo na
Ústrednej rade VTS (ÚR VTS) požadované".
Doležitým krokom vpred pre zorganizovanie geodetov
a kartografov va VTS bol o prejednanie návrhu na vytvorenie celoštátnej OS pre· geodéziu a kartografiu pri sekcii
stavebníctva
v čase konania 2. celoštátnej
konferencie
geodetov v Tatrách v máji 1959 (pozri zprávu v GaKO

společnosti
Č. 12/J959).
Pritom bol prerokovaný návrh zloženia prípravného výboru celoštátnej OS, náplň činnosti tejto OS
a i. Návrh schválil ÚV sekcie pre stavebníctvo
dňa

27. 5. 1959.

Vytvorením celoštátnej OS geodézie a kartografie
sú
splnené všetky predpoklady
pre zorganizovanie
geodetov a kartografov v celej ČSSR do ČSVTS tak, aby každý
technik, inžinier, vedecký pracovník, vynálezc!!, zlepšovatef, novátor a iný hospodársky pracovník technického
a ekonomického smeru, ktorý pracuje na poli geodézie
a kartografie, stal sa členom ČSVTS.
Na spomenutej konferencii v Tatrách uviedol podpredseda ÚV ČSVTS sekcie pre stavebníctvo inž. Pyšný, že
podfa názoru ÚV sekcie bude správne zriadiť OS geodézie a kartografie pri krajských sekciách pre stavebníctvo
a zriaďovať závodné pobočky ČSVTS u orgánov geodézie
a kartografie.
Tleto úlohy sa v súčasnej dobe úspešne
plnia. Možno preto očakávať, že v krátkom čase sa vytvorí široká členská základňa a zriadia orgány pri všetkých závodoclJ, ústavoch a krajoch, aby sa mohla s ÚR
ČSVTS v Prahe prerokovať možnosť zriadenia sekcie pre
geodéziu a kartografiu.
Za pomerne krátku dobu svojej existencie sa OS geodézie a kartografie pri krajskej sekci i ČSVTS pre stavebníctvo v Bratislavu organizačne upevnila, vybudovala sa
členská základňa a zriadili sa závadné. pobočky (t. č.
celkom 5). Rozširovanie členskej základne ostáva i naďalej jednou z hlavných úloh OS.
V záujme vyzbrojovania členov najnovšími poznatkami
svetovej vedy a techniky usporadúva
OS prednášky,
exkurzie, konferencie, semináre a i.
V priebehu 2 rokov (1958-1959)
odznelo v rámci OS
20 odborných prednášok1): 1. žnž. K. Bar t o š, Poznatky
z IX. kongresu FIG v Delft a Scheveningen, 2. žnž. O.
Bot t o, Skúsenosti s astronomickou
orientáclou podrobných meraní, 3. prof. žnž. dr. P. GáZ, Diafkomerné rovnIce ďalekohladu
stálej d!žky a ich praktický
význam,
4. žnž. [. Hor a Z, Výsledky zlepšovatefského
hnutia na
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OÚGK v Bratislave, 5. žnž. P. Ma r č á k, Nové poznatky
z problematiky meranta zvislých posunov vodných stavieb, 6. Doe. žnž. O. M ž e hal č á k, Určovanie presných
rozmerov vyhotovených stavebných konštrukcH, 7. žnž. S.
M ž e hal č á k, Poznatky z konferencie
o geodetických
prístrojoch v Budapešti, 8. žnž. V. Mol n á r, Prechod na
jednotnú sústavu, využitie jestvujúceho geodetického zakladu, 9. žní. V. P ž e h 1 í k, Poznatky z medzinárodného
fotogrametrického
kurzu v Mnichove, 10. žní. A. P r ok e š, Prenosné signály a statív novej konštrukcie,
11.
.žní. J. S o k o 1 í k, Súčasný stav elektronkových
prístrojov na meranie dlžOk, 12. žnž. J. S o k o 1 t k, Mechanizované výpočty v geodézi! [spojená s exkurziou do Ústredne mechanizovanej
evidenciev
Bratislave], 13. žnž. dr.
V. S ta n ě k, Nové poznatky z problematiky
merania vodorovných posunov vodných stavieb, 14. Doe. mž. A. S uc h á n e k CSc, Úspechy v konštrukcii geodetických prístroj ov v zahraničí, 15. Doe. žnž. A. S uch á n e k C Se,
Moderné sp6soby budovania geodetických základov, 16.
Doe. žnž. A. S uch á n e k CSc,
Rádiolokačné syistémy
v geodézii, 17. Doe. žní. A. S uch á ne k C Se, Paralaktické meranie dlžok v stavebno-inžinierskej
praxi, 18.
Doe. žní. A. S uch á n e k C Se, Paralaktická
polygonometria v Polsku, 19. žní. f. Š 01 e, Poznámky k výkonnosti diagramových
dialkomerov,
20. žnž. T ran č í k,
Organizácia zememeračskej služby v SSSR.
, Uvedených prednášok sa zúčastnilo celkom 5-56pracovníkov, čo činí priemerne takmer 28 účastníkov na jednu
prednáŠku. O nlektoré z nich je záujem aj v Košiciach
a t?-k odznejú tiež v rámci činnosti OS pre geodeziu a kartografiu pri krajskej sekci ČSVTS pre :stavebníctvo v Koliiciach.
Ťažiskom doterajšej práce OS bol a však príprava a
usporiadanie
d voe h celo š tát n y c h k o n f e r e nc i í s účasťou zahraničných hostí a celoštátneho seminára. Prvá konferencia, ktorá riešila problematiku inžinierskej geodézie a konala sa v dňoch 26. a 27. 9. 1957
v Bratislave, mala široký ohlas doma i v zahraničí, o čom
svedčia jednak zprávy v odborných časopisoch [pozri:
GaKO 1/1958, Przegl~d geodezyjny č. 4/195ff, Vermessungstechnik č. 12/1957" Geodézia és Kartográfia 2/1958]
a jednak celý rad listov, ktoré OS dostala. Konferencie
sa zúčastnilo 120 pracovník ov z 56 pracovíšť v celej ČSSR
a 10 zahraničných hostí.
Velmi úspešný priebeh mala tiež druhá celoštátna konferencia, na ktorej účastníci riešili problematiku
máp
velkých mierok a ktorá sa konala v dňoch 5. -7" 5. 1959
v Tatranskej Lomnici. Tejto konferencii sa dostalo vyso~ého ocenenia z najpovolanejšich
miest, od predsedu
USGK inž. J. Průšu i zástupcov iných rezortov. S priebehom a výsledkamt.rokovania
tejto konferencie bola technická verejnosť informovaná prostredníctvom
zpráv v odborných časopisoch [GaKO 12/1959, Vermessungstechnik
8/1959, Geodézia és Kartográfia 3/1959]. Za úspech' treba
považovať tiež to, že v čase tejto konferencie bol mimo
progr~mu prejednaný návrh na vytvorente celoštátnej odborne] skuptny pre geodéziu a kartografiu, ktorý účastníci jednomyserne prijali. Konferencie sazúčastnilo
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pracovníkov z 84 pracovíšť v celej ČSSR a 14 zahraničných hostí. Rokovania oboch konferenci! sú zahrnuté
v sborníkoch.
o'
V rámct príprav 3. celoštátnej konferencie
ktorá má
riešit problémy moderných mapovacích metód najma fotogrametrle[ a ktorú má usporiadat v rj 1961 OS geodézie
a kartografie pri krajskej sekcii ČSVTS pre stavebníctvo
v Brne, usportadala, bratislavská OS celoštátny seminár
o aktuálnych problémoch fotogrametrie
v dňoch 18. a
19. 2. 1960 v Bratislave. O tento seminár, ktorý mal pracovný charakter, bol neobyčajne velký záuj~m. Zúčastnilo sa ho 92 pracovníkov z 36 pracovíšt v celej CSSŘ
O dobrejúrovni
seminára svedčí aj tá skutočnost, že
mnohí účastníci požadovali, aby materiál seminára bol
vydaný vo forme sborníka.
Okrem uvedenej
činnosti
nadviazala
OS kontakty
a spoluprácu so sesterskými spoločnostami
niektorých
rudovodemokratických
štátov [Maďarsko, NDR, Polsko),
pravda, činnost v tomto smere je vermi skromná.
Nakoniec, treba uviést, že OS spolu s OS statiky a
predpatého betónu pri krajskej sekcii ČSVTS pre stavebníctvo v Bratislave zorganizovalo v júli1960 študijný zájazd do Rakúska, ktorého sa zúčastnllo 9 geodetov.
Predložený stručný préhlad vcelku skromnej činnosti

OS ukazuje, že sa vykonal kus užitočnej práce. Keď 'sa
do tejto práce zapojí široký kolektiv pracovník ov na
poli geodézie a kartografie,
bude jej činnosť ovela
úspešnejšia.

Krajský geodetický seminár v Košiciach
526:374.5 [437]
Na základe uznesenia II. konferencie geodetov, konanej v dňoch 5.-7. máj a 1959 v Tatranskej Lomnici, bola
založená prt Krajskej sekcii ČSVTS pre stavebníctvo
v Košiciach odborná skupina geodézie a ,kartografie.
Novozaložená'
odborná
skupina
usporiadala
dňa
29. apríla 1960 krajský seminár na tému "Problémy geodézie pri výstavbe sídlisk a priemyselrrých závodov". Volba tejto témy bola vyvolaná zahájením budovania najvačšieho investičného celku tretej patročnice - výstavbou Východoslovenských
železiarní, ktoré' budú vyžadovat od geodetov velmi náročné práce pri samotnej výstavbe priemyselných objektov i pri budovaní nových rozsiahlych sídlisk.
V priebehu seminára odzneli nasledovné referáty:
1. lnž. Svatopluk Mi c h a I č á k, SVŠT Bratislava: Nové typy geodetických prístrojov.
'
2. Doc. inž. dr. Václav K rum p han z I, ČVUT Praha:
Geodetické práce pri zakladaní priemyselných závodov.
3. Inž. K I a n g, Hutný projekt Praha: Geodetické základy výstavby Východoslovenských
železiarní.
4. Inž. Milan D o k o u P i I, ÚGK Opava: Skúsenosti
pri výstavbe sídlisk na Ostravsku.
5. Inž. Dezider Dan o, KPÚ Košice: Niektoré poznatky
z meračských prác pre výstavbu nových KoŠíc.
Treba poznamenať, že program semlnára sa dotýkal
širokej problematiky oa jednotlivé témy nemohli byť rozobrané do detallov. Napriek tomu seminár splnil svoj
účel, lebo popri problémoch nadhodených na tomto úseku geodetických prác boli účastníci seminára oboznámení s praktickými skúsenosťami prednášaterov.
Do rámca
seminára dobre zapadla tiež výstavka najnovších typov
geodetických prístrojov
V závere prijali účastníci seminára nasledovné uznesenie:
1. Usporiadať inštruktáž o nových geodetických prístrojoch a o práci s nim!.
2. Pri pracovných sch6dzkach informovat členov o sktisenostiach geodetov, zapojených do rozsiahlej výstavby Východoslovenského kraja.
3, Pripraviť plán prednášok s užšou tématikou, zameranou na perspektivy pracovných tikolov v oblasti výstavby košického komplexu.
4. Požiadat výrobcov geodetických pom6cok o zlepšenie
kvality tachymetrických
lát, meračských pásiem a rysova cích potrieb.
5. Vzhradom na nesúrodé geodetické výškové podklady
v oKošiciach a okolí požiadat
kompetentné
orgány
o preverenie a zjednotenie výškových sietí.
6. Po skúsenostiach
pri doterajšej výstavbe sídli sk pripojit sa k návrhom na urýchlené zriadenie funkcie
hlavného geodeta, ktorý by riadil a koordinoval všetky
meračské práce pri rozsiahlej výstavbe a zabezpečil
spofahlivú dokumentáciu
skutočného stavu objektov
a inženierskych stetí.
[ní. Marek Koláržk a žnž. Julius Guoth

Z činnosti výboru celostátní skupiny geodézie

.

a kartografie ČSVTS

'
526 :06 [437]

Ve schfizi výboru celostátní skupiny ogeodézie a kartografie ČSVTS, konané dne 27. 6. 1960, se mimo jiné projednávala otázka přípravy celostátní konference geodetů
v Brně v říjnu 1961. Má být zaměřena hlavně na moderní
metody mapování. ve velk'lích měřítkách, zejména fotogrammetrii. V dalším jednání bylo dohodnuto, že kvafifikace hlavního geodeta [viz poznámku k článku Geodet
- důležitý článek v řízení výstavby sídlišť] musí být
úměrná jeho odpovědnos-ti za veškeré zeměměřické práce při investiční výstavbě, od topografických
podkladů
a spolupráce s projektanty
až k pracím vytyčovacím
a Qokončovacím pro potřeby investora i pro potřeby stát-
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ní technickohospodářské
'mapy. Z toho důvodu bude požadováno, aby hlavním geodetem mohl být ustanoven jen
zkušený zeměměřický inženýr, který má oprávnění podle
§ 3 zák. 61/1951 Sb., nebo z řad kvalifikovaných pracovníků ÚGK. .
Dalším úkolem komise při výboru celostátní skupiny
geodézie a kartografie
bude zpracovávat jednotlivénávrhy na vydání dalších prováděcích pokynů k vyhláškám SVV č. 152/1959 a 144/1959, týkající se užší spolupráce geodetů na projektové přípravě a vytyčovacích
pracích včetně jejich finančního zajišťování. Komise proto
očekává z řad zkušených odborníků další návrhy a připomínky.
[nž. L. fanoušek

Rozmanitosti
Dny nové techniky důlně měřické služby
.

526.99:622.1:37'4.5

(437)

Ústav pro výzkum. rud (Ú,VR], geologicko-měřické
oddělení, při MHD uspořádal ve dnech 16. a 17. června
li Železnorudných
baní, n. p. Spišská Nová Ves, závod
v Rudňanech Dny nové techniky důlně měřické služby.
Oba dny měly velmi zdařilý průběh; zúčastnilo se jich
50 odborných pracovníků z četných podniků (Železnorudné baně Spišská Nová Ves, Rudné doly Jeseník, RD
l:'říbram, Železnorudné doly a hrudkovny Ejpovice, Rudné ba ně B. Bystrica, JD Příbram, Slov. magnezitové závody Košice, VŽKG Štramberk, Geo~ogické podniky: B.
Bystrica, Sp. N. Ves, Turč. Teplice, Brno, Stříbro, Praha
a Rýmařov, ÚVR, MHD, ÚGÚ, ÚBÚ, Uhelný průzkum
Ostrava, Hornický ústav ČSAV, VÚGTK a ÚSGK); program byl vhodně rozdělen - prvý den byl věnován referátům s předváděním
přístrojů, druhý praktickému
vyzkoušení přístrojů a metod přímo v pracovním prostředí y dole.
Po zahájení s inž. Vosáhlem z MHD, který zdůraznil,
že jde o prvé Dny nové techniky geologicko-měřického
oddělení ÚVR, které mají být opakovány každým rokem,
přednesl prvý referát s. inž. dr. K. Kučera z VÚGTK:
"Důlní závěsná lať pro paralaktické
měření vzdáleností", která byla autorem konstruována na popud východočeských rudných dolů, n. p., Vernéřovice, v rámci
výzkumného úkolu VÚGTK. Přednášející
popsal krátce
postup výzkumu i do cílené vlastnosti funkčního prototypu, který byl v místnosti
instalován a o přestávce
všem přítomným předveden. Dr. Kučera upozornil i na
příslušnou výzkumnou zprávu VÚGTK (č. 41], která je
všem zájemcům k dispozici i na podrobný článek uveřejněný v Geodetickém a kartografickém
sborníku z 1'0- .
ku 1960. Uvedl též,že
lat byla zkoušena vojenským
technickým ústavem a o zaslání její dokumentace požádal prof. Neubert z Freibers~é báňské akademie. Na
lať byl v září 1959 udělen dr. Kučerovipatent.
Referát
Dr. Kučery doplnil s. J. Vlček z ÚVR svými poznatky
z praktického vyzkoušení latě v dole v Rudňanech, provedeného v minulých dnech. Výsledky tohoto ověření
potvrzují všeobecné údaje uvedené ve 'lýzkumné zprávě
a v referátu. dr. Kučery. Soudruh Vlček přednesl i několik požadavků na drobné úpravy latě, které její používání usnadní. Po referátu byla neobyčejně čilá diskuze,
která pokračovala celé dopoledne druhého dne, kdy byla lať zkoušena v provozním prostředí přímo v dole a
kdy všichni účastníci si vyzkoušeli zaměření teodolitem
Theo 010, čtení laťového úseku, upevnění a všechny
vlastnosti modelu.
Výsledkem diskuse byla řada připomínek k zlepšení
vyba"ení latě, která se pravděpodobně stane cennou pomůckou našich důlních měřičů a návrh na vyhotovení
prototypu, který by byl vyzkoušen přímo v provozu. Zástupce MHD, s. inž. Vosáhlo,' v závěru oznámil, že MHD
pOŽádá o provozní vyzkoušení v Železnorudných dolech
v Ejpovicích a po zkouškách podá připomínky a návrh
na další úpravu.
Druhým byl referát výzkumného pracovníka ÚVR s.
J. Vlčka "O použití Zeissova Teletopu při zaměřování
podzemních prostor", K výzkumu přiměla ústav potřeba
zaměřování špatně přístupných nebo nepřístupných podzemních prostor a využití k tomuto účelu teletopu, který
podniky MHD mají k dispozici, ale používají ho jen velmi málo, pl'ičemž je zaměření nepřístupných komor, ve
kterých nelze body signalizovat, nutné zejména k vý-

počtu kubatur. Soudruh Vlček upozornil na výzkumnou
zprávu ÚVR č. 15-41, ve které je celý postup výzkumu
podrobně popsán, uvedl dosavadní metody (určení bodů
polárným
měřením, protínáním
vpřed) i předchůdce
v myšlence řešení. Výzkumný úkol byl vtipně vyřešen
adaptací
levného diaprojektoru
Meopta (doplněného
čočkou a chladicím zařízením světelného zdroje) na
projektor, kterým je na stěny podzemních prostor vysílán světelný cíl - několik svislých pruhů - které je
možno teletopem dobře p.ointova1. Udávané střední chyby pro 5m (± 2 cm), 10m (± 5 cm], 20m l(± 10 cm) a
30m (± 20 cm) jsou hodnoty postačující. Při tom byl teletop doplněn
konstrukcí
vodorovného
kruhu, který
dobře a rychle provedl n. p. Meopta. Model projektoru
váží necelého 1,5 kg a upevňuje se pohodlně na stativ
pomocí panoramatické neb kulové hlavice. V závěru referátu uvedl s. Vlček i metodu ivýpočtu kubatury pomocí záměrných
rovin a předložil návrh potřebných
tiskopisů.
Po přednášce
byly přístroje
předvedeny
a druhý den v dole všemi přítomnými prakticky vyzkoušeny. I zde byla velmi živá diskuze, ze které vzešlo několik, dobrých připomínek a doporučení zejména
k docílení vyšší světelné intenzity vysílaného světelného
cíle a snížení jeho šířky.
Po promítnutí instruktážního
filmu VÚGTK: "Měření
geodimetrem" přednesl výzkumný pracovník ÚVR s. inž:
Švagr třetí referát: "Použití hydrostatických vah k vysoce přesnému zjišťování deformací v podzemí". Uvedl
oba typy hydrostatických
vah (prof. Němčíka a prof.
Meisera) a podrobně popsal druhý typ, vyrobený závody
jemné mechaniky ve Ffeibergu. lnž. Švagr předváděl
přístroj a jeho funkce přímo při výkladu, upozornil na
některé konstrukční nedostatky a na různá zlepšení, která po vyzkoušení přístroje provedl, zejména doplnění
přístroje vzduchovou trubicí s otvorem uprostřed k vyrovnání tlaků u dvojice přístrojů a úpravu otvoru k plnění přístroje kapalinou. Udávaná dosažitelná přesnost
převý.šení dvou bodů vzdálených 40 m(O,Dl mm] je dosažitelná, jak bylo ověřeno při pozorování jemných posuvů půdy v příbramských
dolech, i při praktickém
předvádění druhého dne. Vysoká přesnost je dosažena
je,mným nastavováním hrotu jehly na hladinu kapaliny
(resp. k zrcadlovému obrazu hrotu jehly v kapalině).
I když širokému využití brání omezená možnost přístroje (lze určit převýšení mezi dvěma body výškově vzdálenými nejvýše 10 cm], byl o přístroj veliký zájem pro
rychlost práce i vysokou přesnost. I zde -přinesla diskuse několik dobrých podnětů.
Posledním byl referát s. Vlčka: "Zjišťování deformací
v nepřístupné dobývce". Zdůvodnil v něm vhodnost použití trigonometrické
nivelace pro určení výšek značek
umístěných ve stropních partiích podzemních prostor.
S. Vlček předvedl řadu značek, které ústav zhotovil a
které se na nepřístupných místech velmi osvědčily. JSou
opatřené vnitřním
osvětlením nebo potažené reflexní
fólií.
.
Oba Dny nové techniky byly v závěru velmi kladně
hodnoceny zástupci všech zúčastněných ústředních organizací. Zvláště je třeba zdůraznit, jako klad okolnost,
že pracovníci ÚVR předstupují před odbornou veřejnost
i s nedokončeným výzkumem, aby si správnost svého
postupu ověřili u pracovníků praxe.
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Dne 22. dubna 1. r. se konal ve VÚGTK seminář, na
kterém přednesla referát prom. mat. s. Irena P a k o st o V á na téma "Některé možnosti aplikace matematické statistiky v geodézii".
V úvodu referátu' byla krátce probrána historie matematické statistiky ~ matematiky
viibec, dále vztah
matematické statistiky a geodézie. Byly stručně vysvětleny základní principy matematické statistiky a objasněnyzákladní
pojmy, jako pojem náhodné. proměnné,
základního
souboru, výběru ze základního
souboru a
rozložení pravděpodobností.
Dále byl uveden postup při
výběru a aplikaci vhodné statistické metody a Ukázány
některé
typické příklady
použiti statistických
metod
v geodézll.

1960/159

Geodetický

sv. 6/48(1960)
Nejprve to byla aplikace tzv. neúplného rozložení při
rozboru přesnosti polygonového pořadu (byla zjištěna
možnost zmenšit dosud užívané
dopustné odchylky
v uzávěrech polygonových 'pořadů), dále byla srovnávána přesnost různých vyhodnocovacích
způsobů (na
,příkladě dvou tachymetrických
pomůcek). Bylo použito
ve statistice užívané metody testování hypotéz, která
byla při té příležitosti blíže osvětlena. V dalším příkladě
byla popsána
statistická
metoda zjišťování hrubých
chyb měření, dále pyly na příkladech předvedeny různé
metody testování normality rozložení náhodné proměnné.
Poslední část byla věnována aplikacím matematické
statistiky při kontrole geodetických prací.
V diskusi se objevila řada podnětných návrhů dalších
možností využití popsaných metod (zvláště \ hodnocení
předepsaných
dopustných
odchylek různého druhu a
možnost nahrazení
různých
procentních
výběrových
kontrol modernější výběrovou kontrolou).
Dne 20. 5. 1960 se konal ve VÚGTK seminář na téma
"Vyrovnáni a některé chybové vlastnosti gravimetrických siti". Referát přednesl s. inž. dr. František Brož.
Téma seminái'e lze považovat za aktuální, neboť v současné době se uvažuje o zpřesnění čs. gravimetrických
sítí. Na semináři byla probírána problematika
vyrovr
nání gravimetrických
sítí podle metody nejmenších
čtverců. Kromě toho byla přednesena metodika vyšetřování různých funkcí vyrovnaných
veličin při použití
aparátu maticového počtu a diferenčních rovnic. Zkoumání jednoduchých ;modelů představovaných
trojúhelníkovým a čtyřúhelník.ovým
gravimetrickým
řetězcem
ukázalo že z ekonomického
hlediska jsou vhodnější
čtyřúheÍníkové sítě. Vyvozené závěry platí za předpokladu, že systematické chyby měření byly potlačeny na
nejmenší míru. Z toho vyplývá důležitý požadavek věnovat zvýšenou pozornost zkouškám grlj.vimetrů a metodice měření.
.
Přednesená látka měla ukázat, že při projektování
přesných gravimetrických
sítí je třeba věnovat náležitou pozornost i jejich zpracování podle metody nejmenších čtverců, jejíž použití' může mimo jiné přispět i k'vě::decky zdůvodněné volbě konfigurace gravimetrické sítě.
Diskuse, která byla zaměřena zvláště na působení systematických
chyb v gravimetrických
měřeních, byla
velmi živá a pddnětná. Lze soudit, že seminář při značné účasti externích vědeckých pracovníků splnil své po·
slání.
Št

Z výstavy diplomových

prací FIS CVUT v Praze
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Katedra kartografie a vyšší geodézie, fakulty inženýrského stavitelství Českého vysokého učení technického
v Praze, núsitele řádu republiky. uspořádala při příležitosti 15. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou. armádou ve dnech 14. až lB. června 1960 v Husově tI'. 5. v Praze 1, výstavu diplomových prací z oboru
kartografie.
Výstava, která byla. velmi vkusně uspořádána, obSahovala tyto diplomové práce:
Rok 1953:
Dagmar Čmolíková: Vyhotovení montážního
originálu
letecké mapy Evropy 1 :500000 -Jist
Hamar.
liří Hamerský: Stáhií mapa 1:5000 odvozená.
Alexej Hrabě: Vyhotovení montážního originálu mapy
Vietnam, Laos, Kambodža 1:5500 000,
Hedvika Krumlová: Vyhotovení montážního
originálu
mapy Přední Asie 1:12500000.
Milan Mattinek: Vyhotovení montážního originálu letecké mapy Evropy 1:500000 ':- list Kréta.
Milan Pokorný: Státní mapa 1:5000 - odvozená.
Karel Ríha: Vyhotovení montážního originálu mapy"Velká vlastenecká válka" 1:8000000.
Rok 1954:
Aleš Hašek: Fyslcko-politická ;mapa Přední a Zadní Indie. Tech. projekt pro M 1 :12500000.
Jaroslav Urmus: Hospodářská mapa okresu Humpolec.
Techn. projekt pro M :1.:50000.
Miroslav Mlkšovský: Politická mapa Evropy. Tech. projekt pro M 1 :10 000 000.

obzor
č. 8_

Rok 1956:
Svatopluk Kuchař: Španělsko a Portugalsko. Tech. projekt pro M 1:7000000.
.
Vladimír Ledvinka: Rychlá reprodukční metoda barevných originálů - barevné výtažky.
Osvald Plachý: Kartometrický
postup při vyšetřování
pravých ploch [areálů 1 z topogr. map pro geografické účely.
František Trlifaj: Fysická mapa Jugoslávie. Techn. projekt pro M 1:4 000 OOU.
Rok 1957:
Vladimíra Jurková: Politická mapa Jugoslávie a Albánie.
Techn. projekt pro M 1:4000000.
Bohumila Krausová: Politická mapa východní části USA.
Techn. projekt pro M 1:12500000.
Jan Neuml;lnn: Příruční maIla ČSR. Techn. projekt pro
M 1:1 500 000.
František Pánek: Návrh na sestavení podkladového materiálu pro mapu Severní Ameriky.
V:áclav Eecka: Politická mapa východní Číny. Telťhn. projekt pro M 1:12500000.
Jiří Rohlík: Rozbor nástěnné mapy SSSR M 1:6000000.
Marie Strouhalová: Návrh na sestavení
podkladového
materiálu pro mapu Afriky.
Anděla Šikulová: Nejvhodnější
stejnoploché
zobrazení
pro Afriku.
Ivetta Tllrková: Návrh na sestavení podkladového materiálu pro mapu Jižní Ameriky.
RJk1958:
Vladimír Lampa: Školní nástěnná politickosprávní mapa
SSSR. Techn. projekt pro M 1:5000000.
.
Blanka Křiklánová: Roční úhrn srážek v období 1901 až
1950. Techn. projekt klimatické
mapy ČSR pro M
1:1000000.
Vlasta Maitnerová: Fyzická mapa SSSR. Techn. projekt
pro M 1:10 000 000.
Václav Petr: Politická mapa SSSR. Techn. projekt pro
M 1 :10000 000.
Josef Pilát: Typová zobrazení obvyklých map.
Jan Pokorný: Fotoreprodukce
pérových map technikou
mokrého kolodiového procesu.
Q,ok 1959:
Marie Cimplová: Návrh doplňkových
kartogramů
případně .kartodiagramů
pro soubor administratlvníéh
map krajů ČSR 1:200000.
Tatjana Ignatovská: Zásadní směrnice pro nové vydání
školní nástěnné a příruční mapy Afriky.
Juraj Juhasz:
Vyhotovení
plastické
mapy Krkonoš
1:100000.
'
Jan Král: Síťový tisk a jeho použití v kartoreprodukci
Pavel Nedvěd: Administrativní mapa ČSR. Techn. projekt pro M 1:500 000.
Zdeňka Profeldová: Technologie reprodukce plánů a map
malých nákladů.
Vladimír Rogl: Zásadní směrnice pro nové vydání škol.
zeměpisného atlasu pro 4. a 5. postupný ročník všeobecně vzdělávací polytechnické školy.
Marie Václavíková:
Ideový návrh. turistické
mapy
1:100000.
Marie Zeithammerová: Základní mapové dílo - Austrálie. Techn. projekt pro M 1:5000000.
Rok 1960:
Ludmila Bečková: Zdravotnictví v ČSR k 31. 12. 195B,
Techn. projekt pro M 1:1000000.
Marie Borkertová: Španělsko a Portugalsko. Tech. projekt pro fys. ~ pol. mapu M 1:1500000.
Jaromír Lllfelmann: Standardizace rastrů a barev v mapách.
Zdeňka Mrázková: Technologie reprodukce map vydávaných ve velkých nákladech.
Jiří Nermuth: Př.ekreslovací zpťisoby v kartografii.
Marie Ondrysková: Reprodukční
zpilsoby k vyjádření
barevných stupňů a tónů v mapách.
Alena Róttová: Zelezniční doprava ČSR k 31. 12. 1959.
Techn. projekt pro M 1:500000.
Josef špůr: Projekt plastického modelu vzorové sekce
Mapy světa 1:2500000 - No.vý Zéland.
Michal Štasz: Reprodukce map tlskem.

1960/160

Z vystaven,ýchprací
i~e ~ápisů z knihy návštěv byl
patrný ro~voj i stoupající úroveň výuky na úseku kartografie 'L ~ejm~na pak' i výsledky studia absolventfi,
v nichž se oJ!ráží sepětí školy s praxí.
Diplomové práce mají velmi vysokou úroveň. Některé
z prací byly zcela. jiné pak d~l(!ím způsObem již využity
v praxi. Mno~ zdiplomantfi,
jejichž práce byly navýstavě.př,edváděnr,se
'dnes již velmi úspěšně upl&tň"Ují
v kartografické
výrobě i při řízení, .organi-~aci, plánování a. kontrole kartografických
prací ..
Obdobnoá v~stavu diplomových praCí absolventů zeměměřického inženýrství větve fotogrammetrické~
let
1955 až 1960 uspořádal na fakultě inženýrského stavitelství kolektívyracovníků
ústavu fotogrammetrie
na katedře mapování a hospodářskotechnických
úprav pozemků v 1. laboratoři Ústavu fotogrammetrie, Husova 5,
Praha 1 pád vedením prof. inž. dr. J. KlQboučka.

Ladislav Průcha: Určení prvků vnitřní orientace lototheodolltu T a E.
Jiří Šíma: Prostorová triangulace na mulUplexu.
Rok 1959:
Ivan. Bubák:
Irena. ChvOjková: Pozemní stereofotogrammetrické
mě- _
ření..
.
,
Stanislav' Galíček: Zaměření části hradd Točníka po~emnl fotogrammetrH.
.
Miloslav Hlaváček:, AerotriangulaCll"na-níúlUplexu.'
j
Libuše Jáchová-Litschmannová:T
- triangulace.
Boris Janoš: Fotoplánykopcovitého
územL
Miloš Kutina: Stereofotogrammetric'Ké
zaměřenf,. části
Staroměstského náměstí.,
Zdeněk Líbal: ,Metoda ne~kresleného modelu. Vít Lukáš: Přesnostfo~amIrietrického
určování výšek
na stereometru-STD - 2.
Stanislav PřikrYl: Početní určfmí prvků vzájemné orien" tace.
I.

'.

.

~<

Na 'výstavě byly předvedeny tyto diplOlJlové práce:
Rok 1955~
Jiří Antropius: Zhotovení triangulace pr", V1apu měř-(tka
Rok 1960:
'--1:25000.
Den Don Zun: Aerotriangulace na multíplexu .
. Jana. Benešová: ZhotovenL čAstí mapy projekčním mul.
Jan Chalupný:
Porovnán:ívýsledků
měření v měř.
tiplexem. (Měř1tkomapy
1:10000.)
Vítězslav Prochá~ka: Určení prvkfi vnitřní oriéntace fo- "_ 1:10000 na stere.epantometru a multiplextl.
Aqtonín Mareš: Souborná zkouška Zeissova lototheodototheodolitu G 3/b.
HtuPhotheo
19/1318
Rok 1956:
Pak Zen· ZiW Vyhotovení fotoplánti V; měřítku 1:10000
Bohuslav Mandys:
v rovinatém a ;kopcovitém území.
Josef Pražák: Vyhodnocení
čá&ti listu mapy 1:10000
František Pata: Zaměření lomu Zárubka v měř. 1:1000
diferencovanou
metodou ·letecké fotogrammetrie.
- pĎ~emní stereofotogrammetriL
František Stupka: Určení prvků vnitřní orientace fotoJiří Pyšek: Vyhotovení fGtoplánů v měřítku 1:5000 a
theodolitu model A č 15036.
1:2000.
Rok 1957:,
Miroslav Roule: Zaměření lomů ČSD Jablonné nad Orpřechod ~e studia lčtyřletého na pětileté --- nebyli žádnl
licí pozemní fotogrammetrií v měřítku 1:1000.
absolventi
Jiří ".Tužil: Určení prvků v~ájemné orientace leteckých
Rok1958:
měřických snímků početními metodami.
Dana Kulžková: Vyhotovení fotoplánů v měřítku 1:10000 .
Jiří Krombholz: Vyhotovení části. list1r'1Ílapy 1:25000 di- . Jiří Vostřel: Zaměření Toskánského paláce po~emní fotogrammetrií .
. ferencovanou metodou~
-Velmi náročné úkoly- diplomových pracl z oboru foLibúše SoukllPová,. ro~. Květová: Snímkbvá
rqdiální
togrammetrie byly úspěšně zvládnuty diplomanty a jsou
.triangulace pro mapu 1:25000.
dokladem. stále stoupajících nároků ~eměměřického stuVáclav Nykl: Fotogrammetrické
'zaměření
historicky
dia na ČVUT v 'Praze i stále se prohlubujících ~nalostí
r.enného 'objektu.
nových ~eměmě,ř.ický.ch-inženýrů. kteří své odborné znaIvana Ouhrabková:
lostí . plně využívají a uplatňují ve fotogrammetrické
Josef Šafránek: Fotogrammetrické
~aměření splavova.praxi na ústavech resortu ÚSGK i jinde.
né výsypky.
o
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Mapa správního ~ozilělení CSSR.Měřítko l:Zoo ÚOO. Konformní příČ·
né válcové zobrazení .caussovo. Vydala ÚSGK.Zpracoval a vytiskl
KROv Praze. 1. vydání 1960. Provedehl: ofset. Cena za kus Kčs '5.-.
Rozměry vnitř.·
rámu mapy
[81X65cm)
VOGTKčís. přír. 199/60
[80X65cml
200/60
[66,5X89 cm)
201/60
[90X58cm)'
202/60
(69X78cm)
203/60
(107,5X65cm]
"",
204/60
(79,5X78cm)
205/60

1. StředoČeský kraj
2. lihočeský kraj •
3. Západočeský kraj
4. severočeský kraj .
,. 5. Východočeský kraj
6. Jlhomoravský kraj.
7. ~everomoravský kraj

Projeklování a vytyčení terénních úprav.
Mapy s dřívějšlm správním rozdělením na kraje, okresy a obce
Materiály ze semináře pořádaného katedrou geodezie
podle stavu, k, 30.6. 1959 v podkladu černě a s novým správním
ČVUT v lednu 1959, zpracované formou skript -kolektirozdělením krajů a jejich okresfi červeně vyznačeným.
.
"
vem lnZ. P. Chrarnosta, inž-,· dr. A. Jelínek, doc. dr. V~
Mapa správneho rozdelenia ČSR.. Mierka 1:200000;- Konformně
Krumphanzl' a inž. dr. E. Nykodym za redakce doc. jJriečne valcové zobrazenie Gaussovo. Vydala SOK na Slovensku
il{lracoval KRO v Modre·Harmónil [8, 9,101, vytlačil KRO V Modre,Krumphanzla.
Vyd. SNTL Praha, Kčs 770 k dostání
Harm6nil (8, 10lii KRO v Praha (91. 1. vydanie 1960. Tlač: ofset.
v prodejně n. p. Kniha, Praha 2, l~arlovo ~á~l.HI.Št.
.
Cena za kus Kčs 5,-.
.

Přírůstky mapové dokttmentace

ROzměry vnitř.
rámu mapy
VOGTKčls. přír. 206/60
(89X76,5cm]
207/60
[93,5X92,5cmJ
208/60
(106X65cml

VÚGTKv Praze

CSSR:

8. Západoslovenský kraj
9. stredoslovenský' kraj
10. VýChodoslovenský kraj

Mapy nového správního rozdělení: .

./

Mapa správního rozdělení ČSSR. Měřítko 1:1000000. obecné
kuželové konformní zobrazeni. vydala OSGK. zpracoval a vytiskl
KRO v Praze. 1. vydání 1960. Rozměr vnitřního rámu 79X40 cm.
Cena Kčs 1,40.
.
VOGTKčís. přír. 197/60.

I

Mapy krajfi 'maji v podkladu černě vyznačené dřívější správnl
rozdělení na okresy a obce $ názvy obcí podle stavu k 30. 6. 1959.
červeně jsou zakresleny hranice nových krajů a jéjich okresů.

Mapa správního rozdělem ČSSR.Měřitko 1:2000000. obecné kuže·
lové konformní zobrazeni. Vydala OSGK.,zpracoval a Vytiskl KRO
v ..Praze. 1. vydáni 1960. Rozměr vnitřního rámu- 39.5X20 cm.
Cena .Kčs 0,40.
VOGTKčís. přir. 198/60.
Mapy s dřívějším správním, rozdělením na kraje a okresy podle
stavu k 30. 6. 1959'vyznačeným v .podkla,du čllrně a s novým správ·
ním rozdělenlm, vyznáčeným čer.veně. •
Mapa správneho rozdeWnia ČSSR. Miérka' 1:400000. Konformné
priéčne valcov.é zobrazenie Gaussov{). Vydala SGK na Slovensku.
Spracoval a vytlačil KRÚ v MOdre.HarllÍ6nii, 1. vydanie 1960. Tlač:
. ofset. Rozměr 100X52 cm. Cena Kčs 6,-.
VOGTKčís. přír. 209/60.
,
.
Zákres obecních hranic a ná:o'lfi obcí podle stavU:,k 30. 6. 1959
le v podkladu vyznačen černě. Hranice .nového správhího rozdělení
okresů. a krajfi jsou I(yznačeny červeně.

ZVEME VŠECHNY TECHNIKY,
kteří

navštíví

Brněnský

veletrh,

do

EXPOZICE TECHNICKÉ LITERATURY
PAVILÓN A 3 - OCHOZ.
Vystavují zde: Státní naklada!elství
literatury, Slovenské vydavatélstvo
-Iitératúry, Kniha, n. p.

technické
technickej

NydáváÚstředIl.1 správa geodéziea kartograf1e ve Státnlm nakla datelstvltechnick'é
literatury, n.p., Spálená 51, Praha 1 - Nové
Město, té!. 23441. ....:..Redakce:. Ostřednl. správa geodézie a kartografie,
Kostelnl42, Praha 7· Holešovice. Vedoucl redaktor inž .
.Vladislav 8.achunský. Výkonný redaktor inž. E'rantlšek Štorkáh
tel. 774-4'1. - Inzertní: oddělenI: SNTL, Praha 1, Spálená 51,
telefon 234441:.l!nka 369. Tiskpe Mlr,no'vinářskézávody,zllvod
1, Práce, Václavské nám. 15, Praha 1 ,-Nové ,Město . ...:..,Vychál<112~rát roČllě.: toto č1s10, vyšlo 17.. 8. 1960. "'-: Cen.a jednotlivého
čls1a Kčs 4.-;
celóročnl
předplatné
Kčs 48,-.
r
A:dmlnístrace: Poštovní novinový úřad, Jindřlšská
14, praha 1. Objednávky přijlmá každý poštovní úřad. nebodorucovate'l.
Do sazby 6. 7. 1960, do tisku 9. 8. 19ť?O;1
náklad 2300 výtisků.. Papír: text a příloha 7208-11/70 g, ob;ílka 7209·41/80 g. Otisk dovoJel} jen s udánlm pramene ~ se z1ichovánlm autorských
práv.'
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