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Výstavba Ostravska a zeměměřiči
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Historie triangulačnich praci v prostoru Ostravska. Zkušenosti ziskané při budování trigonometrických stti v územi
s horizontálnimi a vertikálnimi pohyby půdy.

Výstavba Ostravska stala se věcí všeho pracujícího
lidu, každého občana republiky, a Ostravsko bylo nazváno jejím ocelovým srdcem. Stalo se tak vším právem,
neboť hlavními surovinami, svými zdroji železa, koksu,
uhlí, oceli dodává energii celé republice a určuje tak tep
všeho průmyslu naší vlasti. Svými uhelnými doly, koksovnami, svými bateriemi vysokých pecí, oceláren a velkou
stavbou socialismu, jež tyto zdroje ještě znásobuje, stává
se Ostravsko jednou z nejdůležitějších-materiálně technických základen nastupující socialistické epochy.
Bez zvětšené výroby uhlí, železa a ocele bychom však
nemohli splnit žádný z cílů, které stojí před námi. Nemohli bychom zvyšovat životní úroveň lidu, protože by
nebylo z čeho vyrábět, ani za co kupovat. Nemohli bychom ubránit a uchránit mír, protože bez uhlí, železa
a ocele by naše země byla slabou a nemohli bychom zajistit její obranyschppnost. Bez stále se zvětšujícího
množství uhlí, ocele a železa nemohli bychom dodat ani
více strojů našemu _zemědělství, nezvýšili bychom tak
zemědělskou produkci a tak nemohli zlepšovat zásobování
pracujících. Rychlá výstavba Ostravskaumožňuje a urych-luje splnění těchto cílů.
Na výstavbě Ostravska poduejíse statisíce pracujících,
dělníci i technici závodů ze všech krajů republiky. Velkou
odpovědnost při budování Ostravska mají stovky techniků a projektantů, na jejichž přesných výpočtech a včasném připravení projektů záleží, jak rychle budou moci
dělníci a technici budovat.
Jak jsme přispěli my, českoslovenští zeměměřiči svojí
prací při výstavbě Ostravska? Byli jsme připraveni?
Práce zeměměřické spojené s budováIiÍ1nOstravska nemohly započíti současně s pracemi ostatními. -Mapové
podklady musí býti dávno předem připraveny, aby
veškeré plány a projekty mohly být řádn.ě promyšleny
a propracovány. Vytyčovací a trasovací práce projektů
mají být prováděny v mapách, které zobrazují skutečně
poslední - nejnovější - stav terénu. Jak tomu bylo na
Ostravsku? Musíme si přiznati, že mapové podklady
zobrazující nejnovější stav terénu nebyly připraveny.
Teprve když bylo započato při budovám Ostravska
s pracemi projekčními,vytyčovacími a stavebními, pracovalo se na mapových podkladech a pracuje se ještě dnes.
Ovšem ani práce mapovací nemohou býti bez řádného
podkladu. Podkladem všech prací zeměměřických, tedy
i mapovacích jsou geodetické podklady - triangulace.
Bylo velkým příspěvkem pro práce mapovací, že v celé
ostravské oblasti byla včas Vybudována trigonometrická
síťdo V. řádu. Možno říci, že po této stránce 'zeměměřičitriangulátoři projevili připravenost a tak umožnili, usnadnili a urychlili práci na důležitém úseku výstavby
Ostravska.
Triangulační práce na Ostravsku jsou mnohem obtíž-

nější, namáhavější a nesnadnější než v jiných oblastech.
Celá oblast je zčásti zastavěna, zčásti zalesněna nebo
pokryta rybníky, což vše znesnadňuje signalisacitrigonometrických bodů. Viditelnost je s ohledem na množství
prachu, kouře a par ve vzduchu velmi omezena, činila
při observaci velké obtíže a umožňovala tuto pouze na
několik hodin denně. Největším nepřítelem triangulačních prací v této oblasti však jest stálý pohyb půdy,
zapříčiněný propadáváním terénu v poddolovaném území.
Tento zjev vyskytuje se ve všech rudných a uhelných
oblastech, ale podle dosavadních zkušeností projevuje se
na Ostravsku dosud nejznatelnějším způsobem. Pohybu
půdy nebyla dříve dávána taková důležitost. Věřilo se
v pohyb vertikální, důležitý pro práce nivelační, ale pohybu horizontálnímu nebyla věnována pozornost.
S triangulačními pracemi na Ostravsku bylo započato
již v roce ln4 a pokračováno v nich v r. 1927, kdy byly
určeny trigonometrické body Il.-IV. řádu. V roce 1926
provedl profesor Semerád triangulaci na východě Ostravské oblasti pro Orlovou a Karvinou a v r. 1932 byla tato
rozšířena t. zv. revírní triangulací, provedenou tehdejšími
důlními měřickými úřady. Obě tyto triangulace byly
převzaty bývalou triangulační kanceláří ministerstva
financí. S pracemi triangulačními bylo pokračováno
v r. 1935 a konečně v letech 1941 a 1942 byla provedena
triangulace do V. řádu v celém ostravském výběžku,
který tvořila tehdejší protektorátní hranice.
Při výpočtech souřadnic trigonometrických bodů v jednotlivých letech byl vždy zjištěn nesouhlas v souřadnicích
daných trigonometrických bodů a výpočty stávaly se
obtížné. Jelikož dobré výsledky měření zaručovali zkušení
triangulátoři, což potvrzovaly uzávěry trojúhelníků, které
byly vždy daleko pod dovolenou odchylku, bylo pátráno
po příčinách nesouhlasu souřadnic daných trigonometrických bodů. Zjištěno, že orientace provedené na daných
trigonometrických bodech vykazují velké odchylky, které
nasvědčovaly pohybu trigonometrických bodů a tedy
pohybu půdy. Vyšetření na místě toto podezření potvrdilo. Velikost tohoto pohybu, jeho směr a pod. vysvětlil Ing. Forman podrobně a zajímavě v článku uveřejněném v Zeměměřickém obzoru č.9-10, ročník 1946.
V r. 1949 byly prováděny rozsáhlé triangulační práce
podél státní hranice od Bohumína přes Třinec, Jablunkov až po čadcu. Mimo to požádaly OKD o provedení
triangulace v okolí Karviné a Orlové za účelem připojení
důlního měření na čs. jednotnou trig. síť. Žádost odůvodňují tím, že trigonometrická síť vybudovaná v minulých
letech doznala od té doby značných posunů vertikálních
i horizontálních. Rozhodnuto proto, že v prostoru, kde
byla provedena triangulace profesorem Semerádem
v r. 1926 a revírní triangulace r. 1932, bude v r. 1949
provedena triangulace -nová. Rozhodnutí toto bylo odů.•
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vodněno ještě tím, že právě v této oblasti byl pozorován
největší posun půdy a dále, že obě zmíněné triangulace
neodpovídají novým zásadám o budování jednotné ttig.
sítě.
S ohledem na zkušenosti minulých let byly trigonometrické body umístěny ponejvícev blízkosti těžných jam
nat. zv. ochranných pilířích, které nesmí býti poddolovány. Všechny takové trigonometrické body bylo třeba
signalisovati vysokými signály, tím byly sice práce stíženy, ale zaručeno, že pohyb trig. bodu bude omezen
na minimum, případně úplně vyloučen a dále usnadněno
důlním měřičům připojení jednotlivých těžných jam na
jednotnou trig. síť. Upuštěno, pokud možno od použití
často se měnících bleskosvodů těžních věží, jako signálů
trig. bodů. Nové trig. body jsou tak určovány, že bylo
postupováno od území, které není poddolováno do území
poddolovaného. Tímto postupem bude možno v budoucnu prováděti kontrolu měření jednotlivých trig. bodů
a sledovati případný jejich pohyb.
Trigonometrická síť byla pravidelně rozprostřena na
zájmovém územ'í o vzdálenosti trig. bodů v průměru
2 km. Odstranil se tím nedostatek trig. sítě z r. 1926, kde
strany 500 m dlouhé střídaly strany něko1ikakilometrové.
Trig. body předchozích triangulací byly ponechány v přírodě i v triang. operátě, jelikož bylo již na ně připojeno
polygonové měření. Nové trig. body byly očíslovány
následujícími čísly a byly pro ně založeny nové triangulační listy. Zkušeností získaných v r. 1949 bylo použito
v r. 1950, kdy podobným způsobem byla přebudována
trig. síť v západní oblasti ostravské pánve. Výsledky výpočtu souřadnic trig. bodů· dokazují tentokráte pohyb
půdy jedním směrem a čím blíže ku středu poddolované
oblasti, tím jsou odchylky větší, zatím co na okrajích
poddolovaného území jsou nejmenší. Podrobnější vý-
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sledky o těchto triangulačních pracech v letech· 1949
a 1950 přináší článek Ing. V. Menčíka.
V některých místech jest pohyb půdy tak značný
a trvalý, že již po roce byl zjištěn značný posun trig.
bodů. To vše činí velké potíže i při novém měření katastrálních území. Proto jest třeba nenechati trigonometrickou síť v oblastech, kde jest pohyb půdy sestárnouti
a stále kontrolovati trig. body ohrožené z trig. bodů
stálých. Měřické oddělení OKD získaloznačné zkušenosti
právě při triangulačních pracích v letech 1949 a 1950
prováděných. Ovšem jest třeba, aby je sdělilo i jiným
závodům a důlním podnikům, kde se setkávají s podobnými problémy jako na Ostravsku.
V letech 1949a 1950 byla vybudována trig. síť na širokém okol! Ostravy, neboť výstavba nové Ostravy netýká
se pouze Ostravy samé. Do plánu výstavby byly zahrnuty
hutě, doly, přehrady, sídliště a komunikace. Tedy vybudování Nových hutí Klementa Gottwalda, vysokých
pecí ve Třinci, sídlišťve Fryštátě, Šumbarku, Bludovic socialistického města, které vyrůstá po obou stranách
těšínské silnice, jehož rozloha v budoucnu má svojí rozlohou předčiti Ceské Budějovice, přehrad na Morávce,
na Lučině a jiných. To vše jest jediným úkolem, jedinou
stavbou socialismu a tak jest třeba se na tato díla dívati.
Pro všechna tato díla a celé jejich okolí jsme triangulaci
včas připravili.
Jest na nás československých zeměměřičích, abychom
byli připraveni i do budoucna. Jistě neustrneme pouze
na výstavbě Ostravska"ale budou následovati i další
velké stavby socialismu a proto je třeba, abychom jim
věnovali co nejvíce pozornosti, včas je i z hlediska zeměměřického připravili a tak přispěli k jejich zdaru všemi
nám možnými prostředky.

Zeměměřiči při výstavbě socialist~cké Ostravy
Ing. Čeněk Jurek
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Přispěvek zeměměřičů k výstavbě socialistické Ostravy, socialistických sidlišť a velkých průmyslových závodů. Měřické práce a mapové podklady Ostravska. Vytyčovaci práce. Upozorněni na škody způsobované nejednotnosti řizeni
praci a nedostatečnou kontrolou. Návrh jednotného řizeni vytyčovacich a trasovacich prad hlavnim geodetem - vytyčovatelem.

Cesta k socialismu vynutila si urychlený rozvoj těžkého
průmyslu. Přírodní struktura Ostravska skýtá tomuto
rozvoji velké možnosti. Mohutné zdroje kamenného uhlí,
které tvoří jedinou dlouhodobou zásobárnu tohoto
vzácného přírodního produktu v Ceskoslovenské republice,přispívají nejvíce k průmyslovému rozvoji kraje.
Průmyslová aglomerace zabírá území od Opavy k Bohumínu, C. Těšínu, Třinci, Místku a Frenštátu p. R., od
řeky Olše k Ostravici a od Ostravice k Odře. Do struktury
těžkého průmyslu se hluboko zasahuje. Výstavba Nových
hutí Klementa Gottwalda v Kunčicích stává se centrálním
problémem první naší pětiletky. K ní je také zaměřena
pozornost všech našich pracujících. Vzrůstají zde nové
konstrukce v celých blocích. Jedna moderní vysoká pec
s celým příslušenstvím byla dána do provozu 1.ledna 1952
a druhá byla zapálena 1. října 1952. Také v Třineckých
železárnách V. M. Molotova přibyly k stávajícímvysokým
pecím dvě nové, úplně automatické. Staví se také nová
odvětví těžkého průmyslu ve Vítkovicich, Bohumíně

a Lískovci, aby se vytvořily nové základy socialistické
společnosti a upevnila bezpečnost státu. Po dokončení
této výstavby v první naší pětiletce plánuje se v druhé
pětiletce výstavba pěti velkodolů.
Z celé této výstavby vyplývají veliké změny rázu technického, dopravní spoje železniční, silniční, rozšiřování
a úprava stávajících silnic, budování kanalisací a vodovodů. Katastrofální nedostatek vody v poddolovaném
ostravském kraji nutí také k vyřešení tohoto těžkého
problému. Staví se již dvě vodní přehrady, kružberská
na řece Moravici a žermanická na řece Lučině. Daleko
ve větší míře budou se stavět další, budou se upravovat
řeky a jímat povrchová voda.
S výstavbou průmyslu a velkodolů roste a bude růst
počet obyvatelstva. Jen v Ostravě má se zvýšit během
12 let o 200 tisíc lidí. Podle perspektivního plánu má
mít Ostrava do 15ti let nejméně půl milionu obyvatel
a má se stát druhým největším městem naší republiky.
Stará Ostrava nedá se mnóho rozšířit. Její území je pod-
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dolováno a území se stále sesouvá. A nejen v Ostravě ale
od řeky Odry až téměř k Č. Těšínu je půda v pohybu
a není vhodná pro velké stavby obytných domů.
Mračna kouře a prachu nad starou Ostravou, obytné
čtvrti vedle továren, desítky závodních vleček, protínajících ulice, špinavé odpadní vody, haldy, zápach a tvoření
trhlin na obytných budovách netvoří bydlení v uhelné
pánvi příjemným. Uvažovalo se proto již od roku 1949
o stavbě nového města Ostravy v nepoddolovaném prostoru. Usnesením ze dne 25. března 1952 strana a vláda
se rozhodly postavit 12 km na severozápad od Ostravy
na levém břehu řeky Odry, na území Svinova, Třebovic,
Poruby a Polanky n. O. novou socialistickou Ostravu,
která má za 12 let pojmout více než 150000 obyvatel.
Mělo to být první socialistické město v naší republice.
Vyhlédnuté území má dobré podmínky pro stavbu sídliště; jak s hlediska klimatického, tak i podle vztahu
k pracovišti, ale neprovedený řádný geologický průzkum
činí stavbu tohoto socialistického města problematickou.
Podle zkušebních vrtů je pod tímto územím uhlí, takže
se ani toto území nehodí pro stavbu socialistického města
a monumentálních budov. Budou se zde proto stavět
jen čtyř a pětipatrové domy. Byty budou vybaveny dálkovým topením, elektrickým proudem, plynem, teplou
a studenou vodou. Pitnou vodou bude město zásobováno
až z kružberské přehrady 70 km vzdálené, která se již
staví. Město bude bez komínů a sazí, protože bude dálkově vytápěno. V sousedství bude vybudován krásný
park kultury a oddechu se stadionem, zoologickou zahradou, přírodním divadlem a vodní plocha nové velké
hlučínské přehrady na Opavici pod Děhylovem bude
využita pro vodní sporty. Dne 22. května 1952 byl zahájen výkop základů a začaly se bourat nízké domky,
které výstavbě překážely. Na jejich místech vyrostou
nové domy, široké ulice a zelené sady. Nově řešená dopravní síť zjasní všechny komunikační problémy ostravského zázemí.
.Současně s rozhodnutím o Nové Ostravě bylo rozhodnuto postavit v prostoru Šumbarku a Bludovic jihovýchodně od Ostravy další nové město pro 50 000 oby':'
vatel. V roce 1952 má stavební správa, která je výstavbou
pověřena, odevzdat k používání 2 000 bytových jednotek.
Staveníště v Bludovicích roste pod rukama stavbařů
velmí rychle. Denně rostou nové a nové výkopy pro
kanalisaci, vodovod a tep1ovodný kanál a stavby. Dříve
se u nás stavělo tak, že se nejdříve postavily domy a pak
teprve cesty a kanalisace. V Bludovicích dělá se to
obráceně. Nejdříve cesty, kanalisace a pak domy.
Dne 11. srpna 1952 přednesl v Ostravě s. G. Kliment
další smělé plány výstavby v Karviné, která má vzrůst
na 70 000 obyvatel a v Místku, který vzroste na 40 000
obyvatel. Pro pracujícího člověka je třeba vytvořit příjemné životní prostředí v duchu stalinské péče o člověka,
postarat se o dokonalé zásobování, o dostatek obchodů,
jídelen, restaurací, prádelen, čistíren, nemocníc, škol
a pod. Nová města počítají také s plnou péčí o děti,
v nichž je budoucnost národa. Počítají s velkým počtem
hřišť, jeslemi, mateřskými školami a s domy pionýrů.
Vytvoří předpoklady, aby nám vyrůstali zdraví a silní
lidé.
K výstavbě socialistické Ostravy přispívají i zeměměřiči značnou měrou. Jejich úkolem je především
vyhotovení zeměměřických podkladů pro technické projekty a pro zastavovací plány. K jejich úspěšnému

zpracování je třeba dokonalých, přesných, věrně skutečnosti odpovídajících mapových děl. Za taková díla nemohou přirozeně sloužit dosavadní katastrální mapy
vyhotovené před 120 lety methodou grafickou a v měřítku 1: 2880. Měřické podklady pořizované podle vyhlášky čís. 572/1950 Úř. 1. pro zastavovací plány je třeba
vyhotovovat na podkladě přímého měření, zpravidla
v měřítku 1: 1000, s výškovým vyjádřením vrstevnicemi
po 1 m. Jsou to u sídlišť většinou měření rozsáhlá,
zabírající i často celá katastrální území a nutno je proto
navazovati situačně na trigonometrické body jednotné
zobrazovací soustavy a výškově na body přesné státní
nivelace.
Byla proto napřed dobudována jednotná trigonometrická síť až do délek stran 2 km a zahuštěna výšková síť
přesných státních nivelací, zejména v průmyslové oblasti
kraje. Trigonometrické body v poddolovaném území
byly stabilisovány na nepoddo1ovanýchkuželech, na nichž
stojí těžní jámy a to tak, aby konce krátkých rayonů daly
se promítnout otvorem jámy do podzemních prostor
a mohly sloužiti za východiska pro důlní měření. Jednotný
souřadnicový systém u důlního mapování se systémem
povrchovým přispěje k zjednodušení různých problémů
při důlních projektech. Triangulace kamenouhelného
revíru byla dobudována v roce 1949 a 1950.
Z výškových sítí přesných státních nivelací byla založena celá síť prvního a druhého řádu, ve východních
částech kraje síť třetího řádu a někde i místní výškové
sítě. Kolem poddolovaného území a mimo čáru vlivu
založen byl pořad třetího řádu, t. zv. Ostravský okruh.
Uvnitř okruhu koná se výškovéměření jen podle potřeby,
neboť tam půda vlivem poddolování klesá.
Ve vyhotovování zeměměřických podkladů pro zastavovací plány a pro;ektv získán byl určitý předstih.
V Ostravě samé byio již situačně zaměřeno patnáct
katastrálních území a to: Heřmanice, Hrabová, Hrabůvka,
Hrušov, Kunčičky, Mariánské Hory, Michálkovice, Mor.
Ostrava, Muglinov, Nová Bělá, Nová Ves, Přívoz, Radvanice, Vítkovic;ea Zábřeh nad Odrou. V okrese Ostrava
zaměřeny jsou nově ještě Bobrovm'ky, Hošťálkovice,
Koblov, Lhotka a Petřkovice. Mapové listy vyhotoveny
jsou v měřítku 1: 1000.
Celkem je tam vyhotoveno 553 listů, na nichž je
zobrazeno 43 580 oarcel na ploše 10 258 ha. V tomto roce
dokončuje se ještě měření v katastrálním území Svinově
a Staré Bělé. Výškovéměření v ostravském poddolovaném
území provádí se jen podle potřeby. Vrstevnice se do
mapy nezakreslují, poněvadž výškové posuny terénu
dosahuií až 5 m. Mapy by se tím jen znehodnotily.
Situační posuny dosahují místy až 50 cm a na Karviniku
až 1 m. V posledních pěti letech byla nově zaměřena také
velká okresní města Místek, Český Těšín, Karviná
a Opava a průmyslové město Třinec. U těchto měst,
která jsou mimo poddolované území, provádí s'e také
výškové měření. Ale i tam, kde jsou nové mapy vyhotoveny v měřítku 1: 1000, je dosti doměřování i mimo
výškové měření. Okresní zeměměřická služba nestačí pro
slabé personální obsazení udržovati nové mapy v souladu
se skutečností, takže novější stavby nejsou zpravidla
zaměřeny. A projekční složky požadují také pečlivé zaměření stávajících komunikací a podzemních veřejných
investic, jako vedení kanalisačního, vodovodního, teplovodního, plynovodního a vedení elektrické sítě. A jako
v jiných krajích i na Ostravsku je nedostatkem našich
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plánujících jednotek, že teprve při zadáváni zastavovacích
plánů nebo projektů přijdou na to, že zde není řádný
podklad, na kterém by se projektovalo a požadují jeho
vyhotovení ve velmi krátké době. Investoři žádají vyhotovení zastavovacích a zeměměřických podkladů, až
když chtějí stavět. Je podivné, že není předem možno
se dovědět na plánujících místech, co je v plánu projektů a plánu investic. Je nutno vždy čekat, až investor
požádá o vyhotovení zastavovaciho plánu. Bylo by proto
třeba, aby o výhledových plánech, o přípravě projektů
a plánu investic byla včas uvědomena zeměměřická.
služba, aby mohla zajistit včasným naplánovánim vyhotovení zeměměřických podkladů před zastavovacim
plánem a projektem. Ve velmi krátké lhůtě a mimo plán
zeměměřických prací bylo třeba vyhotovit zeměměřické
podklady pro socialistické město Ostravu ve SvinověPorubě a v Šumbarku-Bludovicích, pro státní letiště
a pro stavbu finských domků a j. Bylo tu třeba zeměměřiče přímo mobilisovat, aby měřické práce byly provedeny v požadovaném termínu. Pro sídliště SvinovPorubu bylo třeba rychle zaměřit 550 ha a pro sídliště.
Šumbark-Bludovice 400 ha. Zeměměřické práce pro
státní letiště bylo dokonce nutno prováděti v zimě.
Jako podklady pro vypracování územních plánů a generelů pro větší sídliště požadovány a vyhotovovány jsou
Státní mapy 1: 5000 - hospodářské, na nichž je situace
doplněna na poslední stav a vrstevnice jsou vyznačeny
na podkladě přímého měření. V Ostravsko-karvfnském
kamenouhelném revíru je vyhotoveno na souvislé ploše
85 listů těchto Státních map' hospodářských. Jak velký
je o ně zájem patrno z toho, že náklad některých listů
je již úplně rozebrán. A z každého listu bylo vydáno asi
100 ks. Tyto mapy bude třeba intensivně vyhotovovat
. ve všech průmyslových místech, kde je po nich velká
poptávka. Státní mapy odvozené, kde vrstevnice jsou
převzaty ze starých topografických map a situace je odvozena z katastrální mapy, dlouhou dobu nedoplňované,
se pro generely projektů již dobře nehodí.
Druhým velkým úkolem zeměměřičů při výstavbě
Ostravska jsou vytyčovací a trasovací práce. Jsou to
práce velmi různorodé a dosti obtižné, poněvadž se konají
během stavby, kdy většina pevných bodů je odstraněna
a kdy je všude plno skládek materiálu a různých překážek. A nutno je konat velmi pečlivě. Zejména při
vytyčování různých patek, velkých staveb nebo kanalisace
je třeba velké opatrnosti. Při vytyčovacíchpracích velkých
sídlišťv Porubě, Šumbarku- Bludovicích a Karviné dobře
se osvědčila čtvercová síť pevných bodů, stabilisovaných
tak, že strany čtverců jsou rovnoběžné s osami ulic.
Vytyčovacípráce se tím značně usnadnily a zjednodušily.
Organisace vytyčovacích prací není však dobře vyřešena.
Vládní nařízení č. 93/1950 Sb. stanoví, že výškovéúrovně
na staveništi vytyčí okresní národní výbor, nebo orgán
pověřený zeměměřickými úkony. A výnos ministerstva
stavebního průmyslu č. j. 1937/8-Měř. 4-1952 jej doplňuje tím, že vytyčovací práce, nemůže-li je provést
měřický úředník technického referátu okresního národního výboru, zadá stavebník orgánu pověřenému zeměměřickými úkony. Při nedostatečném personálním obsazení zeměměřických oddělení okresních a jednotných
národních výborů a při nuceném přisluhování jiným
referátům, zejména zemědělskému, nemůže zpravidla
zeměměřický úředník vytyčovací práce prováděti a ani
kontrolovati a stavebník je musí zadávati. A tu je největší
I
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závada vytyčovacích prací. U větších sídlišť, kde je více
investorů, je také více vytyčovatelů, ale většinou neodborných sil. Veřejné investice vytyčuje také několik
osob; silnice, kanalisaci, plynovod, vodovod, elektrické
vedení, parovod, vždy jiná osoba. Nikdo práce neusměr- .
ňuje, nekontroluje, vytyčovatelé nedrží se často zastavovacích plánů, vytyčovací náčrty se nevyhotovují, změny
oproti zastavovacimu plánu' nikdo nepodchycuje a tak
se stává, že při realisaci projektů naráží se často na různá
podzemní vedení a projekty se musí i předělávat. U velkých sídlišť, kde generelním investorem je KNV, nejsou
zpravidla na vytyčovací práce naplánovány a zajištěny
finanční prostředky. Nedodržováni zastavovacích plánů
má za následek, že projekční složky nemohou ani navrhovat další zastavění. Ku př. letos, aby výstavba bytových jednotek na rok 1953 mohla býti ve velkých sídlištích naprojektována a navázána na provedené veřejné
investice, bylo nutno u několika sídlišť znovu zaměřovat
situaci staveb a veřejných investic a opravovati zastavovací
plán. Otázka řízení vytyčovacích a trasovacích prací
jednoho centra hlavním geodetem - vytyčovatelem,
jako koordinujícím orgánem všech vytyčovacích prací
. prováděných jen odbornými zeměměřickými kádry musí
býti rychle vyřešena. Jako vhodná osoba pro hlavního
geodeta by byl měřický úředník ONV, jenž by byl plně
zodpovědný za tuto práci, ale nesměl by býti odváděn
k posluhováni pro ostatní referáty jako je tomu dosud.
Jeho povinností by bylo všechny stavby a podzemní
veřejné investice během stavby přesně zaměřovat, zaznamenávat profily a vyznačovat je v mapách, aby nedocházelo k nákladným změnám projektů. Nevyřešena
je také otázka vytyčování hranic a mezníkování držby
jednotlivých národních podniků uvnitř sídlišť. V zastavovacim plánu nebývají držebnostní poměry zpravidla vyřešeny. O vytyčování držebnostních hranic uvnitř sídlišť
se dosud nikdo nestará.
Je ještě celá řada prací, kdy současná generace zeměměřičů přispěla a přispívá svou prací k budování socialismu v naší vlasti, zejména na stavbách komunismu.
Při projektech údolních přehrad Kružberské a Žermanické, které mají zásobovat Ostravu vodou, bylo měřeno
okolí přehradní zdi, byly vytyčeny záplavové čáry, zaměřeny výkupové čáry a vyhotoveny zeměměřické podklady k výkupu a knihováni, při vytyčení přehradní zdi
3 projektu byli zeměměřiči řídícími orgány prací.
Regulace vodních toků pro zásobováni Ostravy užitkovou vodou vyžádala si zakládání a zaměřováni po-'
břežních polygonů, rozsáhlá tachymetrická měření podél
Ostravice, Lučiny, Opavice a Odry a vyhotovování podélných a příčných profilů.
Vyhotovování zeměměřických podkladů pro státní
letiště, vytyčování projektů, zaměřováni výšek překážek,
kabelů, vyhotovování podkladů pro výkupy a knihováni
byly běžné práce na letištích. K výkupu pozemků pro
socialistická města, přehrady, silnice nebo vodní toky
byla prováděna četná měření a vyhotovovány potřebné
geometrické plány. Práce zeměměřičů na hospodářskotechnických úpravách půdy, které na druhé straně přispívají k výstavbě socialismu na naší vesnici, nezůstávaly
pozadu za pracemi' pro rozvoj průmyslových měst. výsledky 'obětavé práce zeměměřičů Ostravska, na nichž
jsou budována četná socialistická IIlěsta, přehrady a giganty průmyslových staveb, jsou nejlepší odměnou za
řádné splnění požadovaných úkonů.
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Triangulace

V

poddolovaném území

Ing. Václav Menčík
Zásady a zkušenosti při provádění triangulace v poddolovaném územt: Srovnání triangulací časově vzdálených. VodoroVhé a svislé pohyby stabilisačních značek.
"
V roce 1950 byl Ostravsko-karvínský uhelný revír
souvisle nově triangulován ve spolupráci zeměměřických
a horních odborníků. Stalo se tak na návrh ústředního
ředitelství národního podniku, které potřebovalo pro
zhotovení 1!0vých podkladů socialistického plánování
přesné údaje odpovídající skutečnosti. Za kapitalistického
režimu se dělilo totiž o oblast spravovanou nyní tímto
podnikem několik velikých a několik menších důlních
těžařstev, které byly v ostrých rozporech kapitalistických,
a proto prováděly měřické práce téměř vždy nezávisle
na sobě. Rovněž státni správa měla zde své měřické
požadavky a triangulovala pro potřeby jednotlivých
správních odvětví. Triangulace byly provedeny v letech
1924, 1929, 1932, 1935, 1944 a 1949. Všechny byly kusé
a postrádají vnitřní souvislosti.
Na četných trigonometrických bodech byla opětována
observace, souřadnice byly převyrovnávány a tím jest
umožněno porovnávati výsledky mezi sebou. Jelikož pak
výsledky observační jsou velmi přesné, lze pohyby souřadnic přičísti na vrub posunu půdy v důsledku poddolování pozemků. Během těchto let získané zkušenosti
s pohyby trigonometrických bodů byly shromažďovány
a použity při nové triangulaci v r. 1950.
1. Zásady nové triangulace.
Na pracovních schůzích zástupců býv. ministerstva
techniky, triangulačního oddělení Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze se zástupci národního
podniku z řad odborníků měřických a horních byly
zkušenosti získané při polních a výpočetních pracích
předchozích let zhodnoceny a stanoveny zásady pro provedení triangulace.
V prvé řadě bylo dohodnuto překlenouti poddolovanou
oblast nově vybudovanou sítí III. řádu o stranách asi
8 km dlouhých. Síť se opře o dané trigonometrické body
ležící několik kilometrů od nejzazších hranic dolování,
o jejichž souřadnicích lze předpokládati, že nejsou dotčeny jeho vlivem. Do takto vytvořeného základu se vloží
IV. a V. řád a zhušťovací body. Na tyto zhušťovací body
bude bezprostředně připojeno měření podzemních (důlních) prostor a budou v dalších letech sloužiti k trvalé
orientaci každé měřické práce. Od bodů řádné trigonometrické sítě se liší tím, že jsou uIÍ1Ístěnyv přírodě bez
ohledu na jejich vzájemnou polohu; jsou totiž vzdáleny
od sebe a od trigonometrických bodů jen několik set
metrů, jejich určovací trqjúhelníky mají nevhodný tvar
a tím neleží v těžišti výpočetního mriohoúhelníka.Budou-li
za takové body použity kostelní a jiné věže s trvalým
cílem (makovice a pod.), nebudou v úrovni terénu zajišťovány žulovými hranoly. Toto zajišťování nebude se
prováděti proto, že se o makovicích kostelních věží
předpokÍádá, že v důsledku poddolování mají dva posuny.
Prvý pohyb se děje v základech budovy společně s blízkým okolím a druhý pohyb v důsledku poklesu půdy
vychyluje věže z původní kolmice. Pro jejich důležitost
se rovněž vyrovnají jejich souřadnicemethodou nejmenších čtverců.větší

Jako druhá otázka bylo řešeno umístění trigonometrických bodů v nové síti vzhledem k místům dolování a tím
vznikajícím· pohybům povrchu země. Za nejvhodnější
místa' byly uznány prostory v těsné blízkosti těžných
jam, které mají pod sebou zachovány pi1íře nevyrubaného uhlí a ve kterých se pohybují těžní klece. Podle
zkušeností dřívějších triangulací mají tato místa dobrou
stabilitu ve směru vodorovném a svislém. Pravidelné
pozorování stability bude prováděti národní podnik
z bodů ležících výhradně mimo poddolovanou oblast,
bez ohledu na délku záměr.
Za třetí bylo dohodnuto, aby se signalisace trigonometrických bodů ležících u těžních jam provedla výhradně dřevěnými měřickými signály a věžemi s vestavěným observačním stolkem. Hromosvody, praporové
žerdě a jiná zařízení těžních věží nebudou vůbec za body
s trvalou cílovou značkou určovány pro jejich vychylování
a chvění při .nepřetržitém důlním provozu, pro obtíže
v pointaci a snadnou záměnu při observaci sítě. Stabilisace bodů u těžních jam bude provedena vždy v úrovni
terénu. Na každém bodě bude zajištěna orientace na
viditelný trvalý cíl dalšího bodu, anebo nebude-li podobného cíle viděti, bude na bodě zřízen dvojenec.
Konečně se národní podnik zavá:ital, že současně
s observací a stabilisací provede potřebné měření za
účelem přenesení orientačních základen pro důlní měření
do podzemí. V době co nejkratší budou tyto základny
v podzemí stabilisovány, neboť teprve zde je stálá poloha
trigonometricky určených základen nejpravděpodobnější.
2. Získané poznatky z triangu1ace 1950.
Velké obtíže ztěžovaly observaci. Viditelnost byla
špatná pro zakouřené a zaprášené ovzduší, plné vodních
par z četných chladicích věží elektráren, šachet a větracích
jam, takže i některé visury IV. řádu, dlouhé asi 4 km,
bylo nutno heliotropovati. Přesto, jak patrno z tabulky 1,
bylo dosaženo vysoké přesnosti v určení všech trigonometrických bodů. Dodržením vytčených zásad popsaných
v odst. 1 bylo dosaženo, že poloha signálů se během
4 měsíců observačních prací nezměnila tolik, aby mohla
býti našimi přístroji zjištěna. Toto tvrzení je dokázáno
výsledky sestavení uzávěrů trojúhelníků, kde se nevyskytuje ani jeden uzávěr přesahující dopustnou mez,
a t,rigonometrickyměřenými výškami, kde ani u jednoho
převýšení není. rozdíl z oboustranného určení větší než
u jiných triangulací v normálnim terénu.
Z okolnosti, že po vyrovnání trigonometrických bodů
střední chyba ve vyrovnaném směru vzrostla v průměru
062%, lze 'Souditi, že daná trigonometrická síť je méně
přesná, než síť vybudovaná v r. 1950. Lze to vysvětliti
nestejnorodostí podkladu, který byl ,vybudován v letech
1924-1949 asi v 6 etapách, často na sobě nezávislých
a pro různé účely i s různou přesností, dále nynějším
použitím dokonalejších přístrojů při observaci. Přesto,
jak ukazuji střední chyby v souřadnicích, neměly souřadtiiCe·daných bodů, méně přesněji v minulosti určené,
vliv na souřadnice nově určených bociů.
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Pt'ŮII1ěrne odchylky a střední chyby

Odchylky v uzávěrech trojúhelníků
f{ád
trigonometr.
bodů

trojúhelníků

před vyrovnáním

Počet
s uzávěrem od. .. do ...

podle Ferrerova
vzorce
0-1
vteř.

1-2
vteř.

2-3
vteř.

3-4
vteř.

přes
4
vteř.

průměr

u "- počet

III.

2

13

2

-- -IV.

32

V.

19

17

VI.

8

1

±

I

V

--[uul

po vyrovnání

-

6n

"

v souřadnici
v metrech

v měřeném
směru

I

pro směr

m"

1

1,26"

20

±0,75"

± 1,08"

2

1,21'

65

±0,63"

6

1,98"
88

±1,08"

3

2,18"

I

My

I

I

Mx

±0,018

±0,018

±1,08"

±0,01l

±0,010

±1,79"

±0,OO8

±0,OO9

--

1

--

-17

--

--

2

--

9

21

--
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1

12

-4

a) Vodorovné pohyby trigonometrických
bodů způsobené poddolováním.

nastal prliměrný posun o 0,046 m. Kdyby to byla skutečnost ,tak zanedbání takových "centračních
během,
.. prvku"
.
observace v r. 1950 by se muselo prOJeVItIv sestavem
trojúhelníku. Ve skutečnosti mají trojúhelníky kolem
tohoto bodu tyto uzávěry:-l,10";
+0,64",-2,00"
a +0,58". Možno tudíž tvrditi, že během 4 měsíců observačních prací nebylo zde pozorovatelného posunu
půdy. Posun 0,55 m vzníkl tedy asi náb!e :mebov krátk~m
období během zimy. Jest zde také mozna deformace sltě
z důvodu již uvedených, kde posun mUže míti hodnoty
až 0,10 m, avšak nemUženikdy dosáhnouti pozorovaného
posunu 0,55 m. O deformaci dřívějších sítí vZníklýc~
v dusledku toho, že triangulace nebyly ukončeny na dane
trigonometrické body ležící mimo poddolovanou oblast
se mužeme přesvědčiti. porovnáním grafu z r. 1946
a z r. 1950. Body ležící za hranicí poddolované oblasti
mají v grafu z r. 1950 tendenci posunu do jejího středu,
naproti tomu v grafu z r. 1946 mají i tendenci odklonu
od ní. Příčin k deformaci sítě v r. 1950 již nebylo, neboť
síťje vybudována na dané body ležící mimo poddolovanou
oblast. Proto posuny souřadnic dalších bodu IV. a V.
řádu ležících rovněž mimo ní pozorované v r. 1950nutno
přičisti jedině vlivu dolování.
.

V krátkodobém intervalu kolem 4 měsíců nebyly pozorovány tedy větší pohyby trigonometrických bodů.
Avšak při triangulování po delších až několikaletých
přestávkách, pohyby byly již dříve pozorovány. Byla
o tom podána svého času zpráva, shodou okolností právě
z téhož revíru, kde bylo v r. 1950triangulováno (ZO-1946
-č.7.). Zpráva obsahuje zpracování výsledků z r. 1944
a dřívějších let. Síť z r. 1950 má mnoho trigonometrických bodů totožných s body určenými v dřívějších
triangulacích. Tato okolnost umožňuje zjistiti velikost
vodorovného a svislého posunu. Oba tyto posuny se
v poddolované oblasti skládají z dvou složek. Prvá složka
jest posun v důsledku převyrovnání souřadníc a druhá
pak posun v dusledku pohybu povrchu země způsobeného dolováním. Posun souřadníc v dusledku převyrovnání bodu podrobné trigonometrické sítě nepřesahuje
zpravidla ±0,05 ni. Při pruměrné pélce stran v podrobné
síti 2 km to zpusobuje opravu asi 10". Takové opravy
se však v dřívějších sítích nevyskytují, neboť příslušné
směry byly jako vadné vyloučeny již při vyrovnání. Je
tedy správné přičísti změnu souřadníc nad 5 cm pohybu
.
bodu v dusledku dolování.
Pohyby jednotlivých trigonometrických bodu zjištěné
při vyrovnání sítě v r. 1950jsou znázorněny v připojeném
přehledu. (Viz obr. 1.) Porovnáme-li jej s grafem výše
uvedené zprávy,_jsou, nápadné pohyby bodů, ležících
vně poddolované oblasti. Jest to asi způsobeno tím, že
v r. 1944 se triangulace nemohla řádně rozvinouti, neboť
část poddolovaného území byla okupována. Musela býti
ukončena na dané body ležící ještě v poddolovaném
území, kteréžto body již neměly souřadnice odpovídající
stabilisacím v přírodě. Podobná okolnost. nastala opět
při triangulaci v r. 1949, kdy z duvodu pokročilé roční
doby byla síť též ukončena v poddolovaném území na
dané body se stabilisacemi již pohnutými v dusledku
dolování. Na příklad u jednoho bodu IV. řádu byl zjištěn
vodorovný posun v r. 1949 ve směru na severozápad
1,38m (viz obr. I-blíže středu); po přeměření bódu
v r. 1950 a novém vyrovnání se "vrátily" souřadnice
opačným směrem o 0,55 m. Tedy za jeden měsíc zde

V oblasti dolování vládne chaos pohybU. Zjistiti jejich
zákonitost jest nemožné. Naproti tomu mohou se učiniti
jisté uzávěry z pozorovaných posunu sta~ilis~cí trigono:
metrických bodu ležících ve vzdálenostI asI 3 km vne
této oblasti. Jelikož tato oblast není nijak územně velikou,
lze souditi že skalní vrstvy, mezi nimiž je kamenné
uhlí, jsou' souv~slé, stejného složení a ze stej~ých
geologických dob a že tvoří jakési desky, které se vlivem
dolování prohýbají. Tím zpusobuj~ z~ poddo~ov~o~
oblastí tahy, kterými se trigonometncke body pribllZuJI
k centru dolování. Kde tak překročí pevnost horniny,
dochází k prolomení a nastane tak částečné uvolnění
napětí. Tak dochází k tomu, že některé body se částečně
vracejí ke své původní poloze.
Z pozorovaných posunu stabilisací trigonometrických
bodů možno též posouditi theorii o p.osunech pudy na
zemském povrchu zpusobených dolováním, platící dosud
při nahrazování škod národním podnikem. Podle sdělení
horních odborníkU se postupuje takto (viz obr. 2.).
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Od místa A, konce vybrané uhelné vrstvy se pod jistým
úhlem cp, t. zv. zálomovým úhlem, pod kterým se horniny
udržují ve výkopu, aniž by se dále sesouvaly, se stanoví
pevně hranice počátku vlivu poddolování - hranice

vyrubáno

škod - v bodě B. Až k tomuto bodu důlní správa se
uvoluje nahraditi škody způsobené dolováním. Na kolmíci v bodě A vztyčené u bodu C jest pokles vrstev největší. Poklesy a posuny směrem k bodu B se pak zmenšují a za bodem B přestávají úplně.
Triangulací se však zjistilo,' že v bodě D, ležícím asi
2 km od hranice dolování, vznikl pohyb a to horizontální
směrem k poddolované oblasti a že i výškově bod nemusí
býti v klidu. To znamená, že mezi body B a D jest PQhyb
půdy směrem k místu dolování. Pohybuje-li se bod D,
musí se však pohybovati i bod B a' hranici vlivu poddolování nutno pak stanoviti pro každý případ vzniku
škod individuelně. Na příklad při tfiangulaci poškozuje
dolování stabilisace trigonometrických bodů, jak je
možno z grafu vyčísti do vzdálenosti 2 km. Průměrné
posuny trigonometrických bodů totiž jsou těsně u hranice
dolování 15 cm, v I km 10 cm a ve 2 km 5 cm. O posunu
5 cm možno však namítati, že vyplývá z převyrovnání
souřadnic, jak bylo vpředu řečeno. Z grafu však je patrno,
že pohyby ty směřují do poddolované oblasti. Z této
okolnosti možno usuzovati, že vznikly rovněž vdůsledku
dolování a nikolivpřevyrovnáním souřadnic.
b) Svislé pohyby trigonometrických
způsobené poddolováním.

bodů

Současně s měřením horizontálních úhlů byly měřeny
výškové úhly pro určení nadmořských výšek trigonometrických bodů. Jelikož máme z dřívějších let jejich
výšky rovněž trigonometricky určené, můžeme na identických bodech sledovati jejiCh vertikální pohyby. Jsou
rovněž zobrazeny v grafu z r. 1950 vektory směřujícími
k jihu.
Přesnost trigonometricky určených výšek v r. 1950
je možno posouditi z údajů; průměrná délka výškového,
pořadu byla 7,2 km; pořad spojil vždy 2 body o známé
výšce ležící mimo poddolovanou oblast; ve výškových
pořadech byl průměrný uzávěr ±6,3 cm a největší oprava
z vyrovnání byla 6,0 cm; přesnost trigonometricky.
určených výšek je ±0,03 m. V r. 1951 byly výšky některých trigonometrických bodů určeny přesnou Íůvelací.

Rozdíly mezi touto výškou a výškou trigonometricky
určenou se pohybovaly v u~aném rozmezí.
Rovněž při výpočtu' trigonometrických výšek bodů
ležících v poddolovanéni území nebylo nikde pozorováno,
že by v době, po kterou se konalo měření, nastal ,vůbec
pokles půdy. Oboustranně měřené výškové rozdíly byly
v těchže mezích, jaké byly pozorovány u jiných polních
skupin..Průběhem let zjištěné poklesy stabilisací trigonometrických bodů se dějí povlovně i když dosahqjí větších,
avšak nikoliv překvapujících hodnot. Zjištěné poklesy
jsou nepoměrně menší, než vrstva vyrubaného uhlí.
V celé poddolované oblasti byly pozorovány pouze tři
poklesy větší než 1 m. U jednoho trigonometrického bodu
nastal během 16let pokles stabilisace o 1,77 m, u druhého
za 6 let pokles 1,36 m a u třetího rovněž za 6 let pokles
o 1,24 m. Prvý pokles má průměrnou měsíční 'hodnotu
2 cm. Takový pokles není možno zpozorovati během
2-3 měsíční observační doby, nebóť nepřesnost 2-4
vteřin, odpovídajících tomuto poklesu, zanikne již v chybě
ze zacílení a odečítání. Na ostatních trigonometrických
bodech v poddolované oblasti jsou poklesy i zdvihy.
Rovněž zde nelze činiti určitého závěru; pouze to je nápadné, že v rovinaté severní části mimo poddolovanou
oblast byly zjištěny zdvihy, naproti tomu na vyvýšeninách
na jihu a západě byly zjištěny poklesy.
V grafu byly zobrar~ny jen svislé pohyby větší než
0,06 m, neboť rozdíly menší než ±0,05 m ve· výškách
se neregistrují.
3. Závěr.
Z dosažených výsledků a získaných poznatků popsané
triangulace v r. 1950 vyplývá, že dodržováním zásad
uvedených. v oddílu I. tohoto článku, není triangulace
v poddolovaném území méně kvalitní a těžší, než v jiném
normálním terénu. Ovšem, zatím co na území nepoddolovaném je triangulace stabilní, pokud lze o stabilitě
zemského povrchu mluvit, musí se v místech dolování
stále přezkušovati. Shledají-li se další posuny bodů přes
opatření učiněná v r. 1950, nutno síť opět přebudovati,
avšak předem je třeba zkoumati, proč k novým
posunům došlo a nedalo-li by se jim dalšími poznatky
a nově získanými zkušenostmi zabráníti, anebo alespoň
posuny stlačiti na dvojnásobek dovolených odchylek pro
přesnost trigonometrických bodů, jako nově navrhovanou
přesnost bodů v poddolovaném území. To znamená,
opraviti souřadnici trigonometrického bodu v poddolovaném území teprve tehdy, až překročí mez danou
vzorcem
fxy

= ±2 . VC~:'X)2+(t,y?= ± 2 .

vn...:-±7 cm,

kde t,x a t,y jsou rozdíly'dosavadních a nových hodnot
rovinných souřadnic převyrovnávaného bodu.
Nejdůležitější poznatek z triangulace v r. 1950 je ten,
že je nutno na celou oblast dolování pohlížeti vždy
jako na jednolitý celek. Nikdy v budoucnu se nesmí
triangulace ukončiti uprostřed poddolovaného území,
jak se dosud vždy dělo, neboť předem celé dílo je předurčeno k novému přeměření a novému opakování triangulace pro deformaci sítě, pro ,vznik nepřípustných odchylek a překročení mezí přesností rovinných souřadnic
u sousedících trigonometrických bodů na hranici triangulace.
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Přesná nivelace v Ostravském kraji
Ing. Bedřich Kruis

526.3: 622.83

Oloha přesné nivelace při budo'l!áni Ostravska. Dřivějši výškové podklady. Výškové podklady v současné době. Základni
nivelačni body. Nivelačni siť /.-III.
řádu. Podrobné nivelačni sitě. Zajištěni souladu zjištěných výšek se skutečnosti
a sledováni poklesů opakovanými nivelacemi.

Ostravsko-karvínská průmyslová oblast získává v naší
lidově demokratické republice stále víc a víc na svém
výrobním významu. Za své mimořádné postavení v na·
šem hospodářství vděčí velkému uhelnému bohatství,
které bude ještě po dlouhou dobu hráti významnou
roli v naší uhelné těžbě i průmyslové výrobě. V zájmu
plánovitého a hospodárného využití tohoto národního
bohatství bylo nutno přistoupiti po znárodnění závodů
k radikálním změnám, jež vnesly do Ostravského kraje
velký budovatelský ruch. Rozsáhlá výstavba a přestavba
ostravských závodů a s tím souvisící výstavba komunikací, sídlišť a mnoha jiných zařízení potřebných nejen
pro hospodárnou výrobu, ale též i pro šťastný život
pracujících, postavila inženýry a techniky všech oborů
před těžký, ale významný úkol. Mezi nimi čestné
místo zaujali i zeměměřiči, jimž připadla úloha vytvořiti spolehlivé polohopisn~ a výškopisné podklady.
Jedním z četných oborů zeměměřických, jež se zvláště
uplatňují při uskutečňování rozsáhlých projektů, je
i přesná nivelace. Dnes již snad není jediného techníckého
díla, které by nepoužilo služby této významné složky
veřejného vyměřování. Nejvýmluvnějším dokladem toho
je stále stoupající poptávka po nivelačních údajích, což
svědčí o důležitosti, jaká se přikládá přesným výškovým
podkladům. Podstátně k tomu také přispělo neustálé
zhušťování bodů československé jeclnotné nivelační sítě,
na jejímž budování se nyní účastní kromě veřejných
orgánů také zeměměřické složky národních výborů, národních a komunálních podniků a družstev. Zejména
Ostravsko dokázalo, jaký užitek přináší společná, správně
plánovaná' práce. Dnes se stává jedním z prvých krajů
co do hustoty nivelační sítě a bodů. Přitom je třeba
uvážiti, že v této oblasti měla a bude stále míti přesná
nivelace velmi obtížné podmí~y. Valná část uvažované,
oblasti je v neustálém pohybu, jak tomu bývá obvykle
v poddolovaném území. Tím ovšem úloha přesné nivelace
se zdvojnásobňuje. Nestačí totíž jenom vytvořiti dosti
hustou síť nivelačních bodů, nýbrž .udržeti výšky pokud
možno v souladu se skutečným stavem. Výšky bodů poklesem zemského povrchu se neustále mění ,a jen častým
opakováním přesných nivelačních měření můžeme stanoviti rozsah a velikost tohoto poklesu a učiniti včas potřebná opatření, jimiž by se zabránilo nedozírným škodám
jak na důlních zařízeních, tak i na budovách, komunikacích a jiných zařízeních vybudovaných na povrchu.
Přihlédněme nejprve k nivelačním základům Ostravského kraje. Po vzniku republiky byla převzata jako

výškový základ síť přesných nivelací vybudovaná v druhé
polovici minulého století bývalým vídeňským vojenským
zeměpisným ústavem pro účely evropských stupňových
měření. Tato síť byla tvořena rozsáhlými polygony.
Uvažme jen, že na př. země české a Slovensko byly spolu
spojeny pouze na dvou místech, na Ostrav*u a pak až
dole u Bratislavy. Z této sítě na území Ostravského kraje
připadlo celkem 105 nivelačních bodů. Po odečtení
71 bodů, které byly zajištěny pouze opracovanou ploškou
nebo ryskou na drobných stavbách a které pro trvalé
zajištění výšek jsou téměř bezcenné, zbývá toliko 34 bodů,
jichž výška je vztažena na střed otvoru mosazného kužele
krytého litinovQutabulkou. Při rozloze 4 526 km2 Ostravského kraje to' znamenalo, že 1 nivelační bod připadl
teprve na 133km2• Poznamenávám, že kromě této sítě
byly na Ostravsku vybudovány ještě jiné nivelace, na př.
nivelace pro projekt odersko-dunajského průplavu, nive1acerůzných závodů a jiné. Některé z nich byly připojeny
na rakousko-uherskou nivelační síť, jiné nikoli. Pro
veřejné účely neměly však významu, ježto výsledky,
zejména nive1ací závodních, byly přísně tajeny.
Avšakani v prvém desetiletí mladé republiky se poměry
mnoho nezlepšily. Ostravský kraj byl stále zanedbáván.
Teprve obnovením prací na projektu odersko-dunajského
průplavu byl vyvolán zájem o přesné nivelacé v této
oblasti. Tehdy byly jednak přeměřeny dosavadní nivelační pořady převzaté z rakousko-uherské nivelační sítě,
jednak bylo vybudováno' několik zcela nových pořadů.
Při těchto nivelacích se naráželo na vážné nesnáze, souvisící s poklesem půdy způsobené nejen poddolováním,
ale také poklesy geologického původu. Především bylo
obtížné najíti v celé oblasti místo, o němž by bylo možno
souditi, že svou polohu nemění. Aniž by se provedlo
důkladnějšístudium tohoto problému, byly výškystyčných
bodů převzaty až na několik málo výjimek z rakouské
nivelace, ačkoliv po dnešních zkušenostech víme, že
výšky některých těchto bodů se podstatně změnily.
Rovněž pro vlastní měření bylo nutno voliti vhodná
opatření. Celé měření muselo býti provedeno co možno
v nejkratší době, aby byly vyloučeny chyby vznikající
rychlými pohyby půdy. Proto bylo vysláno na měření
několik skupin. Dále bylo upuštěno od důležité nivelační
zásady, podle níž oba směry sdružené nivelace (tam
a zpět) mají býti měřeny v delším časovém odstupu.
Pořady byly rozděleny na úseky takové délky, aby mohly
býti zanivelovány oběma směry týž den. Kromě toho
byl vybudován kontrolní pořad, který obcházel celou
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uhelnou ostravsko-karvínskou oblast. Tím byly nivelační
,práce na Ostravsku tehdy ukončeny. Ačkoliv znamenaly
určitý pokrok, zejména pro zhuštění dosavadní sítě, přece
jako řádné výškové podklady nebyly zcela dostatečné.
Nebyl nalezen spolehlivý východiskový bod pro všechna
další výšková měření a nebyl učiněn ani jediný pokus
o opakování nivelací. V tomto období rozmnožily se podrobné nivelace různých průmyslových podniků, které
již šly dále. Mnohé opakovaly každoročně měření na
svých pořadech, někde dokonce i dvakrát za rok.
Rokem 1939 nastává nové údobí v historii přesných
nivelací Ceskoslovenskérepubliky. Tohoto roku se začalo
s budováním nové československéjednotné nivelační sítě.
Bohužel válečnými :událostmi byl postup prací velmi
zpomalen, takže na. Ostravsko se dospělo až po válce.
Základní niveJační síť v této oblasti byla vybudována
v r. 1948 a nivelační síť II; řádu v r. 1951.
Nejožehavějším problémem těchto nových nivelací
bylo zřízení základních nivelačních bodů, sloužících
k zajištění výšek nivelační sítě. Zajištění se provádí obdobným způsobem jako u základního (referenčního) bodu
u Lišova, převzatého z rakousko-uherské sítě, t. j. ploškou
rozměrů 15 X 15 cm vyhlazenou na souvislé, nezvětralé
skále. Mají-li základní body plně vyhovovati svému účelu,
je třeba pro jejich zřízení pečlivě vybírati místa, jež svým
geologickým původem, uložením a složením hornin zaručují, že se výška bodu zřízeného na takových místech
nezmění ani případným pohybem zemského povrchu, ani
porušením hornin, a jež jsou s hlediska připojení na základní síť snadno přístupné. Pro Ostravskýkraj to byl
těžký úkol, neboť celá severovýchodní část Moravy není
pro tento účel zvlášť způsobilá. Průzkum oblasti byl
proveden v r. 1937 a znovu opakován v r. 1947 Státním
zeměměřickým a kartografickým ústavem ve spolupráci
s bývalým Státním geologickým ústavem. Z průzkumu
byla ovšem předem vyloučena oblast ohrožená poddolováním a pozornost obrácena k nejbližšímu okolí.
Nejprve byl proveden průzkum v oblasti jižně a jihovýchodně od Ostravy. Zde bylo prohlédnuto několik míst
s opuštěnými lomy těšenitu, avšak vhodné místo nalezeno
nebylo jednak pro nepříhodnou polohu, jednak pro naprostý nedostatek vhodného skalního útvaru, který by
mohl býti pro značku opracován. Jiné území mezi Frýdlantem a Bílou bylo nutno opustiti, ježto v těchto místech
je projektována přehrada. Rovněž pískovcové lomy
v okolí Mostů u Jablunkova byly shledány jako nevyhovující.
Lepšího výsledku bylo dosaženo v území západně od
Ostravy a to u.Krnova, kde byly nalezeny hned 3 lokality
vhodné pro zřízení základního nivelačního bodu. Na
nejlepší z nich, v opuštěném lomu v modré drobě kulmové s vložkami drobových slepenců, byl bod' v r. 1948
vybudován. Ježto je však tento bod od Ostravy značně
vzdálen, téměř 60 km, .bylo pokračováno v dalším průzkumu ve vápencové oblasti u Štramberka. Poněvadž
však vápenec snadno povětrnostními vlivy větrá, nevyhovuje zcela zásadám pro zřizování základních nivelačních bodů. Avšak k nutné potřebě umístiti bod pokud
možno nejbliže Ostravy, byl nakonec u Štramberka
~řízen v r. 1947 pomocný základní nivelační bod, který
se skládá vlastně ze tří bQdů zvláštním způsobem stabilisovaných. Pro ověření výšek ostravské oblasti jistě tento
bod po delší dobu plně postačí.
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Rovněž nesnadným úkolem byl i rozvrh pořadů základní nivelační sítě, měla-li býti i ostravská oblast do ní
pojata. Jižně od Ostravy konečně to nebylo tak svízelné,
poněvadž zde bylo možno ustoupiti až za oblast ohroženou poddolováním. Hůře tomu bylo na severu, kde nebylo možno se zcela jí vyhnouti, poněvadž zasahuje až
do Polska. Proto v těchto místech probíhá nivelační pořad
v těsné blízkosti státní hranice. V r. 1951byl pak polygon
I. řádu rozdělen nivelačními pořady II. řádu.
Základní nivelační síť byla ihned po dokončení prací
v zemích českých vyrovnána a připojena na referenční
nivelační bod I Lišov. Tím byly opět po delší době
vztaženy výškyvšech bodů na jedinou srovnávacíhladinu.
Současně s vyrovnáním byla zjišťována i střední chyba
ve vyrovnaných výškách styčných bodů. Pro styčné body
Bohumín a Ceský Těšín, které jsou průměrně vzdáleny
od Lišova 460 km, dosahuje tato chyba ± 10 mm ..
Dalšího zhuštění nivelačními pořady III. řádu se
kromě Státního zeměměřického a kartografického ústavu
zúčastnily též zeměměřické složky národních výborů.
Zejména je vyzdvihnouti iniciativu krajského národního
výboru v Ostravě, z jehož podnětu byla vybudována
celá řada pořadů i podrobných nivelačních sítí. Celá
oblast od Fulneku až po Ceský Těšín je jimi hustě protkána. Tím je o nivelační podklady co do hustoty jistě
dostatečnou měrou postaráno.
Tím ovšem nivelační práce ještě neskončily. Vyvstal
tu totiž další úkol, o němž jsem se zmínil již dříve. Mají-li
míti tyto výškové podklady trvale praktickou cenu, je
třeba je stále udržovati ve shodě se skutečným stavem,
t. j. sledovati změny ve výškách bodů. Toto lze dosáh·
nouti jedině opakováním měření alespoň na některých pořadech. O tomto problému bylo jednáno na poradě konané
v Ostravě v březnu minulého roku za účasti zástupců
SZKÚ, zeměměřických složek národních výborů a velkých podniků. Na této poradě bylo dohodnuto, že Státní
zeměměřický a kartografický ústav sestaví z pořadů
československéjednotné nivelační sítě okruh, který, pokud
to bude možné, obsáhne celé území ohrožené poklesy
půdy a zároveň zapojí všechny nivelační body, na něž
byly až dosud připojovány nivelační měření ostravských
podniků. Měření na tomto okruhu bude prováděno
každoročně do té doby, než se bezpečně zjistí, které body
nemění svou polohu. Ostatní zájemci, národní Výbory
a podniky, budou. rovněž prováděti uvnitř tohoto okruhu
opakované nivelace, jejichž výsledky budou shromažďovány u krajského národního výboru v Ostravě, který
povede jejich registraci. Budoucnost teprve ukáže, jaké
výsledky tato spolupráce přinese.
Hned po poradě byla provedena rekognoskace pořadů,
které měly býti pojaty do ostravského nivelačního okruhu.
Po průzkumu bylo rozhodnuto, že tento okruh bude
tvořen částí nivelačních pořadů I. řádu mezi Hlučínem,
Bohumínem a Ceským Těšínem, nivelačními pořady
~I. řádu Hlučín-Klimkovice a Místek-Klimkovice (z tohoto jen část Stará Bělá-Klimkovice) a nově zřízeným
pořadem III. řádu Stará Bělá-Louky nad Olzou. Kromě'
toho pro zapojení důležitého styčného bodu pořadů
III. řádu ve Svinově, byl zřízen ještě odbočný pořad
z Poruby do Hrabové. V zimním období byly výšky
tohoto okruhu vyrovnány. Letošního roku byl okruh
zaměřen po druhé. Přesné výsledky této opakované
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nivelace nejsou ještě známy a nemohu proto ve svém
pojednání činiti předem nějaké určitější vývody.
Z předběžných výsledků je však již zřejmé, že okruh
nebude zcela zbaven vlivů poklesu půdy. Zejména je to
severní větev, která probíhá v těsné blízkosti poddolované
oblasti a snad z části přímo po ní. Bohužel nebude možno
zde s pořadem uhnouti, ježto jsme omezeni v. tomto
ohledu státní hranicí. Jediným východiskem bylo by
navázati styk s Polskem, který by mohl přinésti velký
užitek. Vždyť i Polsko v této oblasti musí zápoliti s týmž
problémem. Druhým ožehavým místem bude, jak se zdá,
území mezi Hrabovou a Bludovicemi, kde se jeví ještě
účinky poddolování.
Další poznatek svědčí o tom, že výšky určené z měřeni
vykonaných v letech 1932-1933 nebyly tehdy správně
stanoveny. Je to pravděpodobně
důsledek nesprávné
volby východiskových bodů. Tak na př. rozdíl mezi
dřívější a novou výškou styčného, bodu na nádraží ve

Svinově činí téměř 100 mm, ačkoliv ve skutečnosti poloha
bodu podle výpočtů převýšení od kontrolovaných identických bodů se změnila pouze o 29 mm. Z toho vyplývá,
že volba výchozích bodů musí býti prováděna co nejpečlivěji, na široké základně a po důkladné úvaze, nemá-li
se dospěti k podobným nesprávným výsledkům.
Při dnešní vysoké úrovni nivelační techniky, za níž
vděčí zdokonalení nivelačních strojů, pomůcek, method
a postupů, není nijak obtížné dosáhnouti střední chyby
kilometrové ±0,3 mm a není proto také nesnadné zjistiti
i nepatPlé poklesy. Musí se však věnovati větší pozornost
správnému navazování nových pořadů na dosavadní
nivelační body a raději rozšířiti kontrolní měření, aby
nesprávnou volbou výchozích bodů nebyly jinak zcela
dobré výsledky znehodnocovány.
Na to jsem chtěl
zvláště upozorniti, poněvadž na Ostravsku k běžným
obtížím při volbě pevných bodů přistupují ještě i vlivy
vyplývající z poklesu půdy.

Účast zeměměřičů při výstavbě socialistického
města Karviné
Kolektiv zaměstnanců polní měřické skupiny zeměměřického oddělení technického referátu KNV
t. č. v Karviné

v Ostravě, pracujíd
526.89(437)1:1000

Zeměměřické práce pro vyhotovení mapového podkladu v měřítku 1:1000 pro projekt nového sídliště v Karviné. Zajišťování včasného a úspěšného splnění tohoto jmenovitého úkolu.
Místní národní výbor, jak se později ukázalo, z neMěsto Karviná vzhledem ke svému nérostnému boznalosti neprojevoval o naši práci zájem, byli jsme pro
hatství patří mezi jedny z. nejprůmyslovějších
měst
Ostravska. Rozhodnutím vládních činitelů v roce 1950 něj prostě lidé, jež jej obtěžují v jeho tísnivé bytové
vybudovat nové socialistické sídliště, aby bytová a kul- 'situaci žádostí o přidělení kanceláře a ubytování, jako
turní úroveň pracujících rostla ruku v ruce s rozvíjejícím
mnoho jiných, jež přišli, měřili a odešli. Stačí připomenout, že v prvém týdnu, poněvadž ani v hotelích nebylo
a modernísujícím se průmyslem, byl zeměměřickému
místa, jsme spali pohostinně. Se žádostí o přidělení neoddělení technického referátu KNV v Ostravě dán
zcela jasný úkol: nahradit dosavadní mapové dílo, jež zbytně nutného počtu dělníků z místních zdrojů, to
dopadlo stejně. Skupině došel přípis z ONV, že okres
upotřebením, neudržováním v souladu se stavem v příKarviná usměrňuje pracovní síly především do těžkého
rodě, zaviněném prošlými státními změnami a nedokončením některých územnich projektů, přestalo sloužit za průmyslu a doporučuje nábor v jiných okresech.
podklad pro územni a podrobné projektování a právní
·Jsme si jistí, že tytéž podmínky, ne-li horší, mají nebo
jednání z toho vyplývající, mapovým dílem novým, odměly i jiné skupiny. Rádi bychom se však poučili, jak
povídajícím přesně a věrně skutečnosti a to v čase velmi
je řeší jinde a abychom vyšli vstříc, uvádíme náš způsob
krátkém, aby byla zajištěna projekční připravenost výplnění úkolu.
stavby.
Se zástupcem závodní odborové organisace byl rozDne 2. května 1951 odjela polní měřická skupina č. 2 řešen první předpoklad ke splnění úkolu tim, že při prazeměměř. odd. tech. referátu KNV v Ostravě s příkazem
covní poradě byli jednotliví zaměstnanci skupiny řádně
zaměřit polohopisně část území obce Karviná ve výměře
obeznámeni s jeho závažností a potřebou. Závěr porady
1871 ha, jejíž mapový podklad v měřítku 1: 1000 byl
byl kladný. S menšími nebo většími připomínkami vzal
nejnaléhavěji požadován.
každý skupinářem přidělený pracovní úkol jako svůj
čestný závazek a vedoucímu skupiny zbylo kromě jeho
Chtěli bychom uvést některé okolnosti ze svých potechnického úkolu organisačně zajišťovat časové zařazení
známek o průběhu polních prací.
prací na sebe navazujících, odborně připravit vedoucí
Složení skupiny bylo v jádře totéž, jež se v mezikrajové
oddílů k výkonům, s nimiž nebyli dosud řádně obeznásoutěži v roce 1950 svým pracovním výkonem v MístkuLískovci umístilo na druhém místě. Před odjezdem se meni a zainteresovat pomocné dělníky na práci skupiny.
Úkoly pro jednotlivé zaměstnance byly sestaveny tak,
přiděleným zaměstnancům rozsáhlost úkolu vzhledem
že celý úsek byl rozděleq na ucelené části odpovídající
k počtu pracovních dní, jež byly k disposici, jevila nepočtu oddílů s rozsahem prací: projekt sítě polygonových
zvládnutelnou. Bylo nutno dosáhnout průměrného výbodů, jejich vytyčení, stabilisace a zaměřeni, podrobné
konu přes. 5 technických jednotek (ha a parc.) denně.
zaměření s určením nejvýhodnější methody a u vyspělých
Po příjezdu na pracoviště se situace zdála ještě nesnadnější.
techniků i místní šetření. Třem oddílům bylo přikázáno
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použít polární methody v místní trati s tím, že jim nebude
přidělen pomocný technik a zapisovatele si vyberou ze
schopných pomocných dělníků. Pokud se týče dalšího
pracovního postupu, bylo doporučeno, nestřídat často
. pracovní úkony a využívat nabyté rutiny s týmiž měřickými přístroji a pomůckami, pokud to povaha práce
připustí. Nebezpečí, že v případě odvolání, zůstaví se
nedokončená a neucelená práce, bylo riskováno.
Rovněž stojí za připomínku, že dílčí úkoly byly sestaveny nikoli na'základě tehdejších prozatímních norem,
nýbrž vzhledem k osobním kvalitám a zapracovanosti
zaměstnanců a zkušenostem, kolik technických jednotek
se všemí přípravnými pracemi lze jednotlivci a celku
nanejvýš zpracovat.
Pro používání dálkoměrných souprav byl sestaven
časový rozvrh, aby tyto mohly být plně využity.
Další obtíže byly zdolávány již pomaleji. Po čase jsme
se slušně ubytovali. Dělníky začala práce zajímat a přivedli sami scházející počet. Téměř polovina z nich byly
ženy. Jen poměr představit~lů lidové správy k naší práci
zůstával stále neujasněný. Až v druhé polovině letní
sezóny, kdy skupina měla již větší část práce hotovu,
podařilo se přimět zástupce lidové správy k návštěvě
polní kanceláře. Lze pokládat za úspěch, že mimo předsedy MNV se dostavili téměř všichni referenti, někteří
i s přednostou svého referátu a všichni členové katastrálních komisí. Vyslechli nejdříve trpělivě a pak se zájmem
výklad vedoucího skupiny, jež byl podán zhuštěnou
formou a týkal se účelu zeměměřických prací vůbec.
Podrobněji si pak plánovací, technický, zemědělský
a hospodářský referent nechali vysvětlit, k čemu z jejich
hlediska bude nové mapové dílo sloužit. S postupem
zpracování byli povšechně seznámeni dvěma techniky
skupiny. Naše práce je přesvědčila. Vyjádřili se, že mnohé
jim nebylo známo a teprve nyní dovedou toto dílo
ohodnotit jako rovnocenný článek v řetěze inženýrských
děl při výstavbě na sebe navazujících. Jejich zhodnocení
nezůstalo frází a projevilo se brzy v plné podpoře naší
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práce po stránce technické i administrativní a v získávání
veřejného mínění, jež pro nás nebylo v žádném případě
příznivé. Pohybují-li se okolo domku havíře nebo hutníka
rok od roku lidé se záměrkami, pásmem a slunečníkem,
jistě se přemýšlí, za jakým účelem se td děje. V našem
případě však pouze málo z měřických prací provedených
před naším příjezdem nebo paralelně s námi (nečítajíc
v to nové'sídliště) bylo dosud rea1isovánotak, aby v očích'
nezasvěcenéhomohlo býti pokládáno za potřebné. Zůstává
na nás včasným předložením uceleného díla. veřejnosti
k používání toto mínění napravit.
Během prací byl úkol zvětšen o práce spojené s provedením větších změn hranic katastrálních území požadovaných veřejným zájmem a na jednom úseku ztížen
probíhajícím horizontálním posunem horních vrstev následkem poddolování.
Polní práce byly skončeny v plánované době 31. října
1951. Podle závěrečné zprávy skupina provedla místní
šetření na ploše 1871ha a autentifikaci výsledků polních
měřických prací oprávněného orgánu, zeměměřického
družstva "Geoplan", na ploše 1030ha. Podrobně zaměřila 806 ha. Na této ploše dosáhla průměrného výkonu
5,2 technických jednotek (ha a parcela). Použití polární
methody v místní trati se ukázalo výhodné. Podle časové
studie jest tato o 56% rychlejší než methoda polygonová.
Dne 15. února 1952 byla již celá zaměřená část území
zobrazena a proveden popis, takže oddělení mohlo ještě
včas splnit požadavek dodat příslušným místům situační
matrice pro vypracování někt~rých projektů nového
sídliště.
V letošním roce práce pokračují na dalším úseku
o výměře asi 1359ha. Na základě zkušeností z loňského
roku pokračuje se stejným úsilím a na víc si přidáváme
zkvalitnění měřického díla.
Odměnou nám bude včasné předložení nového operátu
veřejnosti jako správného mapového podkladu pro další
rozvoj a výstavbu nového socialistického města Karviné.

výstavby socialistické Ostravy

Ing. Miloslav Losík

526.9:624/628

Funkce a úkoly zeměměřičů.při výstavbě Nových hutí Klementa Gottwalda. Zeměměřické práce při výstavbě velkých
průmyslových závodů. Zásady pro založení pravoúhlé čtvercové sítě pevných bodů jako základu všech vytyčovacích
a trasovacích prací na staveništi. Měřická povaha sídlišť. Připomínky zeměměřičům projektových národních podniků
a zlepšení 'a zdokonalení měřických projekčních podkladů.

Období nesmírného
technického
rozvoje jako
přímý důsledek budování socialismu v našem
státě umožnilo zeměměřičům
podíleti se nebývalou měrou na výstavbě našeho hospodářství.
Rozmach výstavby našeho hutního a stavebního průmyslu umožňuje zeměměřiči pracovat nejen na projekčních přípravách, ale i přímo na gigantických staveništích. Včasným a správným provedením svěřených
úkolů přispívá zeměměřič nejen k plnění pětiletého plánu,
ale shromažďuje i praktické zkušenosti pro technickou
vědu. Nestačí jen theoreticky ovládat řešení složitých
geodetických úloh, ale je třeba umět je přenášet do denní
stavební praxe a co nejpružněji spolupracovat s ostatními
stavebními techniky.

Je žádoucí, aby osvědčené měřické methody byly rozšiřovány a zdokonaloványvzájemným stykem zeměměřičů
pracujících na velikých stavbách socialismu. Jen takto
stane se náš zeměměřič významnou a uznávanou složkou.
Při pracovním pobytu na výstavbě Ostravska došel
pisatel k praktickým poznatkům, které neuvádí jako
návod pro systematické uspořádání měřických prací na
velkých stavbách, ale doufá, že budou kladným přínosem
jak výkonným zeměměřičům, tak i theoretické přípravě.
Zeměměřiči na výstavbě NHKG.
Organisace stavebního provozu na výstavbě NHKG
začlenila geometry k jednotlivým závodům Vítkovických
staveb n. p. Toto rozmístění vyhovuje plnění pracovních
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úkolů závodů, postrádá však celopodnikové stavebně
mohou se snížit co nejvhodnějším zajišťováním bodů.
měřické koordinace. Jest proto úkolem měřičů VSNP,
Pro bezpečnější uchování důležitých bodů osazuje se
aby v pravidelných pracovních schůzkách řešili s hlavželezná trubka a tyč asi 1,2 m dlouhá do betonových
ním inženýrem závodu a s měřickým oddělením investora
bloků o rozměru 80 X 40 X 40 cm; při vzdálenosti
stavebně měřické otázky s hlediska celopodnikového
trubky 40 cm od· tyče nepřekáží tato centrování stroje.
a pomohli tak zvládnout úkoly, které bývají někdy
(Vsazená tyč má význam návěstní.)
obtížné vzhledem k nepředvídaným projekčním změnám.
Množství různorodých stavebních akcí současně vytyčených
obvykle se vzájemně prolíná. Proto je žádoucí
Celkový projekt NRKG byl velkoryse orthogonálně
založen a většina objektů je rovnoběžná nebo kolmá ke jednotlivá stavebně měřická díla barevně rozlišiti; vystačíme se skupinou silnic, kanalisací, objektů a kolejí.
katastrálnímu meridiánu. Osa hlavní komunikace jest
Tato základní barevná diferenciace pomáhá nejen měřiči,
rovnoběžná se souřadnicovou osou X, osa Y probíhá
ale i stavebníkovi. Pro další přehlednost rozlišujeme
východním okrajem staveniště; ce~ový projekt byl naosové kolíky od zajišťovacích (na př. jedním a dvěma
vázán na starou polygonovou síť. Tato síť s postupující
proužky).
výstavbou rychle mizela pod pluhy buldozerů, lžicemi
Při stavbě silnic výhodně zajišťujeme tangenty probagrů a pod silnou vrstvou zeminy nové hutní úrovně.
dlomením směru os od vrcholového bodu dozadu.
Pro informaci uvádím, že od započetí stavby bylo přeMimořádné staveništní podmínky jsou každému měřiči
místěno 2 250 000 m3 zeminy.
ustavičnou
pobídkou k pracovnímu zdokonalování. Avšak
Síť pevných bodů nestačila býti investorem doplňována
.
nedostatek
auto
redukčních tachymetrů nutí nás pracovati
a při vytyčování nových stavebních akcí bylo občas
s pásmem i tam, kde by bylo úspornější optické měření.
navazováno i na fixy vzdálenější. S ustavičně pokračující
Trojrozměrná měření na našich stavbách potřebují
výstavbou .vyrůstaly nové kanalisační sběrače, hutní
optických
dálkoměrů k uplatnění produktivnějších poobjekty a komunikace; často pravoúhlý systém těchto
krokových měřických method a tím i snížení nákladů.
nových objektů bývá po souřadnicovém ověření vhodným
měřickým východiskem. Zvláště šachtové poklopy nových
Pravoúhlá čtvercová síť.
sběračů a betonové patky poskytují po přezkoušení nově
Zvýšené požadavky na měřickou přesnost vzhledem
odvozené fixy.
k nesmírnému počtu bodů nadzemních a podzemních
Staveniště o tisícihektarové výměře vyžaduje k přehledobjektů vzájemně harmonicky spojených nesmí býti
nému výškovému uspořádání včasného markantního
nikdy opomíjeny. Šetření na vybudování moderní měoznačení, aby všechny přesuny zeminy byly ustavičně
řické kostry na každém rozlehlém staveništi je nemístné
hospodárné. Osvědčuje se jednotné označení nové hutní
a provádění inženýrských staveb by nemělo býti zaúrovně na př. bílým pruhem na slol1pech el. vedení a na
počato bez této velkorysé přípravy.
dřevěných objektech, kterých bývá i v počáteční fázi
Založení pravoúhlé souřadnicové sítě považuji za nejna staveništi dostatek. Ve zvláštním případě vyznačíme
vhodnější. Tato síť nebyla v Kunčicích vybudována, dnes
novou zemní úroveň zděným nebo betonovým piliřem.
je však na stavbách sídlišť nové Ostravy~ na RUKO
Znaky nové zemní úrovně nejsou však určeny pro naa jinde.
vazování přesných nivelací.
Má-li pravoúhlá síť nahraditi starou polygonální síť,
Práce zeměměřiče na staveništi nekončí. přesným vymusí býti řádně navázána, co nejúčelněji orientovaná;
tyčením stavebního díla; tímto navazuje nejužší pracovní
přesně rozměřena, přehledně popsána a výškově zastyk se stavbyvedoucím a s mistry. Řádným a přehledměřena. Při splnění těchto podmínek je nejlepším pomocným stavebně měřickým zápisem pomáháme zdárnému
níkem zeměměřiče při každodenních akcích. Na počátku
započetí stavební akce. V zápise by neměl chybět přeinvestovaný obnos vrací se mnohonásobně zpět.
hledný náčrt, označení fixů a označení plánu, podle
V případě, že hlavní osa projektu je podle astronomicněhož bylo měřeno.
~
kého nebo katastrálního meridíánu, usměrníme takto
Při pozměněném terénu nutno před započetím výkoi naši síť. Při libovolném usměrnění je možné zvoliti
pových nebo násypových prací sejmouti čerstvé profily.
i lokální orientaci s místními souřadnicemi, ale přímé
Při rozsáhlých zemních pracích účastníme se k jednot .• navázání na katastrální souřadnice je definitivní a tím
livým obdobím fakturálních měření, která jsou pro
i účelnější.
bilancování kubatur zemin důležitá, uvážíme-li, že do
Při vytyčování základny pravoúhlé sítě nutno vyjíti
dneška 28. 9. 1952 čím výkopy 2235000 m3 a násypy
od trigonometrických
bodů; hektometrové rozměření
1150000 m3•
po obvodě vyžaduje přesnosti plus minus 15 cm na 1 km
Během stavby spatřujeme měřiče (bez ohledu na roční
a kontroly úhlového závěru hlavního obrazce sítě. Při
období), jak kontroluje polohovou a vertikální správnost
hektometrové pravoúhlé síti o větší rozloze než 500 ha
rozestavěných objektů. Casto sestupuje do podzemních
nevystačíme s trigonometrickými body pouze u obvodu
štol, aby i tady určoval a zajišťoval úspěšné pokračování
sítě a určíme protínáním vzad nebo vpřed další pevné
stavby. Zvláštní obezřetnosti požaduje měření na ocelobody uvnitř sítě. Od těchto bodů provedeme ostrou
vých halách; rozměření patek pro obrovské prefabrikáty
kontrolu vnitřních bodů sítě, které jsme obdrželi vzápožaduje několikamilimetrové přesnosti.
jemným protínáním jednotlivých linií dvěma theodolity.
V kanceláři zachycují se měřické akce graficky na přeDalší kontrolu správnosti sítě nám poskytnou diagohledné listy a s pracovním deníkem poskytují harmonický
nální ·směry.
obraz o postupující práci.
Po kontrole přesnosti sítě (plus minus 2 cm na 1 hm)
nahrazujeme
předběžné kolíky betonovými sloupky
Při celkovém bilancování měřických prací bylo shle(60 X 20 :x: 20) a pořídímé podle možnosti topografie nědáno, že opakovaná měření čím značné procento. Jsou
zaviněna povaho~ staveniště, nedají se zcela vyloučit, ale
kterých bodů. Při popisu sítě označíme na př. linie
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rovnoběžné s osou Y abecedně, linie rovnoběžné s osou X
očíslujeme (obojí ve směru přírůstků), takže jednotlivé
body sítě jsou jednoznačně určeny, na př. B2, D8, K4.
Při pravoúhlé síti orientované podle astronomického
meridiánu změříme magnetickou deklinaci na několika
místech naší sítě a porovnáme ji s vypočtenou hodnotou
odpovídající našemu místu a době pozorování.
Při pravoúhlých sítich orientovaných libovolně, určíme
hodnotu úhlu 6r:x, o který je osa X geodetické sítě stočena
vzhledem k magnetickému meridiánu.
Při známém úhlu 6r:x možno při vytyčování v nepřehledných místech pracovati na menší vzdálenosti
s magnetickými azimuty. Třeba však opatrnosti na
blízkou přítomnost feromagnetických kovů a jiné rušivé
vlivy (vysoké napětí), kterých bývá v pozdějším období
na staveníštích dostatek.
Stavebně měřické práce v pravoúhlé síti jsou přehledné
a skýtají záruku dokonalého ovládnutí. Většina vytyčovacích úloh jest jednoduchým řešením pravoúhlého trojúhelníka a odměřováním zbytkových souřadnic od nejbližších linií sítě. Abychom v síti pracovali s kolmicemi
co nejkratšími, zhušťujeme někdy základní síť rovnoběžnými měřickými přímkami.
Dobrým doplňk~m pružných výpočtů v této síti jsou
aspoň pětimístné kvadratické tabulky; k vlastnímu vytyčování postačí nám často dvojitý pentagon a pásmo.
Postrádáme-li na staveníšti pravoúhlou síť, měříme
v počátečním stadiu výstavby s úspěchem polárně, ale
postupně přecházíme k orthogonálnímu způsobu.
Měřická povaha sídlišť.
Je pochopitelné, že projekty sídlišťjeví oproti hutním
projektům značnou jednoduchost; komunikační síť je tu
vroubena většinou typisovanými objekty a kanalisační,
vodovodní a plynovodní sítě probíhají zpravidla rovnoběžně s komunikacemi.

I· když kanalisační sběrače jsou stavebně prvořadé,
je účelné vytyčiti celé stavební bloky současně. Při časté
ztrátě pevných bodů jsou nám vykolíkované a později
postavené bloky nejvhodnějším východiskem při rozměření vodovodní, plynovodní sítě a teplovodních kanálů.
Připomínka zeměměřičům v projekci.
Projekční kanceláře vyhotovují obvykle přehledné
vytyčovací plány, opatřené souřadnícemi·a všemi vytyčovacími polárními prvky. Je-li takový plán za "čerstvého"
stavu přenášen do přírody, dílo zdárně pokračuje. Čím
později se tak stává, tím jsou vytyčovací elementy toho
plánu méně potřebné; pracný výpočet projekční kanceláře přichází nazmar a vytyčující měřič musí potom přepracovat vytyčovací plán.
Bylo by' dostačující a úspornější, kdyby projekční
kanceláře stavební projekt pouze souřadnicově okotovaly;
příprava a vlastní vytyčení nechť je přenechána stavebnímu měřiči, který je vždy dobře obeznámen se současnou
situací staveniště, a proto provede vytyčení co nejjednodušeji a nejúčelněji.
Při vyhotovování měřlckých podkladů konejme vždy
měření s ohledem na hlavní úkol a buďme ve styku
s projektantem!
Na vyhodnocování projekčního podkladu pracuje
obvykle více techniků a bývá tu· možnost případného
vnesení hrubé chyby. Nechť proto autor venkovního
měření věnuje péči závěrečné kontrole. Na př. hrubé
přepsání výšky terénu v podélném profilu může míti
dalekosáhlý vliv na vlastní projekt a znemožnit technické
provedení pracného a zodpovědného díla.
Proto dokonalé spojení projektu s přesným měřickým
podkladem musí zaručit co nejvyšší kvalitu projektů,
které vyžadují naše stavby socialismu.

Měřické problémy při socialistické výstavbě OKD
Ing. Břetislav Stach
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Nedostatky mapových a projektových podkladů zanechaných kapitalistickým řádem v ostravsko-karvinských dolech.
Okoly geodetů při odstraňováni ·těchto nedostatků a při výstavbě ostravsko-karvinských dolů. Potřeba vysoce kvalifikovaných specialisovaných důlně měřických střednich i vysokoškolských kádrů.

Slavné vítězství Rudé armády, které položilo základ
naší cesty k socialismu v lidově demokratickém Československu, zachránilo sice v podstatě mohutný .ostravský
průmysl od válečného zníčení, ale záhy se ukázalo, že
tento pro kapitalistické poměry veliký a před válkou
v době·krise nezaměstnaností trpící průmysl pro potřeby
socialistického budování nedostačuje.
černé, ošklivé a zanedbané kapitalistické město, které
bylo za první ČSR pro uhlobarony a jiné kapitalistické
vykořisťovatele pouze místem, kde z krvavých mozolů
a bídy ostravských kováků a havířů rodily se jejich přepychové paláce na březích Dunaje, ~einy i Temže, stalo
se po osvobození ocelovým srdcem lidově demokratické
vlasti. Stalo se středem zájmu celého národa a z jeho
kapitalistické špíny počaly se vztyčovat první veliké
stavby socialismu, které před havířskou Ostravou vytyčily skvělé p~rspektivy socialistické výstavby lepšího
života.

Je jenom-přirozené, že s nebývalým rozmachem výstavby musely se nutně projevit četné nedostatky, vyplývající ze starých kapitalistických pozůstatků jak
v myšlení lidí, tak i ve stavu výchozí hospodářské základny naší národní společnosti.
To, co dříve stačilo pro kapitalistické výrobní poměry,
nemohlo absolutně stačit pro rychlou potřebu socialistického budování. Ukázaly se veliké mezery především
v technických kádrech, které pojednou nestačily, jak svým
množstvím, tak také svým starým způsobem pojímání
technických problémů. Stejně veliké mezery se ukázaly
v hospodářské základně, kde výrobní prostředky, zaměřené před tím na potřebu kapitalistických zisků,
ukázaly se být nedostatečné pro potřebu řádného socialistického plánování.
Jedním z nejzávažnějších nedostatků při velikém rozmachu výstavby Ostravska jak v hutním, tak i v důlním
sektoru, ukázal se~být nedostatek projekčních i pláno-
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vacich podkladů. Tento nedostatel) způsobil již našemu
národnímu hospodářství obrovské škody, vyplývající
z projekční nepřipravenosti jak při výstavbě Nové huti
Klementa Gottwalda, tak také při výstavbě dolů.
A zde je možno právě začít hovořit o velikém, byť
namnoze nenápadném a podceňovaném dile geodetů,
to je geometrů a povrchových i důlních měřičů. Právě
veliké škody způsobené nedostatkem projekční připravenosti, která úzce souvisí s nedostatkem řádných mapových
podkladů měly by být mostem k překlenutí starého kapitalistického podceňování práce geodetů.
Základním prvkem výstavby Ostravska a možno říci
prvořadým úkolem, ]:Jez jehož urycWeného řešení by
nebylo možno vůbec uvažovati o výstavbě naší první
veliké stavby socialismu, to je Nové huti Klementa
Gottwalda, je výstavba ostravsko-karvínských dolů.
Stejně jako u každé výstavby i u výstavby dolů základem
jejího uskutečnění je práce geodetů, kteří nejen, že musí
poříditi nezbytné podklady mapové, ale bez nichž, zejména v důlní výstavbě, není vůbec myslitelné jakékoliv
ražení podzemního dila.
Bude proto jistě zajímavé říci si něco o díle, které
vykonali, nebo vykonávají měřiči, ať již zeměměřiči,
nebo důlní měřiči při výstavbě ostravsko-karvínských
dolů a při těžbě uWí. Bude také dobré, alespoň na okraj
se zmíniti o některých závažných problémech, které
souvisí s prací těchto geodetů.
Když přijde po prvé cizí návštěvník na Ostravsko-karvinsko, vyvstávajípřed ním, ať již se obrátí v tomto kraji
kamkoliv, takřka na každém kroku těžní věže ostravskokarvinských dolů. Všude vidí, tu menší, jinde zase větší
. důlní závody a mezi nimi mohutné komplexy koksárenských objektů. Má-li příležitost sfárat do některého
z dolů, tu ocitne se v mohutném labyrintu podzemních
důlních děl, v němž by se bez průvodce - havíře cítil
beznadějně ztracen v zemském masivu hornin.
Vidí-li tato mohutná dila lidské tvůrčí činnosti, vnímá
namnoze jen mohutnost a obdivuje technickou účelnost
toho všeho, ale zřídka se zamyslí nad tím, kolik drobné,
neviditelné, mravenčí práce geodetů bylo zapotřebí, aby
vůbec moWavzniknout. Vidí pouze mohutné průmyslové
objekty, nebo vnímá spletitost a velikost důlních děl,
unikají však jeho pozornosti nenápadné měřické kameny,
kolíky nebo trubky na povrchu, měřické skoby, šrouby
nebo výškové značky v dole.
Nenapadne ho, že právě bez těchto skromných, nevtíravých stop práce geodeta nebylo by nikdy možno
postaviti všechna ta mohutná dila lidské techniky. Nenapadne ho zamysliti se nad tím, jak nedokonalými
smysly vybavila příroda člověka a že jenom díky tomu,
že člověk dovede své smysly upřesňovat použitím různých
geodetických přístrojů ai>ornůcek, je možno orientovati
všechna ta veliká technická dila tak, aby moWa sloužit
svému účelu. Zvláště výrazně tato okolnost se jeví
u důlních děl, kde je možno doslovně říci, že důlní měřič
je zrakem ostatních důlních techniků, bez něhož by byli
slepí a bezradní.
O současné situaci důlního měřietví na Ostravsku je
však možno říci, že tato základní závažnost úkolů měřických kádrů nebyla dostatečně, chápána zodpovědnými
vedoucími činiteli. Důsledky se projevily v nedostatcích
podkladů pro rostoucí potřeby výstavby ostravsko-karvinských dolů, S čímž úzce pak souvisí nedostatečná pro-

jekční připravenost. Situace byla ztížena ještě také tím,
že i druhý, neméně důležitý projekční prvek, to je geologický průzkum, byl silně zanedbán pro totéž nepochopení.
Zvlášť veliká disproporce vznikla zejména mezi v kapitalistických poměrech nevídaným tempem rozvoje naší
socialistické výstavby a mezi jak kvalitativním, tak
i kvantitativním stavem měřických kádrů. Při obrovském
rozmachu důlního podnikání v socialismu neobyčejně
vzrostly požadavky na důlně měřické kádry a jest dnes
již zjevné, že nemůžeme setrvati na tom stavu těchto
kádrů, jaký nám zanechal kapitalistický systém.
Je tedy třeba si nyní alespoň povšechně všimnouti
otázky, jak to v ostravsko-karvinském revíru vypadá
s měřickými kádry?
Tu je nutno konstatovati, že především početní stav
měřických kádrů jest n~dostačující. Největší část měřičů
jest tvořena staršími kádry a mladé kádry tvoří jen nepatrné procento celkového stavu. Kvalitní staré kádry
neustále ubývají jednak odchodem do výslužby, jednak
odčerpáváním pro jiné důležité úkoly jako projektanti
a plánovatelé.
Po stránce kvality kádrů je nutno konstatovati, že
většina kádrů postrádá úzkou specialisaci a i když mezi
starými kádry jsou mnozí měřiči, kteří díky mnohaleté
praxi se vypracovali na prvotřídní kvalitu, v průměru je
kvalita pro potřeby socialistické výstavby nedostačující.
Spočívá to v tom, že za kapitalismu nebyla věnována
úzké specialisaci žádná pozornost. Měřiči byli nabíráni
z horních žáků, kteří měli pouze nedostatečné povšechné
měřické znalosti a měřit se učili teprve v praxi od starých
měřičů. To mělo ten neblahý důsledek, že důlní měřictví
u nás ustrnulo vývojově tak, že i mladé kádry pracují
namnoze starými dnes již nevyhovujícími methodami
a jeví nechuť k jakémukoliv zavádění nových forem práce.
To se velmi neblaze projevuje v tom smyslu, že důlně
měřické elaboráty dodnes nejsou vedeny jednotně a jen
velmi těžce se prosazuje náprava.
Jeví se zde nutnost co nejrycWeji doplnit kádry po
vzoru sovětském specialisovanými důlně měřickými
kádry středními i vysokoškolskými.
Nicméně i přes tyto nedostatky a i přes nezasloužené
podceňování důlně měřických prací, které se jeví i v nedostatečném hodnocení měřických prací, důlní měřiči
a zeměměřiči, zaměstnáni'u dolů, provedli od osvobození
veliký kus hodnotné práce.
Odstraněním soukromého vlastnictví dolů a znárodněním důlních podniků vyvstala v ostravsko-kan'ínském
revíru nutnost sjednocení měřických podkladů, které
byly dříve vyhotovovány u různých společností v růz·,
ných souřaunicových soustavách, na společnou souřadnicovou soustavu jednotné československé sítě. Proto
byla provedena zeměměřiči a důlními měřiči OKD
v letech 1949 a 1950 revírní triangulace v spolupráci se
zeměměřiči státní triangulační kanceláře. Bylo provedeno
také připojení většiny závodů na tuto síť a mělo být
provedeno sjednocení všech mapových elaborátů.
Nedostatek měřických kádrů, jakož i nepochopení nadřízených orgánů způsobily však, že připojovací práce
nejsou dosud dokončeny a vyhotovení jednotných mapových elaborátů rovněž není ještě uskutečněno. Zejména
ukončením připojovacích prací měli by se odpovědní
činitelé zabývati v nejkratší do~ě, neboť vzWedernk ne-
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bezpečí pohybu půdy poddolováním mohly by býti
výsledky nákladné triangulace zmařeny.
Na tomto poli očekává měřické kádry OKD ještě
veliký kus práce. Je proto nutno, aby zvýšenímkvalifikace měřických kádrů a jejich doplněním byly vytvořeny
všechny předpoklady k tomu, že všechny stávající nedostatky, které jsou vážnou brzdou při výstavbě dolů,
budou odstraněny. Je třeba, aby všichni odpovědní
činitelé v hornictví si uvědomili, že dobře vedená měřická

služba je nejlepším a nejpřesnějším nástrojem kontroly
plnéní plánu a plánování další výstavby. Je třeba viděti,
že také náš vzor SSSR věnuje důlnímu měřietví velikou
pozornost a pečuje o jeho dobré vybavení kádry i materiálem. Konečně jest třeba dosáhnouti toho, aby práce
důlního měřiče byla náležitě ohodnocena jako ·práce
vysoce kvalifikovaná a důlní měřič byl považován, tak
jak tomu jest v SSSR, za jednoho z nejpřednějších techniků u podniku i na závodě.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Oprava poškozeného dělení dálkoměrných latí.
526.913.145

Opotřebované dělení dálkoměrných latí jest velmi
častou bolestí většiny našich dálkoměrů. Sebe větší
opatrnost pomocníků nezabrání, aby se časem dělení
latí nepoškodilo. Hlavně neostrost hran jednotlivých
dílků, ať už noníového, nebo hlavního dělení, znesnadňuje přesnou a jednoznačnou koincidenci a tím přesnost
určení vzdálenosti. Mnohé latě se proto stávaly pomalu
neupotřebitelné a tím hrozilo i vyřazení výkonných a přesných strojů jako dálkoměrů. Pokoušeli jsme se již dva
roky zainteresovat některé naše podniky na opravy těchto
latí, ale bezvýsledně. Zkoušeli jsme proto opraviti dělení
lakem, ale ani tabulový lak nedovolil vykreslení s dostačující přesností a trvanlivostí. Předpokladem opravy
dělení bylo dosažení přesného vykreslení, nebo jen vyretušování, s ohledem na stonásobnou konstantu stroje.
Dalšími požadavky byly trvanlivost, nános se totiž často
loupal, a nutný matný tón nátěru.
Poslední pokus se nám konečně zdařil a zdá se, že
vyhovuje co do přesnosti provedení i co do trvanlivosti.
Alespoň to dokázalo celosezónní používání soupravy při
optickém měření polygonové sítě. Výpočty potvrzují
přesnost provedení oprava latě samy nevykazují po půlročním používání žádných změn. Oprava byla provedena
na fatích, jejichž dělení bylo místy tak setřené, zvláště
na koncích dílků, že se latě již nehodily k použití. Dovolovaly však přesto provést pouze retuš (doplnění
kresby) podle místy zachovaných kontur dílků.
Pro zkušeného technika není těžké dosáhnout žádané
přesnosti vykre~lení dělení latí rýsovacímpérem a tuší.
Kovový pás s dělením byl proto vyjmut z dřevěných
lišt (u Redty). Povrch byl řádně očištěn a zbaven mastnoty. Není-li dělení na některých dílcích úplně setřené,
může se přímo přikročit k obtahování jednotlivých dílků.ostrou tužkou podle vynášecích trojúhelníků podle zachovaných částí dělení. Po konstrukci tužkou přímo
rýsovacím· perem a třecí tuší konturujeme poškozená
místa - samozřejmě naprosto slabou čarou, abychom
neporušili přesnost tužkové konstrukce. Po vyrýsování
zesílíme obrys novým obtažením silnější čarou na vnitřní
straně kontury dílků. Pak už zbytek můžeme vyplniti
opatrně štětečkem. Celou práci provádíme opatrně, poněvadž tuš se velmi snadno stírá. Na ojedinělých místech snad pro zbytek mastnoty - zůstala tuš nanesena jen
jako černý potah, který i suchým štětečkem šlo smést.
Takto opravit dělení vyrýsováním tuší lze na latích
se zachovaným originálním podkladem. Bylo-li snad
už retušováno něco dříve třeba lakem, bude lepší takové

nánosy seškrábat až na původní bílý podklad. Hlavně
opatrně pracujeme na dělení noniovém. Jeho poloha
proti poloze hlavního dělení je odvislá od příslušného
optického klínu. Ale ať už použitím vynášecích trojúhelniků, nebo koordinatografu, jistě nalezneme v okolí
porušených míst zachované kontury, které pomocí stálých
šířek mezer a dílků dovolí zobrazit i místo poškozené.
Konečně odřená místa na bílém podkladu latí opravíme
bílým tabulovým (matným) lakem přímo štětečkem.
Takto opravenou lať nutno ovšem zabezpečit před
mechanickým a klimatickým porušením.
To provedeme kompresorovou stříkačkou bezbarvým
acetonovým lakem. Na štěstí se acetonový lak snese s tuší.
Do stříkačky si ovšem musíme lak řádně rozředit a promíchat. Upozorňuji, že je nutno lak aspoň na polovic
rozředit acetonem a důkladně promíchat před plněním
stříkačky. Pak někde na okraji latě je nutno provést
zkoušku postřiku a nechat ji zaschnout. Je-li totiž lak
málo rozředěn a špatně promíchán, tvoří jednak lesklý
a barevně nestejnoměrný nános. Dostatečným rozředěním
dostaneme žádoucí matný a stejnoměrný povrch. Nevím,
jestli se někde dostane úplně bezbarvý lak, ale ten, kterého
jsem použil, utvořil přece .jen nažloutlý odstín. Při používání latí to však není na závadu, poněvadž černé dělení
na žlutavém podkladu je v podmračném a mlhavém
počasí ještě výhodnější než podklad bílý.
.
Fixační nános musí být utvořen třemi slabými postřiky. Všechny. provádíme pouze mlhovinou se značné
vzdálenosti, ale hlavně při prvním postřiku páváme dobrý
pozor. Nesmíme dopustit přímý proud, jen fixáž mlhou
asi ze vzdálenosti jednoho metru. Druhý a třetí postřik,
vždy po zaschnutí, můžeme už provést trochu odvážněji.
Dosáhli jsme takto krycí vrstvy, která je stíratelná opět
pouze acetonem, ale při normálním čištění a.používání,
zrovna tak jako proti slunci a dešti, zůstává naprosto
odolná a trvanlivá.
A nakonec už zbýv~ jen znovu našroubovat ko~ový
pás dělení zpátky do dřevěné lišty latě a potom dobře
měřit.
Ještč bych chtěl upozornit na jedno malé preventivní
opatření. Pělení latí se zpravidla nejvíce poškrábe při·
denním zasouvání latí lícem do stojanu (při svislém.zasouvání), kdy po skončení práce si pomocník takto
připraví lať k transportu z pracoviště do kanceláře. Doporučuji proto přišroubovat na každou laťzezadu po jednom
řemínku, asi 10 cm od konce latí. Těmi se pak latě sepnou
dělením uvnitř a zabrání se poškození.
. Ing. Jireček, KNV v Ostravě
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Bachmann, W. K. (red.)
Compte rendu officiel· du VII- Congres
international des géometres organisé par
la Fédération internationale des géometres
et tenu:). l'École Polytechnique et a l'Université cteLausanne du 23 au 27 aout 1949.
Lausanne' J949.
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Bol'šaja sovetskaja ericiklopedija. T. 10.:
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Výstavba sídlišť. Praha 1952.
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Gottwald,
K.
Spisy. Svazek V. 1933--1934. Praha 1952.
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Hospodářská spolupráce evropských lidově demokratických států. (= Knižnice
zahraničního obchodu, sv. 8.) Praha 1952.
(10723)
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provádějící hospodářsko-technické úpravy
(HTÚP) za spolupráce MNV a JZO.
Praha 1952.
(10716)
Sorokin, G. M.
Úspěchy čtvné pětiletky v SSSR. 'Praha
1952.
(10726)
Stalin, J. V.
Spisy. Svazek 8.: 1926 leden
Praha 1952.
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Rospond, S,
.
Slownik .nazw 'geograficznych Polski zachodniej i polnpcnej. Wedlug uchwal komisji ustalimia nazw miejscowych poď
przewódnictvem StaI1islawaSrokowskiego.
Cz~šéI. Polsko-niemietka. Cz~šé II. Niemiecko-polska uzupelnienia. Warszawa
1951.(10761)
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Harting, H.
Photographische

Optik. Leipzig 1952.
Berlíner astronomisches Jahrbuch fUr
(10722)
1952. Berlíner astronomisches Jahrbuch
Hcllgrebe,
P.
H.
fUr 1953. Berlin 1950, 1951.
(10721)
Geometrische Optik. Ein Hilfsbuch fUr
angehendc Konstrukteure und lngenieure
Boguslavskaja, N. Ja. a j.
Instrukcii dlja nabljudenij solnečnych i lun- in der optisch- feinmechanischen lndunych zatmenij. Moskva 1952.
(10740) strie und zum Gebrauch an technischen
Lehranstalten. Halle 1950
(10720)
Knaucr
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Zwecke der Trigonometrischen Abteilung
Meteorologie.
der Landesaufnahme. I. Teil. Berlin 1909.
(10750) Gast
Erdmessung (und Geophysik). B. m. po
r. 1931.
(10752)
Toula, F. v.
Demmer, E.
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(10758)
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(ccc Zvl. or.: Ůsterrcichische Zeitschrift
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Anapskij, N.
Za úspornost v závodech. (= Knižnice
Doležal, E.
Ocr Hammer-Fenncl'sche Tachymeter- socialistického hospodářstvi, sv. 32.) Praha
(10718)
Theodolit. (=, Zvl. ot.: Zeitschrift des 1952.
Oesterr. Ingcnieur- und Architekten-Ver- Ljutc, A. F.
eines 1902, Nr. 49.) Wien 1902. (10753)
Razbivka krupnych sooruženij. Osnovnyje
položenija. Moskva 1952.
(10739)
Genricy, G. E. a Čursina, L. F.
Rabota s geodezičeskimi instrumentami Terechin, V.
na dorožnom stroitel'stve. Moskva 1952. Rabota zavodskich kommissij po izobreta(10731) tel'stvu i racionalizacii. lz opyta profsojuznych organizacij avtomobirnoj i traktornoj
Gedula, B. I.
(10747)
S'jemka i sostavlenije general'nogo plana promyšlennostÍ. Moskva 1951.
promyšlennogo predprijatija dlja celej rekonstrukcii i ekspluatacii. Moskva 1952. U dačin, S. A. (red.)
(0=
(10743) Zemleustroitel'nojeprojektirovanije.
Učebniki i učebnyje posobija dlja vysšich
Glotov, G. F.
Geodetičeskije raboty na stroitel'noj plo- serskochozjajstvennych učebnych zavedenij. (Moskva 1951.)
(10748)
ščadkepromyšlennogo predprijatija. Moskva 1952.
(10744) Žebrak, M. Ch.
Soustava průmyslové evidence. (=c KnižKos'kov, B. I.
nice průmyslové ekonomiky, sv. 10.) Praha
Gorodskaja poligonometrija. (Polevyje ra1952.
(10719)
boty.) Moskva 1952.
(10733)
Lahn, G.
A,' H. Klauser's Lehrbuch der Vermessungskunde. Ftir den Gebrauch,an Gewerbeschulen zugleich als Hilfsbueh fUr
Bau- und Maschinen- Techniker etc. Reichenberg 1895.
(10754)

Levasseur, K.
Směrnice pro úpravu pomístného názv"O- Beobachtungspliine I. Ordnung fUr Messloví. Výnos ministerstva stavebního prů-' sungen mit dem Wild-Priizisionstheodolit.
myslu z 24. III. 1952 č. 1875113-měř. (= Zvl. ot.: Nachrichten aus dem Reichs3-1952. Praha 1952. .
(10717) vermessungsdienst, Jhg. 1943, Nr: 5.)
Berlin 1943.
(10756)
5 - MATEMATIKA. piURODNÍ
Pokorný,
A.
V]1DY.
Přesnost výsledků pozorovaných směrů a
počet skupin. (= Zvl. ot.: Zeměměřičský
Hruška, V.
Počet grafický a graficko-mechanický. Věstník, č. 4, roč. 1934.) Brno 1934.
(= Knihovna, sv. 41.) Praha 1952. (10746)
(10751)

Lapauri, A.A.
Prosvetlennyj fotoob'jektiv. O svetosile
i glubine rezkosti fotdgrafičeskogo ob'jektiva. Moskva 1952.
(10732)
Mebes, A.
Der Bromoldruck. Ausfiihrliches Handbuch fUr den ein- und mehrfarbigen
Bromoldruck, sowie ftir das Umdruckverfahren auf Papier, Metall und 'Stein.
Berlin 1914.
(10755)
Vinnik, M. M.
Tipografskaja mnogocvetnaja pečať:
(Trech- ičetyrechcvetnaja
avtotipija.)
(= Biblioteka molodogo rabočego poligrafista.) Moskva 1952.
(10734)

Perelman, J. 1.
Šerman, D. S.
Geometrie v přírodě. (= Universita vo- Posobije dlja rabočich na linejnych izmerejáh, sv. 31.) Praha 1952.
(10725) nijach. Moskva 1952.
(10742)

Jegorov, G. G.
Tablicy prevyšenij, vyčisljajemych po
rasstojanijam, izmerennym dal'nomerom,
dlja uglov naklona ot O do 30°. Moskva
1952.
(10741)

Eder, J. M.
Ein neues Graukeil-Photometer fUr Sensitometrie, photographische Kopierverfahren und wissenschaftlicheLichtmessungen. Hal1e 1920.
(10759)
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Argentina. Zeměpisný, hospodářský, poli-'
tický a kulturni přehled. Praha 1952.'
(10724)
Birot, P.
Ponugalija. Rajonno-geografičeskij očcrk.
(= Překlad francouzského originálu.)
Moskva 1952.
(10652)
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TECHNICKf

ČASOPIS

-

NÁSTROJ

PLN:aNf

PLÁNU

je určen pracovníkům. v oblasti vědy, výzkumu a technického rozvoje. Jeho poslání je mobi1isovat
vědecké pracovníky a techniky k plnění národohospodáfského
plánu a k plnění usnesení strany
a vlády. Informuje o nejdůležitějších problémech, úkolech a výsledcích vědy, výzkumu a technického rozvoje v ČSR, SSSR a v zemích lidové demokracie. Ukazuje vzájemnou souvislost ~ezi jednotlivými obory vědy a techniky i na význam vzájemné výměny poznatků, zkušeností a meth~diky
práce, stejně jako význam tvůrčí iniciativy novátorů výroby pro další rozvoj vědy a techniky. Přispívá k šíření a soustavnému zavádění stachanovských method, seznamuje s novými formami práce
v oblasti vědy, výzkumu a technického rozvoje, propaguje je a pomáhá šířit na ostatní pracoviště.
Tak politicko-technický měsíčník

pomáhá li boji proti buržoasním přežitkům ve vědě a technice a přispívá k výchově a převýchově
vědeckých a technických kádrů. Roční předplatné 192 Kčs.

Informativní
plánovacím.

měsíčnik ČS. ústavu pro technickou a hospodářskou

dokumentaci

při Státním úřadu

si během svého ročního vycházení dovedl získat a trvale udržet velmi početnou čtenářskou obec.
Tisíce techniků, dělníků, studentů, konstruktérů, zlepšovatelů a vynálezců sleduji strany jednotlivých čísel, aby v nich nacházely poučeni o nových knihách, aby si z jeho kritického výběru vyhlédly
právě tu knihu, kterou nutně potřebuji ke své práci. "Technická kniha" plní své poslání vychovávat čtenáře naší technické literatury, vést je k jejímu využiti a plnému zhodnocení v praxi, učí je
vidět v knize prostředQk k zvýšení odborné kvalifikace i cestu, jak plně využít poznatků a zkušeností v ní obsažených. Volí k tomu vhodnou formu otiskování stručných výstižných recensí i širších
kritik, zásadních článků o technické literatuře i přehledných referátů s odkazy na další příslušnou
literaturu.

stává průvodcem po technické literatuře, rádcem čtenářů i autorů technické literatury
práci s nimi důležitým pomocníkem ve výchově našich technických kádrů.
Roční předplatné 84 Kčs.
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