


odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického
a Slovenského úradu~odézie a kartografie

Ing. Bořivoj Delong, CSc. [předseda redakční rady), Ing. Ján Kukui!a, DrSc., [místopředseda redakční rady], Prol.
Ing. Dr. Miroslav Haul, CSc., Ing. Imrich Horňanský, Ing. Jozel Petráli, CSc., Ing. Zdeňka Roulová.

Vydává Ceský úřad geodetický a kartografický a Slove"Jský úrad geodézie a kartografie v SNTL - Nakladatelstvi
technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha 1, telefon 2963 Sl. Redakce: Geodézie, n. p., Praha, Kostelní 42,
17000 Praha 7, tel. 381559. Adresa slovenskej redakcie: VÚGK, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava, te!ef6n 28173.
Tiskne MíR, novinářského závody, n. p., záved 1, Vác:avské nám. 15, 11258 Praha 1, telefon 2661 Sl. Inzer,ní od-
dělení SNTL - Nakladatelství techn;eké l'teratury. n. p., Spálená 51, 11302 Praha 1.

Výchází dvanÉctkrát ročně. Cena jednotlivého čísla 4,- Kčs, celoroční předplatné 48,- Kčs.
Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objedná vky přijímá každá admin~strace PNS, pošta, doručovatel
a PNS - ÚED Praha, Brno, ostrava. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS - ústřední expedice tisku Praha,
závod 01, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 16000 Praha 6.

Náklad 2200 výtisku. papír: text a příloha 7208·11/70 g, obálka 209/80 g. Toto číslo vyšlo v květnu 1902, do sazby v dubnu 1982, do tis-
ku 10. května 1982. Otisk povolen jen s udáním a zachováním an torských práv.

Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.
275 let Českého vysokého učení technického
v Praze 105

Doc. Ing. Zdeněk Novák, CSc.
Geodetická měření při zatěžovacích zkou~kách
mostů 109

Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.
Použití fotogrammetrie pro měření profilů
v tunelech čsn 115

Ing. Emanuel Kolenatý, CSc.
Kompenzátorový nivelační přístroj MOMNi -
A31 v terénu 120

Ing. Jan Jandourek
Využití modelového řešení ke studiu metody
blokové tachymetrie 124

Ing. Ondřej Jeřábek, CSc.
vývoj samostatného zeměměřického studia na
ČVUTv Praze 130

ROZVOJ PRACOVNÍ INICIATIVY A SOCIALIS-
TICKÉHO SOUTĚŽENÍ 137



378.962 (437.1 J"1707/1982":528
ŠMIDRKAL, ].
275 let Ceského vysokého u~ení technického v Praze
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 5, s. 105
až 109, 8 obr.
Současné úkoly vysok5'ch škol po XVI. sjezdu KSC a
>:~enárnícll zasedání OV KSČ. Stav výuky a výcnovy
na oboru geodézie a kartografie stavební fakulty ČVUT.
Věúackovýzkumná práce na oboru a pracovní akllvlta
a iniciativa zaměstnanců školy. SpoluprácH stavební
fakulty s ostatními vysokými školami v ČSSR a v so-
CiaUstických státech. Spolupráce mezi vysokou ško-
lou a ČOGK při řešení společnÝDh problémil. a hledání
cest ke zvýšení kvality a efektivnosti výchovného a
vyučovacího procesu.

528.486.4:624.21
NOVÁK, Z.
Geodetická měření při zatěžovacích zkouškách most6
G8>odetický a kartografický obwr, 28, 1982, Č. 5, s.
109-115, 1 obr., 5 tab., lit. 6
Uvedení a hodnocení geodetických měření mostní kon-
strukce při zatěžovacích zkouškách dálničního mostu
u Velkého Meziříčí a mostu Barikádnílcfi v Praze. Po-
zornost je věnována zejména trigonometrickému určo-
vání prfihybfi konstrukcH.

[528.74:528.422] :624.191.97
ŠMIDRKAL, ].
Pouzití fotogrammetrie pro měření profilii v tunelech
CSD
Gendetický a kartografioký obzor, 28, 1982, Č. 5, s.
115-119, 4 obr., 3 tab., Ut. 2
Popis nové soupravy pr,o měření příčnýchprofllil. v tu~
nelech ČSD FST-2. Testování měřických fIlmfi Foma pro
komory UMK. Návrhy postupů pro techwoIoglcké před-
pisy pro vyhodnocení měřických snímkfi z hlediska do-
sažitelné přesnosti.

528.541.2
KOLENAT'I', E.
Kompenzátorový nivelační přístroj MOM Ni-A31 v te-
rénu
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 5, s..
120-124, 4 obr., 1 tab., lit. 7
Zkušenosti při měření s kompenzátorovým nivelačním
přístrojem MOM NI-A31 v rfiznfch 10kaUtách. Analý-
za přesnosti naměřených výsledkfl. Možnosti jeho po-
užití při měření vysoké přesnostI. Závěry pro praxi.

528.425.2:528.41
]ANDOU~EK, ].
Využití modelového řešení ke studiu metody blokové
tachymelrie.
Ge,odetický a kartografický obzor, 28, 1982, Č. 5, s.
124-129, 5 obr., 2 tab., lit. 6
Otázka modelového vyjádření účelové sítě - vložené
sítě, aplikovatelné pro metodu blokové tachymetrle.
Objasnění principu modelovéno vyjádření a na kon-
krétní síti dvojitého bloku ukázka zpfisobu výpočtu
bodfi sítě a jejich oharakterlsllk přesnosti v modelo-
vém vyjádření.

378.962( 437.1) :528
]EŘÁBEK, O.
vývoj samostatného zeměměřického studia na CVUT
v Praze
Geodetický a kartografický' obzor, 28, 1982,č. 5, s.
130-13~, lit. 24.
Vývaj zeměměřického studia od ustavení samostatné-
no učebního běhu pro zememěřlče na Vysoké škole
technické v Praze až po současné studium na Českém
vysokém učení technickém. v Praze.

378.962 (437.1) ,,1707/1982":528
lllMllJJ;PKAJI, PI.
275 J1C~TqemCKoro Bldcmero TeXHH1JeCKOrOyqe6Horo sa-
DelleBHII B r. IIpara

feOAe311qecKIIŘ II KapTorpa<flllqeCKllň 0630P, 28, 1982,
No 5, CTp. 105-109, 8 pliC.
COBpeMeHHble 3a.aaqll B1dCmllX yqe6HbIx 3aBelleHIIŘ
(BY3) nocJIe XVI. C'!083Aa KOMMYHIICTHqecKOŘnapTllll
qeXOCJIOBaKIIH (Kllq) II nJIeHapH1dX 3aCeJlaHIIŘ UK
Kllq. CocTollHlle npenOJlaBaHllll II BDenHTaHHlI Ha cne-
~llaJI1l3a~1l1l reoAe31111 II KapTorpa<flllll CTpOHTeJIbHOrO
<flaKYJIbTeTa ČVUT. HayqHO-HCCJIeJlOBaTeJIbCKall pa60Ta
Ha Cne~llaJI1l3a.~1l1l II TpYAOBall aKTHBHOCTbII HHll~lla-
TIIBa CJIYlKalIlliX mKOJIbr. COTPY,IUIllqeCTBOCTpOHTeJIbHO-
ro <flaKYJIbTeTac JlPyrllMll BY3-aMll B qCCp H B co-
~llaJIll(;TllqeCKlIX CTpaHax. COTPYJlHllqecTBO c qYfK
npll peweHIIH COBMeCTHbIXIIp06JIeM II llCKaHlle nYTeŘ
nOBbUII8Hllll KaqeCTBa II a<fl<fleKTIIBHOCTllnpo~ecca BOC-
nllTaHHlI a 06yqeHllll.

528.486.4:624.21
HOBAK,3.
feOlleSll1JeCKHe H3MepeHHlI npH HarpY301JH1dX npOBep-
Kax MOCTOB
feoAe311QecKIIŘ II KapTorpa<flHqeCKIIŘ 0630p, 28, 1982,
No 5, CTp. 109-115, 1 pliC, 5 Ta6., JIIIT. 6
IIpllBeJleHlie II o~eHKa reOAe3HqecKIIX 113MepeHIIŘ MOC-
TOBOŘ KOHCTPY~Hll npll HarpY30'1H1dX npOBepKax aB-
TOMarllCTpaJIbHOrO MOCTa Y r. BeJIKe Me311plKllqH H
MOCTa EapHKaAHHKoB B r. IIpara. 06paIlla8Tcll BHHMa-
HHe llMeHHO Ha TpHrOHOMeTpHlIecKoe onpeAeJIeHHe npe--
rH60B KOHCTPY~llll.

[528.74:528.422] :624.191.97
lllMI1JJ;PKAJI, ~.
IIpllMeHeHHe .poTorpaMMeTpHH npH H3MepeHHlIx npo-
.pHJIeH TYHeJIeH Csn
feOAe3HQecKHŘ H KapTorpa<flRQeCKHH 0630p, 28, 1982,
No 5, CTp. 115-119, 4 pRC., 3 Ta6., JIHT. 2
OnRCaHHe HOBOtO KOMnJIeKTa JlJIll: H3MepeHHH nonepeq-
H1dXnpo<flHJIeH BŤYH8JI1IX ČSD FST-2. llem.rrlUIlle MeT-
pHlIecKHX <flHJIbMOBFoma Mil KllMep UMK. IIpe,lJ;JIolKe-
HHIl npo~ecCOB JJ:JIlI TeXHOJlorn:qeCKHXHHCTp}'KIlRŘ JlJIIl
06pa60Tl<H MeTpHqeCKHXCHHMKOBC TO'IKH 3peHHlI JlOCTH-
lKHMOHTOqHOCTll.

528.541.2

KOJIEHAThI, 3.
KOMneHcaTopHLlH HHBeJIRpHl>rŘ npH60p MOM Ni-A31
B nOJIe
feOJle3HlIecKHň H KapTorpa<flHQecKHŘ 0630p, 28, 1982,
No 5, crp. 120:-124, 4 pHC., 1 Ta6., JIHT. 7
Oru,rT nOJIyqeHHbIŘ npH H3MepeHlIH c KOMneHcaTopHblM
HIIBeJIHpHblM npH60poM MOM Ni-A31 B pa3HblX paŘo-
Hax. AHaJIH3 TO'IHOCTHH3MepeHHbIX pe3YJIbTaTOB. Bos-
MOlKHOCTllero npHMeHeHllll npH BblCOKOT()qHbIX113Mepe-
H1UIX. 3aKJIIOQeHHlI AJIJt"npaKTHKIL

528.425.2:528.41
HHJJ;OYPEK, JI.
llCnOJIb30BaHHe MOlleJIbHOrO peweHHII H3YQeHHlI MeTO-
lla 6JIOKOBOŘTaxHMeTpHH
feOAe3HQecKHŘ H KapTorpaqmQeCKlIŘ 0630p, 28, 1982,
No 5, CTp. 124-,-:,129,5 pliC, 2 Ta6., JIHT. 6
Bonpoc MOlleJIbHOrO npeJlCTaBJIeHHlI Cnen;llaJIbHOň ceTll
- BJIOlKeHHOHCeTH,. npHMeHIIMoŘ JlJIlI MeTOAa,6JIOKO-
BOHTaxHMerpHR. 06'!>IICHeH1l8 npmn~HIla MOA8JIbHOro
npe.nCTa.BJIeHHII H JleMOHCTpaU;Hll:cnoc06a BblQllCJIeHHll:
nYHKToB'C6TH Ha KOHKpeTHOHceTll JlBoňHOro 6JIOKa II
RX xapaKTepHCTHK TOQHOCTllB MOAeJIbHOMnpeJlCTaBJIe-
HHH.

378.962 (437.1) :528
~EP)KAEEK, O.
Pa3BHTlIe caMoCTOll:TeJIbHOrO o6Y1JeHHll: reOlle3HH Ha
CVUT B r. IIpara
feoJle311QecKHH II Ka.pTorpa<flllQeCKHH0630P, 28, 1982,
No 5, CTp. 130-134, JIIIT. 24
Pa3BHTHe 06yqeHIIH reoJle3HR OT yqpelK.neHHll: caMOCTO-
JITeJIbHorO yqe6Horo Kypca JlJIll: reOA83HcTOBHa B1dcmeM
TeXHHQeCKOMyqe6HoM 3aB8JleHHll JlO COBpeMeHHoro 06y-
QeHHll:Ha ČVUT B r. IIpara.



378.962[437.1),,1707/1982":528
ŠMIDRKAL, J.
275 Jahre Tschechische Technische Hnchschnle in Prag
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, Nr. 5,
Selte 105-109, 8 Abb.
Aktuelle Aufgaben der Hochschulen nach dem XVI.
Parteltage der Kommunlstischen Partel der Tschechoslo-
wakel [KSC) und nach den Plenarsitzungen des Zen-
tralkomltees der KSC. Stand des Unterrlchtes und der
Erzlehung auf dem Fach Geodiisle und Kartographle
der Fakultat filr Bauwesen der Tschechlschen Hoch-
schule. Wlssenchafts- und Forschungsarbelten auf dem
Fach und dle Arbeltsaktlvltat und Inltlatlve der An-
gestellten der Schule. Dle Zusammenarbeit der Fa-
kultat fůr Bauwesen mit ůbrlgen Hochschulen ln der
CSSR und ln soziallstlschen Landern. Die Zusammen-
arbeit unter der Hochschule und dem Tschechlschen
Amte fiir Geodasle und Kartographle bei Lllsung der
gemelnsamen Probleme und das Suchen der Wege zur
Erhtihung der Qualitat und Effektivltat des Erzle-
hungs- und Unterrlchtungsprozesses.

528.486.4:624.21
NOVÁK, Z.
Geodiitlsche Messungen bei Brllckenbelastnngsproben
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, Nr. 5,
Selte 109-115, 1 Abb., 5 Tab., Lit 6
Beschrelbung und Bewertung der geodiitlschen Mes-
sungen bel der Belastungsproben del Autobahnbrůcke
bel Velké Meziřlčl und der Barrikadenk!impferbrilcke
in Prag. Dle Aufmerksamkelt wird besonders der trl-
gonometrlschen Bestlmmung der Konstruktlonsdurch-
blegung gewldment.

Anwendung der Photogrammetrie bei Profilmessungen
in Tunnels der Tschechoslowakischen Staatsbahnen
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, Nr. 5,
Beschrelbung der neuen Garnitur FST-2 fiir Querpro-
Selte 115-119, 4 Abb., 5 Tab., Lit. 2
filmessungen ln Tunnels der Tschechoslowaklschen
Staatsbahnen. Dle Priifung der FOMA Vermessungsfll-
me fiir UMK. Dle Verfahrenentwillfe filr die technolo-
glschen Vorschrlften bel der Bewertung der Vermes-
sungsaufnahmen von dem Standpunkt der erreichbaren
Genaulgkeit.

528.541.2
ŠMIDRKAL, J.

KOLENATÝ, E.
Kompensatornlvelller MOM NI-A31 lm Geliinde
Geodetický a kartografický obzor, ZB, 1982, Nr. 5,
Seite 120-124, 4 Abb, 1 T1ab., Lit. 7
Erfahrungen bel der Messung mit dem Kompensator-
niVelller MOM NI-A31 ln verschledenen Lokalitiiten.
Dle Genaulgkeitsanalyse der gemessenen Ergebnlsse.
Dle Moglichkelten seinelr Anvendung bel Messungen
hoherer Genauigkeit. Schlussfolgerungen fiir Praxls.

528.425.2:528.41
IANDOUREK, J.
Anwendung der Modelliisung belm Studium der Metho-
de der Blocktachymetrie
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, Nr. 5,
Seite 124-129, 5 Abb., 2 Tab., Lit. 6
Oas Problem der Modell!iusserung elnes fůr das Ver-
fahren der Blocktachymetrie verwendbaren spezlellen
elngelegten Netzes. Erliiuterung des Modelliiusserungs-
prinzips und ein Beispiel der Berechnung der Netz-
punkte und selner Genauigkeltsparameter auf elnem
Modell elnes konkreten Zwelblocknetzes.

378.962[437.1) :528
JEŘÁBEK, O.
Entwicklnng des selbstlindigen Studlums des Vermes-
sungswesens anf der Tschechlschen Technischen
Hochschule in Prag
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, Nr. 5,
Seite 130-134, Lit. 21
Entwicklung des Studiums des Vermessungswesens von
Griindung der selbstiindlgen Unterrichtung fůr Geo-
meter auf der Technlschen Hochschule ln Prag bls
zum jetzigen Studium auf der Tschechlschen Technl-
schen Hochschule in Prag (CVUT).

378.962[437.1),,1707/1982":528
ŠMIDRKAL, J.
275 Years of the Czech Technlcal University in Pragne
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, No. 5,
pp. 105-109, 8 flg.
Contemporary tasks of hlgh schools after XVlth
Congress of the Czechoslovak Communlst Party [CCP)
and plenary ssesions of the Central Commlttee of
CCP. The state of lessons and education of geodesy
and cartography on the Faculty of Bullding Industry
of CTU. Sclentlflc-research work in the branch, the
working actlvlty and Inlciatlve of the school person-
ne1. Collaboration of the Faculty of Bulldlng lndustry
wlth other hlgh schools ln the CSSR and soclallst
countrles. Cooperatlon between the high school and
the Cpech Offlce of Geodesy and Cartography ln sol-
vlng jolnt problems and searchlng ways for ralslng
the quality and effectlveness of the educatlonal and
teachlng process.

528.486.4:624.21
NOVÁK, Z.
Geodetlc Measurements wlth Loading Tests of Bridges
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, No. 5,
pp. 109-115, 1 fig., 5 tab., 6 ref.
Geodetlc measurements of the bridge construction dur-
Ing loading tests of the express hlgway bridge at Vel-
ké Meziříčí and the Bridge of Barrlcade-Flghters ln
Prague are presented and evaluated. An attentlon Is
pa Id especlally to the trlgonometrical determlnlng the
constructlon sag.

[528.74:528.422]:624.191.97
ŠMIDRKAL, J.
Use of Photogrammetry for Measuring Profiles ln Tun·
uels of Czechoslovak Raliways
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, No. 5,
pp. 115-119, 4 fig., 3 tab., 2 rOlI.
The new FST-2 set for measurement of cross sectlons
ln tunnels of Czechoslovak Rallways Is descrlbed. Pro-
posals of processes for technologlcal Instructlons for
photographs processlng from the vlewpolnt of achle-
vable accuracy.

528.541.2
KOLENATÝ, E.
The MOM Ni-A31 Compensator Automatic Level in Fleld
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, No. 5,
pp. 120-124, 4 flg., 1 tab., 7 ref.
Experlence wlth measurement wlth the MOM NI-A31
compensator auto matic level ln dlfferent 10callties.
The accuracy analysls of results of measurements.
Posslbllitles of uslng the Instrument for hlgh accu-
racy measurements. Concluslons for practlce.

528.425.2:528.41
IANDOUREK, I.
Utilization of the Model Solution for the Study of the
Block Tachymetry
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, No. 5,
fP. 124-129, 5 fig., 2 tab., 6 ref.
A quest:on of model expressing a special network
the Inserted network, applicable to the method of
block tachymetry. The prlnclple of model expressing
is explalned. On the concrete example of the double-
block network the method of calculatlng the points
of network and thelr characterlstics of accuracy in
the model expresslon is shown.

378.962[437.1):528
IEŘÁBEK, O.
Development of the Separate Study of Geodesy on the
Czech Technical University in Prague
Geodetický a kartografický obzor, 2B, 1982, No. 5,
pp. 130-134, 24 reL
Development of the study of geodesy since the es tab-
lIshment of separate lectures for surveyors on the
Czech Technical University in Prague tlll the contem·
por ary study on the same hlgh school.
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275 let Českého vysokého učení
technického v Praze

Ooc. Ing. Josef Šmidrl<al, CSc.,
proděkan oboru geodézie a kartografie

stavební fakulty ČVUT v Praze

Dne 18. ledna 1.982 uplynulo již 2/.j let ode dne, kdy císař Josef f. podepsal česky psaný přípis, adresol'an!Í českým
stavům, re kterém doporučoval vyhocčt žádosti Christiana TYillenberglL o založen'í stlLwvské inženýrské školy. Tento
den je pokládán za den založení Českého vysokého učení technického l' Praze, i když viJuka byln zahájena až v r. 1718.
Jsme hrdi na to, že v!ínka geodézie a kartografie ]Jatřiht mezi první předmčty, které se v této inženýrské vysoké škole
vyučovaly. Škola prošla složit.lrrn v!Ívojem, o nčmž se čtenář mli"ie dočíst na jill?m místě tohoto časopisu. Od
r. 1920 nese .~kola názel' ()eské vysoké 1lčení technické v Praze.

Rozvoj socialistické spole('nosti v ČSSR, uplatúo-
vání vědecko-h:chnické revoluce a poznatkú vědy Ve
výrobě vcdly v posledních letech k vážnému zamý~I~'llí
stranických a vládních orgánú nad dal~í k01WqJeÍ
óeskoslovcnské výchovnó vzdělávací soustavy, podk
niž vysoké školy završují jednotný systém vzdělávání
mládeže a dospělých a musí zabé'zpcč:it výchovu nejen
odborně zdatných, samostatni', rnyslícich odhorníkll,
schopných řešit stále složitěj~í problémy, ale i politic-
ky a společensky aktivních p.L-íslušníkúmladé intdi-
gence. Proto i výuka a výchova doznává v posledních
leteeh značných změn. Tak např'. od školního roku
I H79/80 ve snaze po rychlém doplúování vysokoško]":ky
vzdólaných kádrú byla provedena optimalizaCi: n('-
kterých studijních ohorú, kkrá měla za náskdek ztrá-
cení studia ohoru geodézie a kartografie na (·tyh roky
s možno,.,tí organiz'wat individuální ,.,tudiull1 pf,tilcté
pro skupiny studelltll a položeny základy pro system a-
tii':tější rozvoj postgraduálního ,.,tudia, které by sr' ml,lo
V lmdoncnosti stát soul:ástí dalšího vzdólávánÍ dospé-

lých. Soul:asnó s tím je tr'cha, aby vyso ká škola stál
aktivnóji spolupracovala s praxí, aby se podílela na
Í'eš,mÍ závažných úkolll rozvoje vědy a techniky na
pomoc národnímu hospodál'stvÍ. Kromi" toho pak stojí
phd vš,mli učiteli lláro('i1,Ýúkol -- zvf'šit politickou
a spolel:ellskou aktivitu studentu a absolvcntú. protože
ne vždy v minulosti hyla na poU:bné úrovni. Z tóchto
úkoHl vypl.ývají i složité problóm,v, které jP Uelm
\' současnó dohó Í'"šit.

.Je zŤ<'jmé,že pro splnění vš"ch požadavkú na znalosti
ab,.,olvcntú vysokých škol ,k Heha poskytnout Htudpn-
tcun př'cdcl'Šílll širokf' Ť'orc1iekf' základ a rozvinout
samoHtatné tVltl't'Í myšlenÍ. To jistó není úkol jedno-
duchf', zPjména ph zkráceném základním Htncliu.
Ková koncepce výuky proto vyhradila ph'dná~kám
47 (;0 celkového objemu výuky. II ohjemu je vě-
nováno počtái"ským cviéením, která v oblasti gcodézie

1982/105



Geodetický a kartografický obzor
106 rol:ník 28/70, l:íslo 5/1982

a kartografie jsou velmi důležitá, 15 % je určeno pro
cvičení laboratorní, pro nčž má v současné době obor
na stavební fakultě ČVUT v novostavbě v Dejvicích
k disposici 1860 m2 moderně zařízených laboratoří,
o nichž se starším absolventům oboru ani nesnilo.
Dalších 11 % časového fondu je určeno pro projektová

cvičení, phspívající k rozvíjení samostatného lllyšlenÍ
studentů, 9 % je určeno pro nezbytné výuky v terénu
které jsou však nově koncipovány jako výuky kOlll-
plexní a 7 % je určeno ostatním cvičením.
P,ř'edmčty společenských věd tvoř'í 8 % časového

fondu, teoretický základ pak 17 %, discipliny aplikací
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teoretického základu tvoří 20 %' odborné základní
předměty zaujímají 33 % času a 20 % pak zaujímají
odborné prohlubující a doplňující předmčty, posled-
ních 2 % časového fondu tvo.ří výuka jazykú.
Moderní prostředky výpočetní a zobrazovací tech-

niky, dobré laboratorní vybavení jsou základem pro
zajištění kvalitní odborné výuky. V současné době stu-
duje obor geodézie a kartografie na 520 studentú den-
ního studia a na 50 studentú je zařamno ve studiu
dálkovém. Výuku zajišťuje 45 učitélHl odborných diR-
ciplin, 7 t3chnických pracovníků, 3 l'emeslnici a 4 ad-
ministrativní síly. ICromě toho je na oboru dalších
8 pracovníků zaměřených pi\>devším na řeš::ní úkolú
ve vědě a výzkumu.

Výchova studentů je pak zajišťována systémem
systematické práce vedoucích učitelů ročníků a stu-
dijních skupin, přednášejícími, stranickou organisací,
odbory a SSM podle společných ročních plánů komu-
nistické výchovy. Plán, sestavovaný každým rokem
podle složení studentů v ročníku, tvoří osu výchovné
práce. Je třeba s uspokojením konstatovat, že jeho
úkoly jsou v posledních letech velmi dobře plněny.
Prostřednictvím SSM se studenti podílejí na vedení
oboru, ročně hodnotí plnění výchovné práce kateder
a pí'ednášejíeÍch a zajišťují tak zpětnou vazbu, která
pÍ'ispívá ke hledání optimální varianty výchovné prá-
ce. V odborných předmětech je stále více aplikována
světonázorová výchova, která velmi úzce navazuje na
předměty společenskovědní. Projekty světonázorové
výchovy R3konsultuji s učiteli kabinetu marxismu
-leninismu s cílem nenásilného, ale účinného působení
na studenty.
XVI. sjezd KSČ a navazující jednání ÚV KSČ

položily hlavní dúraz na zvýšení kvality a efektivnosti
a to nejen ve výrobní oblasti, ale stejné požadavky
platí i pro školy. Proto S3do popředí zájmu školy i pra-
xe dostávají otázky související s požadavky na zvýšení
dektivity a kvality práce. Znamená to neustálé do-
plňování a modernisování učebních plánú a osnov
s ohledem na rozvoj oboru geodézie a kartografie,
požadavek na zajištění vŘech pí'edmětil kvalitními
učebnicemi l-iskripty, hledání moderních forem výuky
s využitím audiovisuální techniky atp. Je třeba zcela
otevl'eně konstatovat, že to jsou problémy velmi složité
a náročné, které hudou vyžadovat stále těsnější spolu-
práci s výrobními podniky i se studenty.
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Pro zajištění kvalitní výuky a výchovy je třeba, aby
každý z učitelů se aktivně podílel na řešení problémů
praxe, získával nejnovější poznatky ze svého oboru
'1 přenášel je bezprostředně studentům. Proto vedení
oboru i kateder soustřeďuje pozornost na zapojení
učitelů do řešení vědeckovýzkumných úkolů i do od-
povídajících prací, prováděných školou pro podniky.
Pracovníci oboru se v r. 1981 podíleli na řešení 13 vý-
zkumných úkolů, kkré si vyžádalo 34,3 tis. pracovních
hodin. V současné době se řeší 6 úkolů badatclského
rozvoje, 5 úkolů technického rozvoje, 1 úkol fakultní
a 1 úkol resortní minist:Jrstva školství ze všech oblastí
oborn geodézie a kartografie. Zapojení do vědecko-
výzkumné práce umožňuje i získávání hodností kan-
didátů technických věd u pracovníků oboru, takže
v současné době 58 % všech učitelú má hodnost CSc.
'a 1 učitel (prof. Hojovec) hodnost DrSc. Kromě po-
iadavků na odbornou práci učitelů je však třeba stále
sledovat a zvyšovat i společ':mskou angažovanost
učitelů, protože pro výchovu studentů je rozhodující
osobní příklad a aktivita vyučujících. Pracovní inicia-
tiva zaměstnanců oboru představovala v r. 1981
7,4 tis. hodin.

Obr. 7: Ověřování parametrů dalekohledu na velké
optické lavici

Spolupráce oboru geodézie a kartografie na ČVUT
s ostatními vysokými školami stejného zaměření byla
v minulosti vždy dobrá a neformální. V posledních le-
tech však vytvoření oborové rady MŠ ČSR a SSR
přispělo k systematické vzájemné spolupráci při tvorbě
učebních plánů, osnov, učebnic, při společném řešení
výchovných problémů i při státních závěrečných
zkouškách. Učební plány a osnovy jsou dnes ve stejné
podobě praktikovány jak na ČVUT v Praze, tak i na
VUT v Brně a SVŠT v Bratislavě.

Stavební fakulta v Praze svým oborem geodézie
a kartografie udržuje i systematickou spolupráci se
sesterskými vysokými školami v socialistických zemích.
Dlouhodobá spolupráce je s TU Drážďany při řešení
výzkumných úkolů a diplomových prací, vzájemné
výměny učitelů se organisují mezi TU Budapešť
a smluvně zajištěný na dobu pěti let je i pravidelný
bezdevisový styk studentú z ČVUT se studenty MI-
GAiK Moskva, který přispívá ke vzájemnému pozná-
vání a sbližování. Všechny tyto styky mají vdk)' vý-
znam ph výchově k inbrnacionalismu.

Dlouhodobá a trvalá je i spolupráce oboru s ČÚGK
a podniky. V posledních letech je i tato spolupráce
zakotvena v dohodě mezi fakultou stavební a ČÚGK
(nejnovější podepsána v r. 1981 na pět let). Na zá-
kladě této dohody zajišťuje škola podle potřeb praxe
výuku v postgraduálních kursech či ph studiu vybra-
ných předmětů. Od šk. r. 1982/83 bude zahájen prohlll-

Obr. 8: Pracoviště mikrografie katedry mapování
a kartografie

bující kurs postgraduálního studia z oblasti inžeriýr.ské
geodézie a o rok později li oblasti kartografie. Odbor-
níci jsou zváni k přednáškám na škole, konsultují se
učební plány a osnovy, zabezpečuje se rozmisťování
absolventů a vypisování podnikových stipendií, pra-
covníci školy poskytují konsultace při řešení odborných
problémů na závodech. Naopak ČÚGK a podniky za-
jišťují podle dohody odborné praxe studentů na zá-
vodech, poskytují škole všechny potřebné a žádoucí
informace a v neposlední řadě podporují školu i ma-
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teriálně. Je třeba s uspokojením konstatovat, že obor
t'1kto získal laboratorní vybavení, které v pořizovacích
nákladech přesahuje hodnotu 10 mil. Kčs. Podniky
vycházejí vstříc potřebám školy i při zajišťování ex-
kurzí studentú na závody. V příštích letech bude
třeba intensivněji vzájemně konsultovat ui:ielmí plány
a osnovy tak, abychom zajistili optimální výchovu
nových absolventú oporu geodézie a kartografie pro
perspektivní potřebypra.xe. V porovnání s ostatními
studijními obory na fakultě se jeví těsná a dlouholetá
neformální spolupráce školy a resortu velmi příznivě.

Oslavy 275. výročí založení ČVUT v Praze jsou jistě
vhodnou příležitostí k hodnocení všech uplynulých
let, kladú i záporů, jimiž vývoj vysokoškolského studia
prošel. Měly by se však v prvé řadě stát východiskem
pro hledání společné cesty školy a resortu pE hledání
nových cest ke zvýšení všestranné výchovy mladých
příslušníkú oboru geodézie a kartografie a k tolik
potřebnému zvýšmí kvality a efektivnosti výuky
a výchovy.

Geodetická měření při zatěžovacích
zkouškách mostů

Ooc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
katedra speciálni geodézie

FSv ČVUT v Pra%e

Prúhyby při zatěžovacích zkouškách mostú se v praxi
geodeticky běžně určují nivelací. V článku bych se
chtěl zmínit o dvou specifických příkladech, kdy se
použilo trigonometrického měření výšek. Geodetická
měř'ení prováděli pracovníci katedry speciální geodézie
stavební fakulty ČVUT v Praze. Zadavatelem byl
dán požadavek, aby se trvalé a pružné deformacc
uri:iovaly na spodní části mostu, tedy na nepřístupných
místech. Měř'ení se provádělo podle [1], [2].

Byly zkoumány dva mosty - v roce 1978 dálniční
u Velkého Meziříěí o délce 425 m a čtyřech polích.
Pro každý dopravní směr je samostatná mostní
konstrukce v oblouku o r = 2200 m se spádem 0,63 %'
V roce 1980 se zkoušel most Barikádníkú v Praze,
který má čtyři mostní pole přibližně po 50 m. Každý
dopravní směr má samostatnou mostní konstrukci ze
dvou ocelových komorových nosníkú. Část mostu je
v oblouku o r = 800 m a 400 m, niveleta má sklon
1,35 %.

2.1 Měření průhybů mostní konstrukce

Prúhyby uprostřed. polí byly měřony ze stanovisek
poblíž kraje mostu. Měřilo se z pozorovacích pilířů
opatřených zařízením pro nucenou centra ci. Tím bylo
zajištěno neměnné postavení teodolitu po celou dobu
statické zatěžovací zkoušky (i stálá výška horizontu
přístroje). Pro každý most (levý i pravý) byly vybudo-
vány dva pozorovací pilíře. Druhé a třetí mostní pole
bylo měřeno z obou protilehlých pozorovacích bodú.
Cílilo se na terč rozměru 200 X 200 mm. Cílovou znač·
kou byl kruh o průměru 5 mm (viz obr. 1 označeno
šipkou).

prúhyby (celkový, trvalý a pružný) se počítají jako
výškový rozdíl mezi polohou ve fázích před zatížením,

při zatížení a při oilehčení. Pokles má znaménko .plus.
Prúhyby se počítají ze vzorce:

kde 8 je vodorovná vzdálenost od stanoviska k cílové
značce,

Zl> Z2 zenitové úhly v příslušných fázích. Protože
záměry byly zhruba vodorovné, počítaly se
prúhyby ze zjednodušeného výrazu:

.1 • L1Z12 . 8 Abh12 = - --;-2- = k .LJZ12,e. sm z

kde L1Zl2 = Zl - Z2 a k je předem určená konstanta,
která platí pro daný pozorovaný bod.

K výpočtu svislých posunů je možné určit vodo-
rovnou vzdálenost s takovou přesností, aby prakticky
nebyla ovlivněna výsledná hodnota průhybu. Vliv
př'esnosti vzdálenosti s na střední chybu průhybu, se
vypočte ze vzorce:

*m
*mLlh = __ 8 L1h , (3}

s 8

kde *ms jc základní střední chyba určované vzdálenos-
ti 8 a L1h svislý prúhyb (největší byl 220 mm). Protože
podíl L1h:s má velmi malou hodnotu, postačí zpravidla
určovat vzdálenosti bez velkých nárokú na přesnost.
Vodorovné vzdálcnosti se určovaly z trojúhelníku,
který byl dán dvěma pozorovacími body a příslušným
pozorovaným bodem, kde se měřily dva úhly a zá-
kladna (elektronickým dálkoměrem). I když určovací
obrazce byly tvarově velmi nevhodné, přesto byly
splněny požadavky uvedené na začátku tohoto od.

Poznámka:

Základní stI'ední ohyba je z technických důvodů ozna·
čována * ("hvězdičkou ") místo "pruhem"
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stavce. Protože záměry byly zhruba voJorovné, no-
bylo nutno uvažovat změny vzdálenosti s vlivem
tepelné roztažnosti konstrukce. PokuJ se změní délka
záměry o hodnotu cq, bude změna svislého průhybu
cLJI< dána výrazem:

kde Llv je výškový rozdíl mezi pozorovaným bodem
a horizontem přístroje.

Základní střední chyba svislého průhybu Llh určo-
ného trigonometrickou metodou je dána rovnicí:

2*m2
82(1 + cotu2 Z)2 (*m )2*m3h = Z' b + ~_6 Llh ,e2 8

kde *mz je základní střední chyba zenitového úhlu.
Protože délky s se měř'ily tak přesně, aby jejich chyba
prakticky neovlivnila průhyb, možno druhý člen v rov.
(5) zanedbat. Uváží-li se, že zámčry jsou zhruba
vodorovné, může se vzorce (5) ještě zjednodušit.

. Vi*mz8
*mLJh=··---

(!

Jak je uvedeno v [1], má být průhyb určen s přes.
ností 5 %' Zvolí-li se koeficient spolehlivosti t = 2,
bude základní střední chyba průhybu dána výrazem
P11J : 40, kde PM je největší předpokládaný průhyb.
Pro PM = 250 mm je *mp = *mLlLJh= 6,3 mm. Přes-
nost geodetického měření byla zvolena pokud možno
nejvyšší, aby se nezávisle ověřila i přesnost nového
zařízení pro měření průhybu, které využívá potencio-
metrických snímačů.
K měření bylo použito teodolitů Zeiss Theo 010A.

Základní střední chyba zenitového úhlu měřená v n
skupinách (s dvojím cílením) se vypočte ze vzorce:

*m = _1_ V*m2 + *m2 + *m2 (7)• 2n r o u'

kde *mr je základní střední chyba v cílení (*mr = 6CC),
*mu je základní střední chyba ve čtení (*mo = 4CC)
a *m" je základní stř'ední chyba v urovnání indexu
výškového kruhu (*m" = 1CC). Empirická střední chy-
ba zenitového úhlu byly vypočtena ze souboru 192
měření pro délky záměry zhruba 60, 160, 280 m.
Na pražské straně mostu byly zenitové úhly měřeny
ve třech skupinách (m. = 1,9CC), na brněnské straně
jen dvi' f'lmpiny (me; = 2,8CG). Podlo vzorce (7) tomu
odpovídají hodnoty 2,1Cc a 2,6cc, Empirickou sHední
chybu m možno testovat kritickou hodnotou T" [3]
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(při ex = 5 %, známé základní střední chybě *m viz
rov. (7) a pro n' • 100, je T",= 1,12). V našem případě
je TI= 1,11 a T2 = 1,08. Protože obě hodnoty jsou
menší než kritická hodnota, byla měř'ení provedena
s předpokládanou přesností.

V prostředních polích byla prilhyby určeny dvakrát
a vyrovnané hodnoty se počítaly obecným aritmetic-
kým prilměrem s váhami P = 1 : *m;, kde *mz je dáno
rov. (7).

*L1h = ppL1hp + PBiJhB

pp + PB

kde index P znamená měření na pražské a B na brněn-
ské stranč.

Teoretická střední chyba takto určeného prilhybu
pak je:

V*2*2* • _ mp. mB
m Llh- * 2 + * 2 •mp mB

Ve vzorci (9) se vypočetly hodnoty *mp z rov. (6) pro
základní střední chybu *mz = 2,1 cc a 8 = 160 a 280 m
a hodnoty *mB pro *mz = 2,6cc a 8 = 280 a 160 m.
Obdržely se hodnoty *m·Llh, = 0,68 mm a *m.Llh, =
= 0,75 mm. Empirická střední chyba průhybu m~h se
vypočetla z n = 24 dvojic ze vzorce:

kde v je oprava od obecného aritmetického průměru,
P je váha. Obdržely se hodnoty 0,75 a 0,99 mm. O něco
vyšší hodnoty empirických středních chyb lze vysvět-
lit vlivem vnějších podmínek (refrakce), neboť základ-
ní střední chyba *mz vyjadřuje vnitřní přesnost měření
na stanovisku.

Geodetická měření prilhybů mostní konstrukce při
zatěžovací zkoušce byla pouze kontrolní, neboť pril-
hyby se měřily ještě elektrickým zařízením vyvinutým
katedrou ocelových konstrukcí a mostů FSv ČVUT.
Shoda výsledků byla dobrá a hlu boko pod požadova-
nou přesností uvedenou v [1].

Měření náklonu mostní konstrukce se provádělo geo-
metrickou nivelací ze středu uvnitř tělesa mostu. Bylo
použito libelového nivelačního přístroje Ni 030 (kom-
penzačního nivelačního přístroje nebylo možno použít
vzhledem k chvění ocelové konstrukce) a měřilo se na
milimetrové stupnice nalepené na bočních stěnách
konstrukce. Délka záměry byla 3 m. Střední chyba
ve čtení na milimetrové stupnici byla stanovena hod-
notou mo = 0,15 mm. Protože každé převýšení bylo
určeno čtyřikrát (nezávisle) a převýšení je rozdíl dvou

Vt ' b d tV d ' h b v 'v , V2 •c enI, u e s re nI c y a prevysenI mrf = moT =

. 0,1 mm. Náklon je rozdíl dvou převýšení (např.
před a po zatížení), potom střední chyba náklonu most-
ní konstrukce je dána hodnotou mn • 0,15 mm. Nej-
větší náklon byl 5 mm.

2.3 Sedání pilířil a op čr

Účelem bylo stanovit z naměřených hodnot v jednot.
livých fázích zatčžovacích stavil sedání všech piIířů
a opěr. K měření bylo použito nivelačního přístroje
Zeiss Ni 007 s pevným stativem. Jako cílových značek
pro pevnp i pozorované body bylo použito dvaceti-
centimetrových stupnic zhotovených z ocelových dvou-
metrů s milimetrovým dělením. Pevné body byly sta-
bilizovány železnými trubkami zabetonovanými v te-
rénu. Stupnice byly přilepeny jak na trubkách, tak
na pilířích. Délka záměry nepřekročila 20 m. Četla se
nejprve záměra vzad na pevný bod, potom vpřed
na pozorovaný bod a kontrolní zámčra opčt na pevný
bod. Každá fáze zatčžovacího stavu (každý zatčžovací
stav mčl pět fází - měření před zatížením, zatížení,
odlehčení, zatížení a odlehčení) byla mčřena čtyřikrát.
Protože se mčřily posuny, tj. rozdíly mezi převýšením
v jednotlivých fázích, nebylo nutno dodržovat zásadu
stejnč dlouhých zámčr vpřed a vzad.

Střední chyba ve čtení, tj. nastavení klínku rysko-
vého kříže na pětimilimetrový dílek stupnice, vychá-
zela na dobře osvětlenou stupnici mo = 0,07 mm a za
horších světelných podmínek 0,105 mm.

Vliv prostředí se projevil jednak vibrací jednak
refrakcí. Vliv nivelační refrakce byl sledován a určen
ze zmčn čtení na pevný bod při nezměněném hori.wntu
přístroje. V tab. 1 je uveden rozdíl čtení v závislosti
na měnící se teplotě vzduchu.

Čís. I I
Průběh Rozdíl

Čas teploty čtení Podmínky
v'e vmm

I 6,15-10,35 5- 22 +0,713 slunečno,
k1idno

2 14,00-17,10 18- 14 -0,362 zataženo,
k1idno

3 6,20-10,20 12- 15 +0,016 zataženo,
větřík

Zmčna čtení vlivem nivelační refrakce se neprojeví
v případě stejných délek zámčr vpřed a vzad a za
předpokladu stejných mikroklimatických podmínek
podél obou zámčr. Pokud by se uvažoval pouze vliv
chyby ze čtení mo na posun bodu, bude střední chyba
posunu dána vzorcem:

V2V2 .
mp = mo V4' = mo = 0,07 mm.

Ve vzorci (11) V2znamená, že převýšení je rozdíl dvou
čtení a posun je rozdíl dvou převýšení. V4' je ve jme-
novateli proto, že je mčřeno čtyřikrát nezávisle. Za
předpokladu, že nedošlo k posunu pozorovaných bodů,
možno spočítat z naměřených změn empirickou střední
chybu posunu mp. Např. na pilíři č. 2 a č. 3 vyšla ze
30 měření mp = 0,062 a 0,072 mm. Z uvedených vý-
sledků vyplývá, že vliv nivelační refrakce, díky vhod-
nému uspořádání měření, se neuplatnil.

2.4 Měření náklonů pilířů

K měření náklonu piIířů bylo použito přístroje PZL
firmy Zeiss. Stanoviska provažovače byla vybudována
na ocelových rourách o průměru 200 mm s přivařenou
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deskou se zařízením pro nucenou centraci. U každého
pilíi'C byla dvě stanoviska na protilehlých stranách
zhruba v ose pilíře (napříč k ose mostu). Záměr a pro-
bíhala asi 200 mm od stěny. Cílové značky měly tvar
šachovnice o čtvercích 100 mm2 o celkovém rozměru
200 X 200 mm. Osový systém značky byl rovnověžný
s podélnou a příčnou osou mostu. Protože most má
pevná ložiska na všech pilířích, průhyb konstrukce se
projevil náklonem pilířů.
Měření náklonů se provádělo ve dvou vzájemně kol-

mých směrech - příčném [1 podélném. Při určování
přesnosti provažování se vycházelo z předpokladu, že
rozměr (šířka) pilíře se nemění. Potom vzdálenost mezi
cílovými značkami musí být konst,antní (součet čtení
v pHčném směru je stálý). Obdobně pokud nedochází
ke kroucení pilíře, bude rozdíl čtení v podélném směru
konstantní.
Každá fáze zatěžovacího stavu byla určo\'án~ čtyři-

krát nezávisle se čtením v obou protilehlých polohách.
Ze součtu čtení (L1y) v př'íčném směru y a z rozdílu
čtení (L1x) v podélném směru x se určila přesnost po-
sunu p (náklonu pilíře). Platí, že:

SHodní chyba "'y Stí'ední chyba m,x
VIUffi v mnI ~ '8.Most Stanovísko Stanovisko

'" OJ>Q)~

! ! I I o >OJ

1 2 3 1 2 3 p,S

pravý 0,35 0,8911,13 0.80 0,86 1,25 20
levý 0,33 0,56 0,92 0,37 0,28 0,63 10
délka
záměry 20 m 55 ml 55 m: 20 ITl 55 m 20 ID --

V tab. 2 jsou uvedeny výsledky dosažl ~;épři měření.
Z uvedených hodnot a z rov. (12) Iz,~odvodit přesnost
čtení (střední chybu mol na centimetrové stupnici ph
provažování.

kde 8 je délka záměry v metrech. Hodnota v rov. (13)
dobře odpovídá i zkušenostem při nitkové tachymctrii
(přesnost čtení na lati s centimetrovým dělením).
Přesnější výsledky na pilíři 1 vyplývají z podstatně
kratší záměry (viz. rov. 13). Lepší výsledky dosažené
při měření levého mostu jsou důsledkem lepších pod-
mínek při pozorování. Zejména při prvním a druhém
zatěžovacím stavu (na pravém mostě) byla jedna stra-
na pi1íře osvětlena slunečními paprsky a záměr a ovliv-
něna refrakcí. Protože tř'etí a čtvrtý zatěžovací stav
na témže mostě se z'tměřoval za příznivých povětrnost-
ních podmínek (pod mrakem s minimálními teplotními
změnami), je možno tyto výsledky považovat za
správnější. Za těchto př'edpokladů vychází posun vli.
vem refrakcc na osvětlené stranč pi1íře až 1 mm.
Velikost náklonů pi1ířů v podélném směru ovlivňuje

mimo zatížení zejména zlněna teploty. Pokud nedo-
chází k trvalé deformaci pi1ířů pH zatížení, lzf' zkou-
mat vliv teploty vc fázích nezatížení, které se posuzují"
vzhledem k prvnímu (základnímu) pozorování. K vý-

počtu oprav náklonů byly př'evzaty teploty konstrukce
měřené katedrou fyziky stavební fakulty. Největší
náklon vlivem zatížení byl 12 mm, přitom největší
náklon vlivem teploty byl 22 mm pro teplotní rozdíl
11,3 °0. Oprava teploty se vypočetla ze vzorce:

L1t·
o=-TL1",

LJt"

kde L1ti je teplotní rozdíl mezi fází zatížení a před zatí-
žením a L1tn je teplotní rozdíl mezi fází odlehčení a před
zatížením, L1n je posun mezi fází odlehčení a před za-
tížením. Změny polohy pilířů v př'íčném směru vlivem
zatížení se neprokázaly. Další podrobnosti jsou uve·
deny v [4].

Úkolem geodetického měření ph zatóžovací zkoušce
bylo stanovit:
a) průhyb nosné konstrukce uprostř'ed mostních polí,
b) sedání pilířů.

Vzhledem ke specifickým podmínkám (všechna
mostní pole vyjma prvního jsou nad vodou) nebylo
možno provádět měření průhybů negeodetickými me-
todami. Geodetické měření tedy dávalo určující vý.
sledky zatěžovací zkoušky. Protože měření se prová-
dělo v listopadu, kdy je krátký den, bylo nutno omezit
každý zatěžovací stav z pěti fází na tři (fáze před zatí-
žením, zatížení, odlehčení).

Zvláštní konstrukce mostu a mostních pilířů umož-
nila postavení teodolitu na pilířích a opěrách. To
vedlo spolu s požadavky kladenými na geodetická
měření při zatěžovaCÍ zkoušce (tj. zaměření průhybu
čtyř bodů v příčném řezu u každého mostu na spodní
části a určení sedání pilířů s vysokou přesností) k volbě
trigonometrické metody pro současné zaměření prů-
hybů i sedání pilířů. Zvolená metoda je velmi hospo-
dárná, neboť využívá naměřených hodnot jakk výpoč-
tu průhybů tak i sedání pilířů, je velmi přesná a pří-
strojová technika je snadno dostupná.

Pozorovací pilíře byly vyhotoveny z ocelových rour
o průměru 150 mm na něž byla navařena ocelová cen-
trační deska se zařízením pro nucenou centraci teodoli-
tu. Roury byly zakotveny šrouby zabetonovanými do
tělesa mostních pilířů (popř. opěr). Pozorované body
(cílové značky) byly signalizovány oboustrannými
kruhovými značkami připevněnými zespodu na nosnou
konstrukci mostu. Značky měly rozměr 40 X 50 mm
a skládaly se z černožlutých mezikruží. Oílilo se na
střední kroužek o průměru 3 mm. Protože nosná kon-
strukce každého mostu se kládá ze dvou ocelových
nosníků obdélníkového prúřezu, byly osazeny v příčné
ose každého mostního pole čtyři cílové značky pro
jeden most.

Vodorovné úhly i zenitové úhly se měřily dvou-
vteřinovými teodolity Zeiss Theo 01OA. Průhyby se
počítaly z rov. (1), kde vodorovná vzdálenost s se
určovala z trojúhelníku daného dvěma pozorovacími
body a příslušným pozorovaným bodem. Základna me-
zi pozorovacími body se mMila paralakticky. Přesnost
měřených veličin pro určení vzdáleností se volila tak,
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aby jejich chyba prakticky neovlivnila prúhyb. Proto-
že záměry byly poměrně strmé, poěítaly se opravy
ze změny délky záměry 0t ze vzorce:

kde Cs je délková změna konstrukce v příslušném bodě,
lX úhel stočení záměry k podélné ose mostu, z zenitový
úhel. K zachycení vlivu délkové roztažnosti ocelové
konstrukce, zpúsobené kplotními změnami během
měření, bylo na obou koncích mostu instalováno č~t2cí
zařízení, které umožúovalo určit délkové změny obou
koncú vzhledem k pevnému ložisku na středním pilíři.
Teplotní podmínky pro měř'ení průhyhi'1 byly poměrně
příznivé, neboť teploty konstrukce se během dne mě-
nily v rozmezí 2,5 oe. Práee byly organizovány tak,
že naměř'ené zenitové úhly ph jednotlivých fázích
zatěžovacích stavů byly předávány výpočetnímu
středisku. Naměřené hodnoty byly dále zpracovány
a použity k okamžitému výpočtu průhybu pomocí
programovatelných kapesních kalkulátorů Hewlett-
.Packard HP-65 a HP-67.

3.1 Svislé průhyby mostní konstrukce

Aby se vyhovělo požadavku [1], má být základní
střední chyba určení průhybu rOVnaPl11 : 40. Největší
předpokládaný průhyb byl 20 mm (skutečný 17mm).
Z toho vyplývá, že *mp má být 0,5 mm. Protože
každé měření musí být kontrolováno, určoval se prů-
hyb každého cílového bodu ze dvou stanovisek a byl
počítán ze vzorce:

kde LlhA, LlhB je průhyb určený z měření na stanovisku
A, B; *Llh je průměrná hodnota průhybu. Kontrola
při měření vyplývala ze sledování velikosti dvojnásob-
ku indexové chyby. Dvojnásobek indexové chyby ve
skupině se neměl lišit od její předem určené hodnoty
o více než 15cc.

Základní střední chyba průměrného průhybu *m~h
bude:

lI*mJhA + *mJhB *mJh
*mp == *m~h = 2 = V2 -, (16)

kde *mJh
A

" *mJh
B
je základní střední chyba průhybu

určeného ze stanoviska A, B. Z rov. (16) platí, Ž8

Základní střední chyba průhybu je dána vzorcem (6).
Dosadí-li se za *mz = 3,6cc (pro jednu skupinu s dvo-
jím cílením) a za průměrnou délku 8 = 27 m, bude
*mJh = 0,22 mm. Přesnost použité metody je opět

1n

podstatně vyšší, než byl požadavek. Dále se předem
stanovila mezní odchylka rozdílu dvojího určení prů-
hybu

LIJI = 2.1/2.*mJh == 0,61 mm. (18)
~ 'Jít

3.1.1 Pí'osnost měí'ení zenitových úhlů

Zenitové úhly byly v základní etapě (první dopolední
měření před zatížením každý den) měřeny ve dvou
skupinách, v ostatních fázích zatěžovacÍch stavů v jed-

né skupině s dvojím cílením. Z každého stanoviska
byly měřeny zenitové úhly na pozorované body v sou-
sedních mostních polích (na pilířích na osm bodů, na
opěrách na čtyři body).
Hodnocení měření zenitových úhlů bylo provedeno

porovnáním základních a empirických středních chyb.
Empirické střední chyby byly v základních etapách
počítány dvojím způsobem; z dvojic pozorování a po.
mocí indexových chyh. V ostatních etapách se počÍ.
taly empirické stř'ední chyby pouze pomocí indexo-
vých chyb. Základní střední chyba zenitového úhlu
je dána vzorcem (7). Empirické střední chyby se po·
čítaly ze dvou vzorci!:

a) z dvojic pozorování

mZ1 =V~~:'
kde d je rozdíl mezi první a druhou skupinou a n je
počet dvojic.

b) pomocí indexových chyb

kde v je oprava od průměrné indexové chyby, n je
počet pozorování. V tab. 3 jsou uvedeny empirické
střední chyby zenitových úhlú měřených v základní
etapě podle vzorcú (19) a (20) a pro všechna měření
z rov. (20).

Základní etapa Všechna
Stano- měření
vísko Ta

mZ1 I n I mz. I n mZ2 I n

A 2,4 12 2,2 24 2,4 68 1,50
B 2,1 23 2,7 46 2,9 142 1,24
a 3,0 24 3,4 48 3,2 144 1,13
D 3,8 24 3,8 48 4,6 144 1,28
E 2,8 12 4,9 24 5,7 72 1,58

Střední chyba ze všech měření (570) vypočtená
kvadratickým prúměrem je mz• = 3,95cc. Testuje-li
se empirická stí'ední chyba mZ2 kritickou hodnotou
TIX (pro lX = 5 %, *mz = 3,6CC) je pro n " 500,
TIX = 1,05 a TI = 1,10. Z uvedeného vyplývá, že celý
soubor není zaměřen s předpokládanou přesností.
Podobným zpúsobem lze testovat výsledky jednotli.
vých pozorovatelú (TIX pro lX = 5 % a n = 70 je 1,14
a pro n = 150 je 1,09). Jak je patrné z tab. 3 je kri·
tická hodnota vždy překročena, ve dvou pHpadech
je větší a ve tí'ech případech je měření přesnější. Z toho
je patrný značný vliv osoby pozorovatele (jeho schop-
ností) na přesnost měření, neboť ostatní podmínky při
měření hyly pro všechny zhruba stejné. Dokonce z vý-
sledkú by bylo možno usuzovat i na nepříznivý vliv
stář'í pozorovatele (př'i zhruba stejných zkušenostech)
na výsledky.
Z toho vyplývá, že v rov. (16) nelze položit *mJh.4."

" *mJh
B
a místo základní střední chyby *mz = 3,6cc

nutno dosazovat empirické střední chyby (viz tab. 3
sloupec 6). Potom prúhyby v různých mostních polích
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Mostní pole I A-B I B-C I C-D I D-E

stř. oh. m~hl v mm 0,11 I 0,13 0,17 0,22
I

stř. oh. m~h. v mm 0,19 I 0,11 0,20 0,22

jsou určeny s různou přesností m~hl (tab. 4). Z rozdílů
d dvojího určení posunů v každém mostním poli lze
vypočítat empirickou střední chybu průhybu ze
vzorce:

* V 2:. ddmLlh. = 0,5 -n-'

kde n je počet dvojic (48). Výsledky jsou v tab. 4.
Z tab. 4 vyplývá, že svislé průhyby byly určeny se
střední chybou asi 0,2 mm, což je 1 : 5 mezní odchylky.
Nedodržení základní střední chyby *m. se projevilo

i tím, že mezní odchylka daná rov. (18) byla překročena
v 15 případech ze 192 místo teoretických 10. Při po-
užití koeficientu spolehlivosti t = 3, klesl počet pře-
kročení mezní odchylky na tři.
Na průměrný posun *Llh nemá vliv ani posun cílové-

ho bodu vlivem změny délky konstrukce ani sedání
pilířů.

3.2 Zatlačení mostních pilířů a opěr

Protože teodolity byly postaveny na pilířích a opěrách,
jejichž sedání se mělo zjišťovat, bylo měření připojeno
na body (označené 1, n) umístěné mimo těleso vlastní-
ho mostu. Vzhledem k nucené centraci teodolitů a za-
jištění neměnné výšky horizontu přístroje nad c~n-
trační deskou, byla změna výšky horizontu teodohtu
pokládána za změnu výšky pilíře (opěry). Připojovací
body se pokládají za pevné.
Z naměřených zenitových úhlů a známých vodorov-

ných délek byly vypočítány změny převýšení mezi
horizonty sous'ldních teodolitů na pilířích a opěrách
(tj. rozdíly d při dvojím určení průhybů) a mezi hori-
zontem teodolitů na opěrách a pevnými body 1=1
a II=n. Změna převýšení v každém mostním poli
byla určena čtyřikrát (přes čtyři cílové body) a na
pevné body dvakrát.
Připojením na pevné body vznikla možnost celé

měření zapojit do výškového pořadu. Tím se dostala
důležitá nezávislá kontrola měření a vyrovnáním se
zvýšila přesnost určení sedání pilířů. Měření s-odání
pilířů se vztahovalo vždy k prvnímu měření každého
dne.
Sečtou-li se postupně změny převýšení Llv mezi

sousedními body, obdrží se změna výšky pilíře (sedání)
vztažené k pevnému bodu 1.

•LIVii = 2:. LlVi-l.i' (22)
;=1

Llv· . J'etotožné s rozdílem d dvojího určení průhybu1-1.1 I

v příslušném mostním poli. Pouze u první a posledm
změny převýšení se jedná o připojení počítané ovšem
pomocí rov. (1). Protože bod n se považuje za pevný,
bude změna výšky tohoto bodu (odchylka U) chybou
v uzávěru výškového pořadu. Tato odchylka U se

porovná s mezní odchylkou U1'ťI a vyrovná se. Vyrov-
naná hodnota změny výšky pilíře se vypočítá ze
vztahu:

*LIVIi = LIVii + 0Ii ,

kde 0Ii je oprava daná výrazem:
i
2:. *m3v. .
i=2 ]-1.1

i
2:. *m3vk_ k
k=2 1.

~
r n~*2 _ *UM = t. ~ mLlvk_ k - t. mil'
k=2 I,

V rov. (23) a (24) je *mLlv základní střední chyba změny
převýšení mezi sousedními body a je dána rov. (16),
protože převýšení je počítané také čtyřikrát. t je
koeficient spolehlivosti, který vzhledem k výskytu
systematických chyb se volí t = 3. Základní střední
chyba uzávěru *m" (viz rov. 24) je 0,44 mm. Empirická
střední chyba uzávěru počítaná z dvanácti hodnot
mu = 0,62 mm.
Po výpočtu vyrovnaných výšek pilíí'Ů je nutné pro-

vést hodnocení, zda došlo ke změně výšky pilířů, nebo
zda rozdíly ve výškách jsou pouze důsledek měřických
chyb. K tomu slouží základní střední chyba změny
pilíře *mp.i po vyrovnání, která se vypočte ze vzorce:

i n
*m~i = (I-Qi)2. 2:. *m3v.. + Qr. 2:.*m2Lll".. ,

i=2 1-1.1· i=i+1 ] 1,1

(25)

kde Qi se určí z rov. (23). Změna výšky pilíře (vyjma
tří případů stanoviska A) nepřekročila trojnásobek
základní střední chyby *mpi' Za předpokladu, že ne-
došlo k vertikálnímu posunu pilířů, budou odchylky
důsledkem měřických chyb. Potom lze spočítat empi-
rickou střední chvbu mpi z dvanácti odchylek. Výsled-
ky, včetně základní střední chyby *mpi, jsou uvedeny
v tab. 5 v mm.

Tab. ó

Vyrovnáni

Body s váhami

I
bez vah

·mp.;, I mp; *mpi I mpi

A 0,05 0,13 0,15 0,16
B 0,12 0,22 0,19 0,19
C 0,16 0,21 0,20 0,17
D 0,20 0,32 0,19 0,25
E 0,22 0,27 0,15 0,14

Z tab. 4 a 5 vyplývá, že zejména na bodě A neodpovídá
přesnost měřeného zenitového úhlu výsledkům .
Za předpokladu, že všechny změny převýšení mezi

pilíři jsou určeny stejně přesně (uzávěr výškového po-
řadu se rozděluje na všechny změny převýšGní rovno-
měrně), bude rov. (25) mít jednodušší tvar.

*mdh V (n - i)li -1)' - C **mp-=--_-. ------- i' mLlh,
I V2 n-I
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kde *mA/1 je základní střední průhybu (viz. rov. 17).
V tab. 5 jsou opět uvedeny obě střední chyby (základní
*mpí a empirická mpi)' Při tomto způsobu vyrovnání
ani jedna hodnota změny výšky pi1íře (opěry) nepře-
kročila mezní odchylku.
Z porovnání obou způsobů vyrovnání výškového

pořadu vyplývá, že druhý způsob vyrovnání je vhod.
nější jednak proto, že je jednodušší a jednak lépe
vystihuje skutečnost (*mp.; • mp,). Je to způsobeno
tím, že velikost empirické střední chyby zenitového
úhlu na stanovisku A neodpovídá skutečnosti a měření
bylo patrně systematicky ovlivněno. V tomto článku
jsou uvedeny pouze nejdůležitější informace o geode-
tických metodách při statické zkoušce mostu Barikád-
níků v Praze. Další podrobnosti jsou uvedeny v [5], [6].
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Použití fotogrammetrie
pro měření profilů v tunelech ČSD

Věnováno 275. výročí ČVUT v Praze

Pro určování příčných profilů v podzemí lze s výhodou
využívat tzv. metody světelných řezů, která byla
v ČSSR poprvé využívána po r. 1955 prof. Blahákem
a kterou dále rozpracovával J. Vlček (Výzkumný ústav
rud v Praze). Příčný profil se vytváří světelnou stopou,
vysílanou elektrickým zábleskovým zařízením. Inten-
sita světla je soustředěna dvěma clonícími plochami
a torickou čočkou na povrch snímaného profilu. Pro
převedení obrazu světelné stopy, snímaného např.
běžným fotografickým přístrojem do měřítka plánu je
třeba v rovině stopy umístit alespoň čtyři vIícovací
body (svítící, anebo osvětlované zábleskem zařízení).
Na překreslovači se pak obraz příčného profilu převede
do měřítka plánu. Protože metoda světelných řezů je
pro dokumentaci příčných profilů rychlá a dostatečně
přesná, používaly ČSD speciální soupravu FST-l.
Profily se fotografovaly komorou na kinofilm. Přes-
nost vyhodnocení příčných profilů se pohybovala (pro
měřítka profilů 1 : 20 a 1 : 50) kol ':lm± 22-30 mm.
Vzhledem k tomu, že v ČSSR je asi 92 km tunelů a pro
kontrolní účely je třeba měřit profily ve vzdálenostech
3 až 5 m je zřejmé, že nároky na měření jsou velmi
značné. Proto Federální ministerstvo dopravy (FMD)
spolu s Výzkumným ústavem železničním v Praze
přistoupily k vývoji nové, moderní fotogrammetrické
soupravy FST-2. Souprava, jak určoval plán, měla
být moderní, zajišťující samostatný pojezd, měla mít
větší výkonnost a vybavena tak, aby bylo možno
využít snímků i pro měření deformací tunelové roury.

Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

Měla také umožnit automatisovaný provoz měření
Na řešení úkolu se podílel i autor, zejména zkouškami
zařízení a návrhem technologie. Protože je tato sou-
prava již ověřena a využívána, domnívám se, že by
o její funkci a způsobu zpracování snímků měla být
naše odborná veřejnost informována. Uvedené meto-
diky lze totiž stejně dobře využít i pro jiné, speciální
práce.

Fotogrammetrická souprava FST-2 pro měření tunelů
ČSD je zařízení, určené nejen pro měření příčných
profilů, ale i ke zjišťování deformací během provozu.
Měřické snímky, potřebné pro vyhodnocení se pořizují
komorou UMK 10/1318 na desky či film šíře 19 cm.

Souprava (obr. 1) je konstruována jako speciální
motorové vozidlo s přídavným vozíkem pro vytvoření
světelné stopy a vIícovacími body. Lze ji využít pro
všechny druhy tunelů jedno- i dvoukolejných, s tratí
přímou i v oblouku o normálním rozchodu 1435 mm.
Soupravu lze využívat ve dvou variantách:
~ na principu jednosnímkové fotogrammetrie při po-

užití zábleskového zařízení a vozíku s vIícovacím
systémem se provádí snímkování příčných profilů
pro zjišťování průjezdnosti. Přitom lze komoru
ovládat automaticky, kdy se při pomalé jízdě
tunelem v předem nastavených a ujetých interva.
lech pořizují snímky samočinně anebo ručně, po'
mocí ovládacího tlačítka z kabiny motorového
vozu,
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- ph využití pomocných reflektorů namontovaných
na voze, bez pomocného vozíku se zábleskovým za-
řízením při zastavení soupravy pro měření defor-
mací pak pomocí sklreofotogrammetrie. Snímky se
pořizují dvěma komorami UMK, umístěnými na
krajních bodech základny v měřicím voze se zá-
kladnou b = 1930 mm.

Hlavní část soupravy tVOI'íupravený motorový vůz
řady M 152.0. Ve voze je kromě jiného vybavení pro
pobyt obsluhy temná komora s vyvolávacím zaříze-
ním a sušící skříní, stanoviště obsluhy měřické komory
UMK 10/1318. Stanoviště pro fotografování je pod
zvýšeným stropem vozu. Komory se upevňují na otoč-
ná stanoviska, umístěná na ocelovém nosníku. Stano-
viska jsou celkem 3: střední - pro snímkování jedno-
kolejných tunelů, dvě boční - pro snímkování ve
dvoukolejovém tunelu, jede-li vůz po pravé nebo levé
koleji a pro stereofotogrammetrii.

Při využití jednosnímkové fotogrammetrie ve dvoj-
kolejném tunelu se komora umístí na stranu volné ko-
leje. Speciální paralelogram, řízený spojovací tyčí mezi
vozem a pomocným vozíkem se zábleskovým zaří·
zením automaticky natáčí osu záběru na střed zá-
bleskového zařízení.

Vnější vybavení vozu je upraveno pro uložení po-
mocného vozíku při přepravě.

Spojovací tyč slouží ke spojení motorového vozu
s pomocným vozíkem při měření. Je rozdělena na tři
sekcr. Dvě se použijí při snímkování v jednokolejném
tunelu, tři pro dvoukolejový tunel.

Pomocný vozík slouží k upevnění soupravy vlícova-
cích bodů a optického členu k vytvoření světelné stopy
příčného řezu tunelem. Vlícovací body leží v rovině,
vytvořené zábleskem optického členu. Čtyři z nich tvo-
ří vrcholy základního obdélníku pro snímkování jedno-
kolejového tunelu, pátý je umístěn v optickém členu
(otvůrek v čelní desce) a šestý vlícovací bod je pomoc-
ný, vysunutý na speciálním nosníku, který se umístí
nad volnou kolej při snímkování v dvoukolejném tu-
nelu. Vlícovací body jsou tvořeny šikmo seříznutými
hranami profilů tvaru V. Jejich poloha je elektricky
kontrolována. Při přepravě je pomocný vozík uložen
pod zadní částí motorového vozu. Vztyčování vozíku
do pracovní polohy zabezpečují hydraulické pohony.
Intensita záblesku je dálkově ovládána z motorového
vozu, právě tak, jako digitální počítadlo profilů
(souprava Pragotron). Na vozíku je i měřicí kolečko
pro měření vzdálenosti mezi profily, které zabezpečuje
automatický provoz soupravy.

V soupravě FST-2 je umístěna komora (pro defor-
mace pak dvě) UMK 10/1318, která pořizuje snímky
na film. Proto bylo třeba nejprve provést zkoušky
měřické kvality snímků, pořízených na film Foma.
Na každém vzorku bylo proměřeno 45 bodů mřížky
kopírované na film. Výsledky určení srážek filmu Foma
jsou soustředěny v tab. 1. Zkoušky ukázaly, že pra-
videlnou srážku je 1)1'0 dokumentační účely možno
zanedbat, při měření deformací pak u analogového
vyhodnocení eliminovat změnou konstanty komory.
u analytického řešení bude eliminována automaticky
změnou měřítkového koeficientu. Místní deformace
vyvolají nahodilé chyby měření. U obou filmů se po-

1982/116



Geodetický a kartografický obzor
ročník 28/70, číslo 5/1982 117

I
Pravidelná srážka filmu

I
Nepravidelná srážka filmu

Citlivost
I I Ivodorovná svislá diferenční vodorovná svislá

210 ČSN 5,8.10-4 3,2.10-4 2,6.10-' ±14 !J.m ±10 !J.m
10 vzorků

30° ČSN 5,0.10-' 2,8.10-' 2,2.10-4 ±12!J.m ± 9[J.m
10 vzorků

hybují kolem ±1O !tm. Jsou na hranici přesnosti,
s jakou múžeme identifikovat body profilu při vyhod-
nocení a lze vyslovit závěr, že ani při měř-eaí deformací
tunelú nebudou rušivě púsobit.

Zkoušky soupravy FST-2 byly prováděny v tunelu
Holešovické přeložky pod Bulovkou v Praze. Tunel je
betonový, dvoukolejný, v oblouku o poloměru 500 m,
jeho šířka je 10 m, výška 8 m. V něm bylo vytvořeno
5 zkušebních profilú na kter}'ch bylo umístěno celkem
73 kontrolních, signalisovaných bodů. Navíc byly
určeny ještě hlavy kolejnic. Body byly signalisovány
terčíky 4 X 4 cm se soustřednými kroužky. Pracovníci
ČSD je přisádrovali k ostění tunelu tak, aby byly na
snímcích dobře viditelné.

VŠ'2chny kontrolní body a hlavy kolejnic byly geo-
deticky vždy dvakrát nezávisle měřeny. Všechny
body byly pak vždy v každém profilu transformovány
do roviny profilu, protože bylo technicky nezvládnu-
telné je pí'esně předem do této roviny umístit. Hod.
nocení výsledkú geodetického zaměření dovolilo určit
střední chyby v poloze kontrolních bodů.

Na stekometru byla ověřena i přesnost pointace
měřické značky na signály bodů. Nezávislým měřením
3 vyhodnocovatelů (vždy ve dvou řadách měření) se
určily střední chyby v pointaci

mx = ±3,6 !trn, mz = ±2,5!tm,

což pro měřítko snímků 1 : 80 představuje ve skuteč,
nosti střední chyby pointace

z čehož plyne, že indentifikace bodů a pointace měřické
značky na obrazy signálů na snímcích je velmi dobrá
a že přesnost geodetického měření postačí pro ověřo-
vání navrhovaných technologických postupů pro
vyhodnocení snímků.

Na základě dosud používaných metod zpracování jed.
notlivých snímků, s přihlédnutím k přístrojovému
vybavení a k požadované přesnosti zpracoval a navrhl
autor několik postupů, které jsou obsaženy v techno-
logickém předpisu ČSD [2]. .

3.1 Využití konvenčního překreslovače

Překreslení snímků je běžně využívaná metoda. Prak·
ticky její využití však bude velmi omezené, neboť se
v současné době ve státech RVHP žádný překreslovač
nevyrábí. .

Pro prekřeslení byl použit běžný postup vlícování
pro měřítko plánu 1 : 20 (měřítko snímkú asi 1 : 85).
Po provedeném vlícování byly všechny kontrolní body
vypíchnuty, digitalisací určeny jejich souřadnice
a porovnány s geodetickým měřením.

Ze 122 kontrolních bodú byly určeny střední chyby
v souřadnicích v měřítku 1 : 20:

nahodilé: m" = ±0,71, mz = ±0,61 mm,

celkové: rn" = ±0,78, m. = ±0,69 mm.

Z toho vyplývá, že ve skutečnosti lze očekávat na
signalisovaných bodech profilu střední chyby

m" = ±16 mm, m. = ±14 mm, mpo! = 21 mm

a na nesignalisovaných bodech asi o 25 % horší, tj.

m" = ±20 mm, m. = ±18 mm, mpo! = ±26 mm.

Kromě toho bylo provedeno porovnání bodů pře.
kreslených s body vynesenými z geodeticky určených
souřadnic. Měření odchylek bylo provedeno měřickou
lupou. Střední chyby polohových odchylek byly na
signalisovaných bodech ±12 mm, na nesignalisova.
ných pak mro! = ±15 mm.

Pro přesnější vyhodnocení profilů lze využít stávajících
analogových vyhodnocovacích přístrojů, např. ste.
reoplanigrafu či stereometrografu. Vyhodnocení pro.
běhne monokulárně a na připojeném kreslicím stole se
přímo graficky vyznačí průběh profilu. V případě
potřeby lze některé vybrané body registrovat v mode.
lových souřadnicích.

Pro překreslení lze využít dvou různých způsobů:

- kongruentního svazku paprsků, jestliže konstanta
projektoru je shodná s konstantou měřické komory
UMK 10/1318. V tomto případě se snímek přesně
dostI'edí v nosiči snímků,

- přetvořeného, afinně deformovaného promítacího
svazku paprsků, jestliže konstanta projektoru ne.
odpovídá konstantě měřické komory. V tomto
případě se snímek založí do nosiče excentricky.
Protože pomocí paralelogramu jsou roviny snímku
a profilu rovnoběžné (s odchylkami menšími než 5°)
bude většinou decentrace poměrně malá. Praxe uká.
zala, že decentrace menší než 1mm lze zanedbat. Po.
třebnost zavádět decentrace se objevuje jen při
zvětšení snímků do měřítka plánu 1 X až 1,5X.
Při větším zvětšení ji není třeba zavádět:
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Navrhovaný postup překreslení lze realisovat dvěma
způsoby:

- pomocí předem vypočítaných hodnot
- empiricky, postupným vlícováním.

Vlícovací body (obr. 2) se vynesou ze známých
souřadnic zpravidla v měřítku 1 : 50. Promítací vzdá-
lenost se volí

y = f u jednokolejového tunelu, protože měř. snímku
je asi 1 : 55
y = 1,7.f u dvojkolejového tunelu, protože měř. sním-
ku je 1 : 85.

Měřickou značkou přístroje zajedeme na středový
vlícovací bod 5 a konstrukční list se ztotožní obrazem
bodu 5 s polohou tuhovníku na kreslicím stole. Pak
se přejede na bod 1 a podklad se kolem bodu 5 po-
otočí.
Aniž bychom zde odvozovali potřebné vztahy, uveď·

me výpočetní rovnice pro jednotlivé orientační prvky,
vycházející z fotogrammetrických řad. Vzorce jsou
uvedeny v tab. 2.

Tab. 2. Početní orientace snímků UMK 10/1318 na
analogových vyhodnocovacích přístrojích

Prvek Tunel jednokolejný I Tunel dvoukolejný

dw , -408c(dx1 - dx. + -240c(dx1 -- dx. +
+ dX3 - dx.) + dX3 - dx.)

d'P +408c(dz1 - dz. + + 240c(dz1 - dz. +
+ dZ3 - dz.) + dZ3 - dz.)

dyo -2(dx1 - dx.) + -2(dx1 - dx.) +
+ 0,5(dx3 - dx.) + 0,5(dx3 - dx.) ~-

-1,3(dz1 - dz. +
+ dZ3 - dz.)

d" -64c[I,6(dz1 - -49c[l,6(dz1 -

-dz.) - 0,4(dz3 - -dz. )- 0,4(dz3 -
-dz.)] - dz.)]

Rozložení vlícovacích bodů podle obr. 2.

Empirický postup vlícování je naznačen pro oba
druhy tunelu v tab. 3.

Tab. 3. Empirický postup vHcování snímků UMK 10
/1318 na analogovém vyhodnocovacím přístroji

Jednokolejný tunel:

krok I oprava odchylek I pomocí

1 dx. dzó posunem kreslicího listu
2 dZ1 pootočením a"
3 dX1 změna promítací vzdálenosti

dyo
4 1/2 dx. změnou dyo
5 1/2 dz. změnou di!
6 postup opakujeme tak dlouho. až odchylky

na vlícovacích bodech budou rovnoměrné
7 2/3 dX3 pomocí sklonu dw a zbytek

dyo
8 1/2 dZ3 pomocí sklonu d'P a zbytek

dyo
9 postup 1 až 8 opakujeme. až bmlou odchylky

mel1-šínež 0,2 mm v měřítku plánu profilu,
bod 4 je kontrolní

Dvoukolejný tunel:

I oprava odchylek I -~----
krok pOlnocí

1 dx., dz. posunem kreslicího listu
2 dx. změnou promítací vzdálenos.

ti dyo
3 dz. pootočením d"
4 3/4 dX1 sklol1-emd'P a zbytek změnou

dyo
5 postup 1 až 4 opakujeme, až l1-avšech bodech

budou stejnoměrné odchylky
6 3/4 dz. I sklonem dw a zbytek dyo
7 dx6, dz. kontrola
8 opakovat 1až 7, až budou odchylky mel1-ší

než 0,2 mm

Empirické vlícování trvá asi 20 min. pro Sl1-í-
mek

Početní postupy trvají podle dosavadních zkušeností
asi 30 min. pro jeden profil, empirické řešení je kratší,
trvá asi 20 min.

Při testování v tunelu pod Bulovkou s využitím
103 kontrolních bodů byly dosaženy střední chyby

nahodilé mx = ±O,12 mm, m. = ±0,12 mm
celkové mx = ±0,13 mm, m. = ±0,13 mm

v měřítku modelu 1 : 40, což je ve skutečnosti na sig-
nalisovaných bodech ±5 mm. Při přechodu na ne-
signalisované body byly střední chyby v poloze

mpo! = ±1O až 15 mm.

3.3 Analytické překreslení snímků

Pro přesnější dokumentaci profilů lze využít analytic-
kého řešení. Převod snímkových souřadnic do roviny
objektu je obvykle zprostředkován projektivní trans-
formací podle rovnic

X = a1x' + a2~:+ a3 ,
G:1x,' + ~Z' + 1

z = b1x' + b2z' + ba
0lX' + ~z' + 1

kde a1 až 02 jsou směrové kosiny prostorové rotace ro-
viny snímku do roviny objektu. Rinner [1] naznačil
způsob možného řešení projektivní transformace s vy.
užitím kosoúhlých souřadnic, čímž se vztahy značně
zjednoduší. Autor využil pak k řešení kapesního kalku.
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átoru TI 58. Naznačme v dalším postup řešení.
Kosoúhlý souřadnicový systém se volí podle obr. 3.
V rovině objektu budou u a v, v rovině snímku u', VI.

Jejich počátek je v průsečíku spojnic vlícovacích bodů
S.

kosoúhlé souřadnice v rovině objektu u a v (podobně
v rovině snímku 1ť a VI) budou

(X·i - xs) sin !X2 - (Zi - zs) cos !X2

sin !X2 - !Xl)

(Zi - zs) cos !Xl - (Xi - xs) sin !Xl

sin (!X2 - !Xl)

Transformační koeficienty budou

UIUa(u~ - u~) u~ua - UIU~
lZt = ------ aa =

(Ul + ua) U~U~ (Ul + ua) U~U~

V2V4(V~ + v~) b _ V~V4 - V2V~ (4)b2 = ------ a - ------
(v2 + v4) v~v~ (v2 + v4) v~v~ ,

Nakonec se převedou kosoúhlé souřadnice na souřad-
nice pravoúhlé podle vztahů

Xi = Xs + Ui cos !Xl + Vi cos !X2 ,

Zi = Zs + Ui sin !Xl + Vi sin !X2' (5)

Při programování se s výhodou využije tlačítko pro
převod pravoúhlých souřadnic na kosoúhlé (P - R).

Výpočet probíhá ve dvou fázích:

- určení transformačního klíče, využívajícího 222
programových kroků při rozdělení paměťových
registrů a adres 240/30. Vložení souřadnic trvá asi
80 s, výpočet 45 s, celkem tedy <tsi125 s,

- vlastní transformace podrobných bodů využívá
136 programových kroků a 19 paměťových registrů.
Vložení transformačních konstant trvá asi 110 s,
vložení snímkových souřadnic pro jeden bod asi
10 s a vlastní tran"formace také asi 10 s pro jeden
bod.

x
V~

Při testování metody na profilech tunelu pod Bulov-
kOIl byly průměrné chyby na signalisovaných bodech
(celkem 56 bodů)

m",= ±3,5 mm, mz + ±3,7 mm, mpo! = ±5,1 mm

Jako příklad rozdělení odchylek může posloužit obr. 4.

Fotogrammetrická souprava FST-2 pro měření příč-
ných profilů tunelů ČSD umožňuje dokumentaci pro-
filů s požadovanou přesností. Podle požadavků lze
zpracovat snímky:
a-konvenčním překreslením s přesností v poloze
mpo! = ±20 až 30 mm,

b-překreslením na analogových přístrojích
mpo! = ± 10 až 15 mm,

e-analytickým překreslením
mpo! = ±5 mm

Pro měření deformací s využitím stereofotogram-
metrie bude možno využívat metody, které jsou v sou-
časné době využívány Dopravním podnikem, k. p.
v Praze na metru.

LITERATURA:

[1] JORDAN, EGGERT, KNEISSL: Handbuch fiir
Vermessungskunde, Stuttgart, 1972, sv. III a/I-3.

[2] Závěrečná zpráva k ověření vývojového úkolu
č. 2-11-013-001-0141 Výzkumného ústavu železnič.
ního v Praze, Federální min. dopravy, 1978.

Do redakce došlo: 13. 1. 1982
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Ing. Vlastimil Vyhnánek,

Správa Východnej dráhy, Bratislava
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Kompenzátorový nivelační přístroj
MOM Ni - A31 v terénu Ing. Emanuel Kolenatý, CSc.,

katedra vyšší geodézíe FSv ČV UT v Praze

Před lJěkolika lety zakuupila k1ii·rir;) \.v~~í W'(;dé7i,'
stavC'bní hkulty ČVU'l' v Pn;w <ly" Li,l'1;,."ní ji;'í-
stroje macflll'ské firmy MCEUtypu Xi--_\:; I s a l1 h )llW-
tickou horizontací. V letech 1!)78 --I D80 autor lIlNi!
s jedním z těchto přístrojú v rúzllých lokalitách.
Vzhledem k dobrým výsledkúm chtěl bych čtenáí'p s-
známit s n(,kterými poznatky a zlm8enostlui, získal'.<-
mi ph práci s tímto pHstrojcm a pouk,iz"t w" vlwei]l(;kt
jeho použití ph nivc1ačních pn!cd'b l'1rzných p!'CSllCéi)í.

NivTdační přístroj MOM Ni-A31, ld(~rý je v llť8Í
geodetické praxi pomčrně málo známý. je shodný
s nivelačním přístrojem MOM: Ni - A:3, který je
zevrubně popsán v [4]. Li8í se pouze v phdaném
aretačním zařízení zaostřovacího systému a kompen-
zátoru pro transport př'ístroje (obr. 1 vpravo 1HJ.hoh).
Znázorněn je na obrázcích 1 až 3.
Protože okulár dalekohledu je umístěn na spodn í

části alhidády a jeho osa je šikmá, je nutno používat
vysokého stativu. Místo originálního stativu se za·
souvacíma nohama z duralových trubek byl použit
stativ stejné konstrukce, vyráběný firmou Optun.
avšak dř'evěný, zaručující podle názoru autora vMší
stabilitu (obr. 3).
Dále byly používán,v tí'ímetI'Ové nivc1Hčmí latě s in-

varovým pásem finn~' Z~'iss. Latě byly opatřPllY 8Jl"-
eiálními opěrami k pi"nmému lll'Ovnávání 111tído iwi"li-
ce pomocí krabicové libcly, umístěné na latich.
Na ph'8hvovýeh bodech byly lat(' stavl'll.v !ln

velké kruhové ždez:né podložky o Pl'lI111l'I'UCC'[L:m cm
o hmotn08ti 5,8 kg.
V prúhěhu měř'ení byly latě kOlllIH1l'ov(my pl'llC'O\"

nimi eta10ny firmy R. A, Rost 6. Pl'G 1\)3G a (~.li) OG4.

:3.1. V záři 1\)78 byla zam(\i"ena síť pevných v)'škových
bodú vytyčovaci sítě dálnice D-11 stavby 1102 v úseku
Jirny-Tř'ebc8tovice, ldel'ou tvoÍ'Í ná,lledující poí'ady
8 pi"evýšenimi:
1. ,Tirny-Xchvizd~'
2. Nehvizdy--Vykál1
3. Vykáú-Ti'ebn-;toviec

- 7,lm,
-52,7 m,
+ 7,1 m.

VšecllllY tyto pOl'ady vedou po polích, .Jen p081ed-
níeh 5 km Hetího pořadu vede lesem,

:3.2. V násl,'dujícínl roce byb ve dvou etap,ieh zamó-
Í'cma síť pevných výškových bodú vytyčovaci Hít('~
8tavby 1103 téže dálnice v úseku Tí'ebestovice-Libiee
na.d Cidlinou, navazující na př'edešlou síť, a to část
Tř'ebestoviee-Poděbrady y srpnu a v Njnu zbývající
6ást Poděbrady-Libice nad CicJlinou. Tato nivelaění
8íť ,je tvol-f'na poi'-3dy 8 pí'evýšeními:
4. Ti"pbcstovicc--Koste1rlí Lhota
5. Kostelní I"hota-Kluk
G. Kluk-Libíce na(l Cídlinou

-14,0 Ul,

+ 2,4 m,
- 2,8m.

Čtvrtý a pl'cy,ižná (-úst pútého poJ-adu ycde po po-
lích 3 loukách územím por1rmí6l'llým :-;6etnými poto-
ky 3 zavlažoHleími pi'íkopy.Nlellší jPllO ('á8t vede
lesem. P081cdní por'ad probíhá sthdllYÓ le8Y a loukami.
A8i Vp dvou Udinách jeho délky ho protíná tok L'lllP,
širok)' 88 m.

3.:~, V září 1\)80 byla Zamel'é'nU síť výškových bodů
,na vodním díle (VD) Nechraniee Z,l velmi pÍ'Ízniyého
počasí. Bylo ]lh~yúžn(' zamlženo až zataženo, Ididno
nebo vúl mímy vúnek. Mimo krútkv'eh Ot1ho(\nyeh
poř-ac1ú a "poj(J~-aeích pUl-adú, ktpl'(. zd~ lll'jSOUuv~žo-
vány, skládá se ze 2 pořadů s př'evýšeními:
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7. Pi'eskaky-Stl'ezov
8. Koruna hráze
a z uzavřeného polygonu

9. Přeskaky-Pi'eskaky.
Všechny tyto poi'ady vedly pi'cvážně po silnicích

s betonovým nebo živičným povrchem, jen (,ústi po-
řadů č. 7 a 9 po polích a loukou.

4. JUčřická metoda a technologický postup

-19,6 m,
+ 4,Om

S přihlédnutím na požadavky zadavatclú uvedených
nivP1ací hyla zvokna mdoda geometrické nivelaco ze
f'Hodu. Aby s'.' ve v.<·skdcích projevilo púsO]JPllí pi"í-
padných pí'ístrojových chyh -- i':ejména chyba i': JH'-
plTSlléhlJul'lJ\'náv,Í,-lÍ zámčrné (viz [3]) a současně byla
ovóí-pra možnost zrvchkní nivelaee. hvl vol('n kch-
nologick,ý postup. p(;psaný v [5]. '.
\- lokalitě VD Kechral1ice, bk ]J\.Ja zac!avat"lem

požar1(wána vyš~í jll'eSIlOf't. byly l!1'imo úseky. kdy
Ili\'dační poí'ady vedly Jh) silnicích s h\·tol1(YI'.<-mlwho
t ndým živičným pO\TdJ('m, na pI-estavový'ch hodech
zarážen." hřebové nivelační podložky.
KaměÍ'<má převýš~ní nebyla zásadně pí'emčl'ována,

až na malé výjimky, kdy odchylka (}mezi měl-ením
tam a zpět v nivelačním oddíle o délce R(I,,,,) překročila
mez, stanovenou zad,lvatelem těchto nivelací, tj,
(l",a,c = 5 mm VR: resp. (}"'Q_, = 1,5 mm VB v síti
VD Nechranice. V těchto vskutku ojedinělých pHpa-
dech však byly rozdíly e velikosti několika centimetril,
což bylo nade vší pochyb.nost zpúsobeno hrubým ne-
dopatřením a nikoliv měřickými chybami.

Nivelační práce se soupravou, popsanou v odst. 2, šly
poměrně rychle kupředu. Urovnání nivelačního pří-
stroje ve směru záměry (v našem pHpadě vždy při
zacílení na zadní lať) poněkud zdržuje chod prací.
Krabicová libela je pro poměrně značnou pracovní
výšku přístroje opatřena zrcátkem, umístěným rovno-
běžně s osou dalekohledu a observátor musí tudíž
urovnávat přístroj se strany a potom přejít k okuláru.
Tím se nejen zpomaluje rychlost měření, ale dochází
i k nežádoucímu pi'ešlapování kolem stativu. Zrcátko
u krabicové libely má pro rutinovaného měřiče ještě
jednu nevýhodu: obraz bubliny libely je totiž stranově
obrácený - je tedy nutno při urovnávání přístroje
otáčet stavěcími šrouby opačně vzhledem k obrazu
bubliny, než jsme zvyklí u geodetických přístrojú.
Tuto okolnost si musí nivelér stále uvědomovat při
každém postavení přístroje - obyčejně vždy poté, když
bublina se vychyluje jinam. Asi by výrobci nečinilo
zvláštních potíží nahradit zrcátko optickým hranolem
při současném snížení libely, jak j"l tomu např. u nive-
lačního přístrojc firmy Zeiss Ni 007.
Výhodné je stavění alhidády přístroje pomocí frikč-

ního kotouče, čímž odpadá hrubá ustanovka. Vhodné
by bylo nahrazení jemné ustanovky nekonečným šrou-
hem, aby nedocházelo k nepj"íjemnému vytáčení jemné
ustanovkyaž "na doraz".
Další výhodou tohoto pí-ístroje je pi"cvedení obrazu

stupnice optického mikrometru do zorného pole dalc-
kohledu. Dobře se osvědčilo odpérování bubínku
optického mikrometru, čímž je dosaženo toho, že měh-
čilv dot3k bubínku (obr. 2) témě[' neovlivní klidovou
polohu kompenzátoru.
Práci s přístrojem obs3rvátorovi dále zpHjemňujc

dvouchodné zaostřovací točítko, usnadňující jemné
doost1'ení obrazu.
Velmi výhodná j3 možnost kontroly urovnání pH-

stroje pHma ,během cílení. V pi'edmětové rovině oku-
láru jsou totiž uuúst,ěny značky - silné dvojóárky,
mezi nimiž ph dostatečně přesné hol'izontaci, kdy
kompeni':átorové zařízení ještě volnč kývá, procházejí
nln'lI?:Y ra)llhJ llitkového kl-ížp, jak je znázorněno na
obr. 4. V opačném pHpadě je nutno nivelační přístroj
znovu horizontovat.
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Lokalita Čís. POÍ'ad L nR Rma" Rmin 1:v v/km vmax Jlmin ;. = ~ Q e~max ne> *Qotnax
-- -- -- -- -- --

km km km mm mm'
-- -- -- -- -- --

(I) (2) (3) (4) ~I~ (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Md I 1 I 2 I 3 I 4

D·ll 1 Jirny - Nehvizdy 2,41 8 0,34 0,21 33 13,6 5 3 -2,10 5,77 1
1102 2 Nehvizdy - Vykáň 8,09 27 0,51 0,12 118 14,6 7 2 +0,67 3,56 4
(1978) 3 Vykáň - Třebestovice 16,31 56 0,71 0,06 234 14,4 10 1 -0,35 3,56 5

-- -- -- I-- -- -- -- - - - -
D-ll 4 Třebcstovice -

Kostelní Lhota 9,98 30 0,48 0,12 133 13,3 7 2 +3,58 4,69 3
1103 5 Kostelní Lhota - Kluk 12,63 43 0,57 0,06 174 13,8 7 1 +2,96 5,69 9 2
(1979) 6 Kluk - Libice nad

Cidlinou 4,88 19 0,34 0,16 67 13,7 5 1 -3,07 4,16 3..-- -- -- ._- -- -- -- --- - - - --
VD 7 PJ:'eskaky - Střezov 11,65 41 0,73 0,02 232 19,9 15 1 -3,25 1,74 -
Nechra· 8 Koruna hráze 3,56 34 0,24 0,03 72 20,2 6 1 +0,52 2,25 -
nice

(1980) 9 Přeskaky - Přeskaky 14,72 70 1.64 0,02 292 19,8 31 1 -2,92 2,25 -

Čís. Arnax

I
p. (J mo.R miL) n~o.v m(L) 1no•max Up Ul' Uma" UF'Up

o,R O,v

mm mm mm mm mm 111m 111m mm lnnl mm mm % Uma"
(2) (15) I (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

řád 1 1 I 2 I 3 1

1 2,70 -3,15 -0,65 0,56 0,58 0,60 0,60 0,65 -0,11 4,39 2,5
2 6,04 +0,22 +0,01 0,47 0,45 0,47 0,46 0,54 +4,55 8,04 56,6·
3 9,65 -0,27 -0,01 0,37 0,37 0,38 0,38 0,49 -3,23 11,42 28,3

--- -- --
4 6,95 +3,86 +0,19 0,44 0,44 I 0,46 0,47 0,53 -0,49 8,94 5,5
5 8,14 +1,88 +0,07. 0,59 0,59 0,61 0,61 0,51 0,57 0,76 +6,48 10,05 64,5
6 4,32 -2,79 -0,29 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 -0,34 6,25 5,4

---- -- -- -- --
7 7,71 -3,03 -0,13 0,27 0,28 0,22 0,25 0,51 -2,51 9,65 26,0
8 3,50 +0,2.2 +0,03 0,27 0,30 0,24 0,26 0,52 I volný pořad,
9 9,01 -2,48 -0,08 0,27 0,29 0,23 0,25 0,48 I +3,65 I 7,67 I 47,6

Příjemně na zrak observátora působí zelenožluté
zbarvení zorného pole dalekohledu, což nijak neubírá
na světelnosti.
Stupnice optického mikrometru je dobře osvětlena

pomocí malého skleněného hranůlku, vyčnívajícího
z krytu přístroje. Pouze při postavení Slunce asi 40°
nad horizontem (v září kolem 11. h) pokud se nepoužije
slunečníku, je stupnička přesvětlena. Stačí ovšem při
odečítání hranůlek zastínit rukou.
Pomocí výměnných okulárů (I = 12, 9, 7 cm) lze

volit 30ti, 40ti a 50tinásobné zvětšení dalekohledu.
Autor se domnívá, že optimální zvětšení je 40tinásob-
né, umožňující ještě pohodlné nastavení klínku nitko-
vého kříže při 40ti až 45timetrových záměrách. Ani
při přechodu přes řeku Labe u Poděbrad, kde délka
záměry byla 88 m, nebylo použito většího zvětšení
dalekohledu. Volbou většího zvětšení se totiž zvětší
nejen obraz nivelační latě, ale zvětší se i síla rysek
nitkového kříže, čímž zase je snížena přesnost v na-
stavení klínku na rysku latě.
Poměrně vysoká pracovní výška přístroje sice sni-

žuje vliv refrakce, avšak nepříznivě působí na ruce
observátora, které tak soustavně manipulují s přístro-
jem značně vysoko - přibližně ve výši čela - a tím
se brzy unaví (obr. 2).
Nepříjemná je však dosti značná citlivost přístroje

na působení větru. Podle názoru autora je tento pří-

stroj ještě o nE'cocitlivější než u nás značně rozšířený
a praxí hojně používaný kompenzátorový přístroj
firmy Zeiss Ni 007. Proto je nutné i proti mírnějšímu
větru chránit přístroj měřickým slunečníkem, což
částečně zpomaluje měření.
Výrobce ve svých prospektech (právě tak jako [4J)

uvádí, že je eliminován vliv teplotních změn na objek-
tiv dalekohledu, a že změna teploty neovlivní správ-
nou funkci kompenzátoru. Pravděpodobně se jedná
o povlovné změny teploty během dne. Rychlá změna
teploty zřejmě však přece působí nepříznivě na správ-
né urovnání záměrné přímky do vodorovné polohy.
Svědčí o tom značnější hodnoty rozdílů (l mezi měře-
ním tam a zpět v oddílech, s jejichž měřením bylo
započato ráno, po vyjmutí přístroje z transportní
skříňky, kde :nebylo čekáno dostatečně dlouho, tj.
20 až 30 minut na jeho aklimatizaci .. Po přeměření
několika takových oddílů (i když byla (li < (lma" =
> 5 mm VRl) byla při zanedbání možných refrakčních
vlivů tato doměnka potvrzena.

Výsledky měření a jejich zpracování je setaveno do
přehledné tabulky 1, kde v 1. sloupci je uvedena pří-
slušná lokalita, ve 2. sloupci pořadové číslo po~adu-
ve třetím sloupci jeho název. Ve 4. sloupci je uvedena
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délka pořadu L v kilometrech a v 5. sloupci počet
nivelačních oddílů nR' V následujících sloupcích (6)
a (7) jsou uvedeny délky nejdelšího Rmax a nejkratšího
Rmin nivelačního oddílu v pořadu. Ve sl. (8) je celkový
počet sestav pořadu ::E Y, v 9. sloupci průměrný počet
sestav, pNpadající na 1 km. V následujícím sloupci
(10) maximální Ymax a v 11. sloupci minimální Ymin

počet sestav v příslušném oddíle. Ve 12. sloupci je
uvedena hodnota A= ::Ee celého pořadu. Ve 13. sloupci
je vyčíslen čtverec maximálního kilometrového rozdílu
e~max = e;"'x: R, vyskytujícího se v pořadu. V násle-
dujícím pak sloupci (14) je uveden počet na rozdílů eo
větších, než je mezní odchylka *e; max, členěných
do čtyř kategorií, a to podle nivelací jednotlivých l'ádů
([7]) :
I. l'ád

II. řád
III. řád
IV. řád

*eO lllaX = 1,50 1nm a
*eo ma,c = 2,25 mm a
*(lo max = 3,00 mm a
*eo max = 5,00 mm a

*e; max = 2,25 mnl
*e~ max = 5,06 mm
*e; ma" = 9,00 mm
*e; max = 25,00 mm

Ve sloupci (15) je vyčíslena mezní hodnota 1.lIlax =
= ::Ee pro každý pořad, platící pro nivelace I. řádu

Ve sloupci (16) je vyčíslena hodnota f-l, vyjadřující
rozdíl pořadnic vyrovnávací přímky sčítaných ne-
souhlasů e a dále ve sl. (17) je vyčíslena střední kilo-

metrová systematická chyba (J = :[ výsledku dvojí

nivelace. Sloupce (18) a (19) obsahují hodnoty střední

kilometrové chyby mo.R = -} V :R ::E -e;{ a m~~k=

= '~Vi e;{ vypočtené pro zajímavost podle Lalle-

mandova návrhu. V následujících dvou sloupcích (20)
a (21) jsou vyčísleny kilometrové střední chyby, určo-
vané nikoliv v závislosti na délce oddílu R, nýbrž na

v •• V 15 ee
Poctu sestav Y v oddI1e (VIZ [6]) mo• = --..., --,. 4nR -"" Y
resp. analogicky k předcházející úpravě m~~j=
=V'~~::Eee .4 ::Ey
Pro srovnání kvality zaměřených pořadů je v násle-

dujícím sloupci (22) podle [7] vypočtena mezní kilo-
metrová chyba v mm, a to ve třech kategoriích:

0,71
mo max = 0,40 + V-

nR
0,80

mo lIlax = 0,45 + V-
nR

1,06
momax=0,60+ V_o

nR

Následují hodnoty nivelačních uzávěrů: pro uzav-
řený polygon UF - sl. (23) a pro vetknuté pořady
Up - sl. (24). Konečně ve sl. (25) jsou vyčísleny nive-
lační instrukcí dané mezní hodnoty uzavěri'l Uma,; =
= 2,00 mm VF, platící pro nivelace I. řádu. Zde je
F délka uzavřeného polygonu a u vetknutých pořadů

byla vzata pro tyto účely zcela postačující hodnota
F = 2L, což je minimální (mezní) možná hodnota
vůbec.
K přehledl1ému srovnání slouží hodnoty uzávěrů

UF nebo Up, vyjádřené v %Uma.e ve sl. (26).

7. Rozbor přesnosti

Prvním kritériem přesnosti merem Je jednotkový
(lálometrový) rozdíl mezi měřením tam a zpět e =
= e :VR. Ve 13. sloupci tabulky jsou uvedeny čtverc~
jeho maximální hodnoty v uvažovaném pořadu. Ze
sl. 14. vidíme, že pouze ve Hech pHpadech (jednou
u pořadu č. 1 a dvakrát v pořadu č. 5) byla překročena
limitní hranice *e5 ma" = 5,06 mm, stanovená nivelač.
ní instrukcí pro velmi přesnou nivelaci (VPN) v sítích
II. řádu. Mezní hranice pro nivelace I. řádu (*e5 max =
= 2,25 mm) je překročena pouze v pOI'adu č. 5 devět-
krát, což je necelých 21 % ze všech 43 rozdílú v pořa-
du, který prochází převážně po polích a loukách s pé-
rujícím nebo podmáčeným povrchem. V ostatních ze
šesti prvních pořadů je překročena pouze ojediněle.
Samozřejmě, že překročením mezní hodnoty *(!max

pro II. řád je překročena i mezní hodnota *emax pro
I. řád.
V síti VD Nechranice nebyla tato mezní hodnota

pro nivelace I. řádu v žádném případě překročena, jen
ve dvou případech - a to v pořadu č. 8 a č. 9 - jak
vidno ze sl. (13), dosažena.
Druhým kritériem je hodnota A= ::E(l. Porovnáním

těchto hodnot ze sl. (12) s jejími mezními hodnotami
pro I. řád, uvedenými ve sl. (15), zjistíme, že ani
v jednom případě nejsou překročeny. Pouze u krátkého
1. pořadu je A= 89 % Amax'
Sklon vyrovnávací přímky, určovaný hodnotou f-l

ve sl. (16) má různé znaménko, právě tak jako hodnoty
kilometrové systematické chyby (J výsledků dvojí
nivelace, vyčíslené z LaIlemandových vzorců ve sl.
(17). Její hodnota se pohybuje od -0,65 do +0,19 mm.
Mimo extrémní hodnoty u prvního pořadu, která
ovšem vzhledem ke 2 1/2 kilometrové délce pořadu ne-
může být směrodatná, je hodnota kilometrové syste-
matické chyby nevýznamná. Také porovnáním grafů
sčítaných odchylek e a profilu terénu nelze usuzovat
na vzájemnou závislost těchto faktorů.
Nejprůkaznějším kritériem je střední kilometrová

chyba mo.R, jejíž hodnoty, vyčíslené ve sl. (18), se
u prvních šesti pořadů pohybují od 0,37 do 0,59 mm.
Její průměrná hodnota 0,49 mm se jen málo liší od
jednotkové střední chyby, nalezené z nivelačních po-
řadů I. řádu Československé jednotné nivelační sítě
*mo.R = 1] = 0,42 mm (viz [2], str. 206). Zato hodnota
mo.R = 27 mm, stejná pro všechny pořady sítě VD
Nechranice, dosahující jen 64 % *mo.R' svědčí o tom,
že při dodržení technologického postupu pro VPN
lze snížit střední kilometrovou chybu pod 0,3 mm.
Kilometrové střední chyby, určené z Lallemando-

vých vzorců ve sl. (19), se nijak významně neliší od
předešlých.
Hodnoty kilometrové střední chyby mo,. a m~~j,

vypočtené v závislosti na počtu nivelačních sestav
v oddíle ve sl. (20) a (21) jsou z pochopitelných důvodů
([6]) menší, než hodnoty mu.R, resp. m~~-}tu pořadů,
kde počet sestav, připadající na 1 km, uvedených ve
sl. (9), je větší než 15 a naopak.
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Mezní hodnota mO"ua.c pro I. řád je překročena pouze
u pořadu č. 5 v místech s podmáčenou púdou, kde
dokonce mo.R > mo.",,,,"pro II. I'ád.
Posledním kritériem jsou nivehční uzávěry UF,

resp. Up ve sl. (23) a (24). Porovnáním s mezními
hodnotami pro nivelace I. řádu Urna"" sestavenými ve
sl. (25), zjistíme, že ani v jednom případě nebyly pře-
kročeny. Největší hodnota uzávěru Up = +6,48 mm
byla dosažena opět n pořadu č. 5, avšak činí jen
64,5 % maximální hodnoty Umax'

Z uvedeného rozboru pře3ností vyplývá, že při zvolené
technologii nivelace je možno b3z obav používat nive-
lační přístroj firmy MOM typu Ni-A31 pro VPN.
Práce POl:ltupujevelmi rychle kupí'cdu, i když přístroj
je pOlllórněznačně citlivý na púsobellí větru, a je proto
nutné vliv větru eliminovat vhodným postavením
měřického slunečníku. Případnou předpokládal1QU
zmánu·horizontu přístroje lze kontrolovat opětovným
čt3ním na zadní lať, avšak nekontrolovatelný je pohyb
nivelačních podložek na přestavových bodech při
př'echodu na následující stanovisko. Vzhledem k to-
mu, Ž3 tyto změny jsou závislé na čase, lze je snížit
rychlým měřickým postupem a ten nivelační přístroj
MOMNi - A31 umožňuje. Během tří let při zaměření
84 km nivelačních pořadú S3neprojevila významnější
systematická tendence sčítaných odchylek A. Dokonce
součet odchylek ze všech devíti pořadú ~A = -3,96
mm. I když se samozřejmě dá předpokládat, že
v každém ze zaměřených nivelačních pořadú púsobily
ph obsGrvaci rúzné vlivy, a není tudíž oprávněnost
tyto pořady slučovat, přesto není uvedený výsledek
bez zajímavosti.
Porovnáme-li ještě vzájemně hodnoty kilometro-

vých středních chyb mo,R' pořadú č. 1 až 6, ve sl. (18)

tabulky 1, jejichž průměrná hodnota činí 0,49 mm,
s týmiž hodnotami pořadů č. 7 až 9, kde mo.R = 0,27
mm, vidíme, že lze přesnost nivelace téměř dvojnásob-
ně zvýšit používáním hřebových podložek a měřického
sluneční ku nebo měEt pN zatažené obloze a za bez-
větří, jak tomu bylo u posledních tH pořadú. Zde
dokonce rozdíly (] mezi měřením tam a zpět pouze
v pěti případech ze 145 zaměřených oddílů překročily
hodnotu 1 mm VR .
S přihlédnutím k těmto okolnostem a pN dodržení

vhodné technologie měření lze nivelační přístroj
MOM Ni-A31 doporučit i pro nejpřesnější nivelační
práce, vyskytující se jak v geodetické praxi, tak i pro
ř'ešení vědeckých problémú, napÍ'. pro práce v nivelai'~-
ních sítích I. a II. řádu, pro sledování recentních verti-
kálních pohybú zemského povrchu, měř'ení deformací
velkých inženýrských staveb, při přesných montážních
pracech velkých strojních zařízení a pod.

LITERATURA:

[1] BORM, J. ~ HOHA, L. - KOLENATÝ, E.:
Vyšší geodézie - díl 1. Praha, ČVUT 1979. 44713

[2] BORM, J. - SVOBODA, J.: Geometrická nivelace.
Praha, SNTL 1960. 286 s.

[3] RAUF, M.: Nové prvky v konstrukci geodetick}'ch
přístrojú. Geodet. a kartogr. obzor, 8 (50), 1962, č.
12, s. 231-236.

[4] HAUF, 1\'1.:Nové geodetické přístroje MOM.Geodet.
a kartogr. obzor, 16 (58),1970, č. 5, 13.115-117.

[5] KOLENATÝ, E.: Polní zkoušky kompenzátorového
nivelačního přístroje Zeiss Ni 007. Geodet. a kartogr.
obzoJ', 26 (68), 1980, č. 5, s. 116--121.

[6] KUCERA, K.: Váhy v nive!ačních sítích. [Výzkum-
ná zpráva č. 82.] Praha, VUGTK 1959. 18 s.

[7] Nivelační instrukce pro prác~ v Československé jed.
notné nivelační síti. Praha, USGK 1968. 25 s.

Do redakce došlo: 11. 11. 1981.

Lektoroval:
Ing. Ján Vanko,

VÚGK v Bratislavě

Využití modelového řešení
ke studiu metody blokové tachymetrie

Věnováno 275. výročí ČVUT v Praze

Ing. Jan Jandourek
katedra geodézie a pozemkových úprav

FSv ČVUT v Praze

Ke studiu metod budování podrobných bodových
polí z hlediska jejich praktické použitelnosti se nabí~í
použití modelového řešení, jak je ukázáno v [4]. Metoda
blokové t~chymetrie se objevuje v geodetické litera-
tuře v posledních deseti letech v souvislosti s využitím
elektrooptických dálkoměrú pro zpracování výškopis-
ných měř'eni. V principu s~ jedná o současné určení
polohy a výšky bodú podrobného bodového pole
a měření vlastních podrobných bodů. V rámci tohoto
příspěvku je pozornost zaměřena především na možný

způsob určení bodú sítě, na určení přesnosti takto
vznikající sítě bodového pole, přičemž hlavní pozornost
je soustředěna na ukázku použití modelového řešení.

2. Princip mctody blokové tachymetric

Metoda blokové tachymetrie byla prvně publikována
v roce 1971 P. Ackermannem [I]. Úlohou této metody
v podmínkách ČSSR se zabýval VúGTK Praha, jehoŽ
výsledky publikoval v roce 1975 ft 1976 M. Herda [3],
a některé způsoby vyrovnání sítí vhodných k aplika-
cím této metody uvedl v roce 1977 K. Krack [5].
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APEVNÝ 800
0STANOVISKO

• SPOJOVACI BOD
o PODROBNÝ BOD

Nutným předpokladem tvorby účelové sítě, apliko-
vané pro blokovou tachymetrii, je délkové připojení
stanoviska na pevné body. Základem je tzv. blok, tvo-
řený dvěma stanovisky a dvěma spojovacími body,
kde způsob určení přibližných souřadnic je zřejmý.
Pro takto vzniklou síť jednoho, dvou či více bloků
vložených mezi dva či více pevných bodů, obr. č. 1 a 2
je nejvýhodnější buď přibližný způsob vyrovnání
aplikací podobnostní transformace či forma exaktního
vyrovnání spojenou Helmertovou transformací [5].
Přibližný způsob vyrovnání aplikací podobnostní
transformace, použitý v případech dvou pevných bodů
(obr. č. l), plní namísto podmínky VTV -+ min,
splněné u exaktních vyrovnání, podmínku konformity
a úpravy délek modulem q, při plném zachování kvali-
ty měřených veličin. Metoda blokové tachymetrie,
provedená v jakékoliv verzi systémů bloků, umožňuje
vedlo vlasklÍho podrobného měření současné budování
či zhušťování síti nižších řádů, zajišťuje optimální
volbu st:1novisek - postavení př'ístroje a spojovacích
bodů s ohledem na relief zájmového území. Př·itom
není nutná vzájemná viditelnost mezi stanovisky, spo-
jovacím bodem může být kt3rýkoliv z podrobných
bodů, splňující určité konfigurační předpoklady,
a otázka volby počátečního směru, tedy směru lokální
souřadné osy, je zcela libovolná.

Otázkou modelového vyjádření rozumíme zjištění
vlivu diferenciálních změn měřených veličin celkového
systému výpočtu a vyrovnání sítě na výsledné hledis-
ko, ke kterému je síť budována. Hlediskem rozumíme
stanovenou př'2snost metody, vyhovující určité třídě
přesnosti bodů podrobného bodového pole, v našem
případě 3. třídě př'esnosti, charakterizované stř'ední
souřadnicovou chybou mXY = 0,06 m. To znamená, že
všechny body sítě, tj. stanoviska a spojovací body,
musí této charakteristice vyhovovat. Modelové vy-
jádř'ení je nutností pro možné kvalitativní hodnocení
sítě, tedy pro poznání její vnitřní struktury, ke zjištění
matematické korelace měř'ených veličin v síti a ke
sledování její deformace. V podstatě se jedná o vytvo-
ření lineárního vztahu mezi diferenciální změnou -
skutečnou chybou vektoru vypočtených či vyrovna-

ných hodnot, nebo jejich funkcí, v závislosti na dife-
renciální změně - skutečné chybě vektoru měřených
hodnot.
Každá z diferenciálních změn - skutečných chyb

veličin vypočtených či vyrovnaných nebo jejich
funkcí, z celkového počtu m, je dána vektorovým vy-
jádřením n-rozměrného aritmetického vektoru, kde
n je počet měřených veličin.

dxi ,= (/1 dlI' 12 d12, ... I" dl,,),

kde/i= ~~i iE(1,n) jE(l,m).,
Pro n měřených veliNn je výsledná hodnota libovol-

né diferenciální změny vcličiny vypočtcné či vyrovna-
né nebo jejich funkce dána vyjádřením n-rozměrného
ř'ádkového vektoru 8F právě jedním způsobem, a sice
jako lineární kombinace vektorů přirozené báze.

dxj = (/1 dlI' 12 dl2, ... In dln) =
= 11 dlI (l, O, O, ... On) + 12 dl2(0, 1, O, ... 0,,) +

+ ... + ln dln (O, O, O, ... 1,,). (2)

Je-li m počet vypočtených či vyrovnaných veličin
nebo jejich funkcí, dostáváme pro n měřených veličin,
při vhodném uspořádání příslušných řádkových vek-
torů matici zvanou modelová matice, typu (m, n),
která v plné šíři reprezentuje výše uvedený lineární
vztah mezi diferenciálními změnami.
Modelová matice CT typu (m, n) charakterizuje ve

své podstatě základ celého modelového vyjádření,
které je možné vyjádřit maticovým zápisem

dx= CT dl (3)
(m, 1) (n, m) (n, l).

V modelovém vyjádření se modelová matice CT vy-
skytuje celkem v trojí podobě. Je vždy reprezentan-
tem lineárního vztahu mezi diferenciálními změnami
měřených veličin na straně jedné, a diferenciálními
změnami veličin vypočtených, či vyrovnaných nebo
jejich funkcí, na straně druhé. Umožňuje nám získání
clftležitých informací o studované síti. Vedle již zmíně-
né možnosti získání výsledné hodnoty libovolné dife-
renciální změny vypočtené či vyrovnané veličiny,
anebo jejich funkce, můžeme formou sčítání řádkových
vektorů, či jejich násobením skaláry určit další funkce
vyrovnaných veličin. Vyrovnání sítě, pro níž tvoříme
modelové vyjádřJní, se děje buď aplikací MNČ vexakt-
ní či přibližné formě, anebo využitím podobnostní
transformace ve formě přibližného způsobu vyrovnání,
či ve formě exaktní spojené Helmertovy transformace.
Některé způso by modelové sta vby ph vyrovnání podle
MNČ v exaktní či přibližné formě jsou uvedeny v [4].
Závěrem modelového vyjádření je výpočet střed-

ních chyb vyrovnaných veličin, nebo jejich funkcí,
provedený vytvořením vztahu

dx . dx1' = CT . dl . dlT . C (4)
(m, 1) (1, m) (m, n) (n, 1) (1, n) (n, m)

a přechodem na střední hodnoty, tcdy aplikací vše-
obecného zákona hromadění středních chyb, ph po-
užití obecně plné či diagonální matice středních chyb
měřených veličin M2 typu (n, n)

Mj, = eT • M2 . e
(m,m) (m,n) (n,n) (n,m).
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Výsledkem je obecně plná matice středních chyb
vyrovnaných veličin, nebo jejich funkcí, zvaná ko-
varianční matice, jejímiž diagonálními prvky jsou
střední chyby vyrovnaných veličin a jejich funkcí,
a nediagonálními prvky jsou informace o matematické
korelaci o síti. Modelová matice, jejíž prvky řeší
zmíněný lineární vztah, je při vyrovnání podle MNČ
snadno řešitelná jako vedlejší produkt vyrovnání,
v případech přibližných vyrovnání je snadno řešitelná
na kapesních kalkulátorech.

3.1 Modelové vyjádí'ení sítě, aplikované pro
metodu blokové taehymetrie

3.1.1 Určení lineárního vztahu mezi změnami měř.
veličin a změnami vypočtených veličin

Zvolená síť pro modelové vyjádření, vyhovující účelu
metody blokové taehymetrie, odpovídá konfiguraci
obrázku č. 1 a je zobrazena na obr. č. 3.

Síť vložená mezi dva pevné body P, K je tvořena
třemi stanovisky a čtyřmi spojovacími body. Vytvoře-
ním modelu této sítě sledujeme otázku vnitřní přes-
nosti v závislosti na struktuře sítě. Lokální souřadni-
cový systém je zaveden vložením osy + x do první
strany. Jedná se o konfiguraci s n = 16 měřenými
veličinami, 6-ti úhly a 1O-ti délkami, jejichž přesnost
je apriori známa. Z důvodu aplikace podobnostní
transformace bylo použito jen nutného počtu měřených
prvků, tj. úhly W23 a W66 nebyly využity, i když jsou
vždy měřeny. Studujeme-Ii otázky struktury sítě po-
mocí diferenciálních změn, je vhodné volit diferenciální
změny - skutečné chyby měřených veličin jako 2,5 ná-
sobky předpokládaných základních středních chyb
těchto veličin. Volbou maximálních hodnot těchto
chyb je možné se přesvědčit o případném působení
systematické chyby.

Počet vypočtených hodnot, tedy souřadnic bodů sítě
je m = 8.

{li} = {81P, (WP2' WP3)' 812, 813, 842, 843, (W26, (36)' 846, 846,

876, 876, (W6K, W6K), 87K} (6)

Postup výpočtu funkcí měřených veličin - souřad-
nic bodů sítě je zřejmý z konfigurace sítí. Obecně pro
j-tý bod sítě dostáváme s ohledem na rovnici (1)

dXl = (fx,dl1, Ix2dl2, Ix3dl3, ... Ix"dl,,),

ox·
kde lx; = ol~ iE (I, n),,

dYl = (fvA, Idv2dl2, 1'13d13, ... Iv" dl,,), (7)

°Yikde lx; = ar- iE (1, n),,
m = 8 = počet vypočtených hodnot jE O, m)
n = 16 = počet měř. veličin.

V konkrétním případě uvedené vložené sítě tedy do-
staneme např. pro první tři body sítě následující
aritmetické vektory

dxr = (Id81P' O,

dxi = (Id81P'

dx~= (Id81P'

A PEVNÝ BOD
G SJANOVISKO
.SPOJOUcí BOD
o PODROBNÝ BOO

a obdobně pro souřadnici y.

Vektorovým vyjádřením dostáváme požadovaný
lineární vztah mezi diferenciálními změnami funkcí
měřených veličin, tedy vypočtených souřadnic, a di-
ferenciálními změnami měřených veličin, prezentovaný
modelovou maticí CP typu (m, n), která zde vystupuje
v první modelové variantě. Jejími prvky jsou parciální
derivace podle jednotlivých měřených veličin. První
varianta modelové matice, jak pro souřadnici x, tak i Y,
je Jaeobiho maticí typu (m, n). S ohledem na dané
pořadí prvků množiny měřených veličin mají matice
C;[ i Cr tvar dolní trojúhelníkové matice. Vektorový
zápis (7), (8) dostává tak v maticovém vyjádření tvar:

dx = C;[ dl (9)
(m,I) (m, n) (n,I)

dy = Cr dl
(m,I) (m, n) (n, 1).

3.1.2 Vyrovnání aplikací podobnostní transformace

V druhé části modelového vyjádření je provedeno
vyrovnání sítě, v našem případě (obr. č. 3) přibližným
způsobem podle literatury [6]. Za předpokladu, že dife-
rence mezi danými a vypočtenými rozdíly identických
bodů PK jsou jen produktem měřických chyb, platí
vztahy:

[VLIv] -Ov = O; Ov = YPJ( - [L1y] = [dLIv]

[VLlx] -Ox = O; Ox = XPJ( - [L1x] = [dLlx], (10)

kde VLIv je oprava souřadnicového rozdílu a dLlll je
diferenciální změna - skutečná chyba sonřadnicového
rozdílu.

Hledané transformované souřadnicové rozdíly vy-
řešíme následujícím způsobem:

A 01 Op
'L1Yik = L1Yik + VLIv; VLIv= LJYik -- + L1xi/c--

8pK 8PK
01 Op

'L1xik = L1xik + VLlx; VLlx = L1xik -- -L1Yik--(ll)
8pK 8PK

j, kE (1, m).

O, O, °16)

-cos WP2d812' O, ••• °16)

O, -cos WP3d813' ••• °16) (8)
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V případě pouze místního souřadného systému jsou
hodnoty Oy = Op, a Ow = 01• Aplikace podobnostní
transformace je provedena rozdělením odchylek Op, 01,
transformačním postupem, čili odchylky jsou vyrovná-
ny změnou směru a rozměru struktury vložené sítě.
V modelovém vyjádření jsou příčná i podélná odchylka
aritmetickými vektory tvaru:

Op=-dy.'(;,=
= (-jvldl, - jv.dl2' -jv3dl3' ... -jv"dl,,)

Or = - dx~,=
= (-jxldll,-jx.dl2,-jX3dl3' .. , -jx"dl,,). (12)

S ohledem na vztahy (11) jsou tedy i příslušné opravy
aritmetickými vektory.

* 01 OpVj = Xj---Yj-- =
8pK 8PK

= (fvx,dll, jvx.dl2, ... jVx"dl,,)

* 01 Opv) = Y)-- +xj-- =
8PI( 8PK

= (fvy1dl1, jvv.dl2' ... jVv"dl,,) (13)
jE(l,m).

3.1.3 Určení lineárního vztahu mezi diferenciálními
změnami měřených veličin a diferenciálními změ-
nami vyrovnaných veličin

Získáním souboru {2 m} vektorů oprav můžeme pf!'
stou pit k určení požadovaného lineárního vztahu mezi
diferenciální změnou měřených veličin a diferenciální
změnou vyrovnaných veličin. S ohledem na vztahy
(12), (13) můžeme psát 'dJť1 = dx; + VXj' 'dy; =
= dy; + vXi a tedy algebraickým součtem příslušných
vektorů dostaneme soubor m aritmetických vektorů
diferenciálních změn vyrovnaných veličin, vyjadřující
hledaný lineární vztah. Pro j-tý bod tedy obecně platí:

'dxj = {(fx1 + jVwI) dl!> (fx. +
+ jV(2) dl2, ... (fx" + jvx") dl,,}

'dYj = {(fYl + JVYI) dlv (fv. +
+ jVY2) dl2, ... (fy" + jvy,,) dl,,} (14)

'dXj = ('jx1 dlv 'jx. dl2, ... 'jx" dl,,),

kdejE (1, m),

'dYj = ('fYl dlI' 'jv. dl2, .. , 'jv" dl,,); m = 8.
Uvedený lineární vztah modelového vyjádření v ma-

ticovém vyjádření je opětovně prezentován druhou
variantou modelové matice, jejíž prvky se dostaly
algebraickým součtem příslušných řádkových vektorů.
Modelová matice v této variantě je již obecně plnou
maticí a její prvky ukazují přímou spojitost mezi di-
ferenciálními změnami měřených veličin a diferenciál-
ními změnami vyrovnaných souřadnic bodů zvolené
sítě. Vektorový zápis (14) má tedy v maticovém vy·
jádření následující tvar plně vystihující modelové
vyjádření

'dx = CI . dl
(m, 1) (m, n) (n,l)

'dy = Ci . dl
(m, 1) (m, n) (n, 1).

3.1.4 Výpočet charakteristik přesnosti studované sítě
----závěrečná část modelové stavby

Otázku zjištění středních chyb vyrovnaných veličin-
tedy vyrovnaných souřadnic bodu je možné řešit ně-
kolikerým způsobem. Buď odděleně pro jednotlivý
bod, kdy obecně plná kovarianční matice je typu (2,2),
jak je uvedeno v [4] kap. V, anebo souhrnně, kdy pro m
bodů sítě dostáváme kovarianční matici, to jest matici
středních chyb vyrovnaných veličin, typu (2m, 2m).
V modelovém vyjádření máme funkci F, kterou chá-
peme jako množinu funkcí F., kterými jsou vyrovnané
souřadnice bodů sítě. Tedy múžeme psát F = F(x),
kde 'x = ('xv 'YI' 'x2, 'Y2 ... 'xm,'Ym)' Aplikujeme-li na
tuto funkci, která je maticí typu (2m, 1), kde m = po-
čet bodů sítě, všeobecný zákon hromadění středních
chyb dostáváme zmíněnou, všeobecně plnou kovari-
anční matici typu (2m, 2m). Vycházíme tedy z funkce
F, tedy množiny souřadnic všech bodů sítě, a z její
diferenciální změny. Platí tedy v maticovém vyjádření
následující vztahy

FI :x1
F2 YI

F= (16)

(2m, 1)
F2m-1

,
Xm

F2m
,
Y,n

'dxI
'dYl

dF=
(2m, 1)

'dxm
'dYm

'jxn 'jXl2 'jxl3 'lx1n

'jYn 'jYl2 'jYl3 'jYI"

'!Xm1
'jYml

'jxm2
'jYm2

'jxm3

'jYm3
'jxmn

'jy"",

dF = CT
(2m, 1) (2m,n)

dl
(n,l)

m = počet bodů sítě (17)
n = počet měř. veličin.

Dostáváme se tak k třetí variantě modelové matice
CT typu (2m, n), jejíž prvky jsme získali seskupením
řádkových vektorů modelové matice druhé varianty
na uspořádané dvojice, v pořadí x, y. Jak již bylo uve-
deno, jsou prvky jednotlivých vektorů, tedy prvky
modelových matic druhé varianty, algebraickým souč-
tem jednotlivých prvků příslušných vektorú, např.
'jXii = jXji + jvwii' Aplikací všeobecného zákona hro-
madění středních chyb na diferenciální změnu funkce
F obdržíme:
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Va- I I I II
rianta I

IBod mJ) I my I mJ)Y I mp I mJ;' I my' I '" mJ) I my I mJ)Y I mp I m·x' I my' I '"
1 8,8 75,4 53,7 75,9 8,8 75,4

-L8" I 8,9 27,5 20,4 28,9 8,9 I 27,5 O
2 11,6 150,4 106,0 150,8 11,2 150,5 12,5 53,8 39,0 55,2 11,8 54,0 -4,39"
3 11,6 150,4 106,6 150,8 11,2 150,5 + 1,18" 12,5 53,8 39,0 55,2 11,8 54,0 4,39"
4 10,5 142,6 101,1 143,0 10,5 142,6 O I 13,6 50,9 37,3 52.7 13,6 50.9 O
5 11.7 151,0 107,1 151,4 11,3 151,1 1,21" 12,6 55,8 40,4 57,2 11,8 55,9 4.79"
6 11;7 151,0 107,1 151,4 11,3 151,1 -1,21" 12,6 55.8 40,4 57,2 11,8 55,9 -4,79"
7 8,8 75,4 53,7 75,9 8,8 75,4 O 8,9 27,5 20,4 28,9 8,9 27,5 O

Va- III IVrianta

Bod mJ) I my I mxv I mp I mJ)' I my' I '" mJ) I my I mJ)Y I mp I mJ)' I my' I '"I

1 9,1 19,1 15,0 21,2 9,1 19,1 O 9,9 14,8 12,6 17,8 9,9 14,8 O
2 14,1 36,4 27,6 39,0 12,9 36,9 - 9,58" 20,9 27,0 24,1 34,1 17,0 29,6 -30,04"
3 14,1 36,4 27,6 39,0 12,9 36,9 9,58" 20,9 27,0 24,1 34,1 17,0 29,6 30,04"
4 18,5 34,3 27,5 38,9 18,5 34,3 O 33,9 25,5 29,9 42,4 33,9 25,5 O
5 14,4 39,7 29,8 42,2 12,6 40,3 10;59" 21,4 33,6 28,1 39.8 22,3 38,5 +27,07"
tl 14,4 39,7 29,8 42,2 12,6 40,3 -10,59" 21,4 33,6 28,1 39,8 22,3 38,5 -27,07"
7 9,1 19,1 15,0 21,2 9,1 19,1 O 9,9 14,8 12,6 17,8 9,9 14,8 O

I

dF . dFl' = Cl' . dl . dF . C

(2m,l) (l,2m) (2m,n) (n,l) (l,n) (n,2m)

Dostáváme konečný výraz pro celkovou charakte-
ristiku přesnosti studované sítě, prezentovaný kova-
rianční maticí Mj, typu (2m, 2ln). Prvky této matice
ležící na hlavní diagonále jsou střední chyby - va-
riance vyrovnaných veličin, tedy vyrovnaných sou-
řadnic bodů sítě. Nediagonálními prvky jsou kova-
riance nebo-li informace o matematické korelaci
v studované síti, potřebné navíc pro výpočet paramet-
rů středních elips chyb jednotlivých bodů sítě. Urče-
ním těchto parametrů, uvedeným v literatuře [2],
[6] a v maticovém vyjádření v [41,je model studované
sítě ukončen. V obecném vyjádření pro hledané cha-
rakteristiky přesnosti dostáváme:

YARIAIlTA IV

VARIANTA III

~VARIANTA II

VARIANTA I K

n
2 12 2+~ 2+ +/29 "'/22rn,y. = "v ml I'·v m2 .. . 'y ln;; = .•.•'v.mi
} 1 2 n 1.

i=1

m~x.'y. = l'xJ'vlmi + I'x2/'v2m§ + ... +
1 )

n

I'Ynl'y"m~ = ~ l'xd'Yim~.
i=l

Uvedené výrazy charakteristik přesnosti pro naši kon-
krétní síť nabudou podoby

2

m~ . = [/~ ] m", + [Ir ] m~
x) x", e2 Xs

2

m~Vi= [f~v) -m: + [frv.] m~e
2

m~X/Vi= [f,x",.I'v) ;: + [f.x•. f.y.] m; . (20)

3.2 Výsledky apriori studovaných modelú
a zhodnocení charakteristik vnitřní přes-
nosti

Uvedenou modelovou stavbou byla zpracována řada
sítí shodné konfigurace se sítí na obr. č. 3. Jednotliv
varianty sítí s" lišily jak vzdáleností identických bodůé
P, K, tak především vzájemnými vzdálenostmi spo-
jovacích bodů. Právě vzdálenost spojovacích bodů se
ukázala být rozhodujícím faktorem pro použitelnost
zvolené konfigurace vložené sítě (obr. č. 3) k budování
a zhušťování sítí nižších řádú. Z řady provedených
modelú uvádíme výsledky čtyř variant při zvolených
konfiguračních parametrech SPK = 3000 m, SPI =
= S7K = 500 m, S14 = S47 = 1000m, varianty I-IV
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se od sebe liší vzdálenostmi spojovacích bodů 82'3
856 (100, 300, 500, 1000 m). Celková konfigurace je
zřejmá z obr. č. 4.
Pro zvolené hodnoty diferenciálních změn měřených

veličin dm = 25cc, ds = 25 mm byly vypočteny cha.
rakteristiky přesnosti zvolené sítě, sti'ední chyby
v souřadnicích, střední chyba polohová a souřadnico·
vá, poloosy chybových elips a úhly stočení uvedené
v [mmJ a [oJ v tabulkách číslo 1a 2.
Dosažené výsledky ukazují, že z hlediska vnitřní

přesnosti je nejvýhodnější konfigurace varianty IV,
a že mimo variantu I (nejmenší vzdálenost spoj. bo-
dů), vyhovují všechny ostatní požadavkům účelové
funkci, tj. požadavkům přesnosti 3. třídy přesnosti
podrobného bodového pole. Vliv konfigurace účelové
sítě na výslednou polohu určovaných bodů sítě ukazují
chybové elipsy na jednotlivých bodech. Modelové
vyjádření studované sítě nám poskytuje celou řadu
informací, které jsou v souhrnu vyjádřeny grafickým
znázorněním na obrázku č. 5. V grafickém vyjádi'ení
uvádíme nejoptimálnější konfiguraci z hlediska vnitřní
přesnosti, tedy variantu č. IV. Důležitým poznatkem,
patrným i z grafického vyjádření, je to, že postupem
vyrovnání aplikace podobnostní transformace zůstává
zaohována struktura konfigurace vložené sítě. Zna-
mená to, že uvedený postup vyrovnání způsobuje
úpravu orientace a rozměru sítě na orientaci a rozměr
spojnice počátečního a koncového bodu.

-- AISOlUT NI KOI4F16l11lACE
._. --- VYPOČTENA KONF16UUCE

-~-YYROYNANA KONFIGURACE
1-=1..YEKTOR YYPOČTENÉPOlOHY

~EKTOR YYROYNANĚPOLOHY
r-LYEKTOR OPRAVY

MĚŘíTKO

siu I

o 2S0 SOO 750 1000",
YEKTORŮ_1!!!I.::::;:;;;J!!!!!!!!!I;;;;;;;;J!l_
ElIPS o 100 2rJOO llOO SOOmm

CHYB O SO mo 2002500101

Otázka modelového vyjádření účelových sítí, a tedy
i sítí aplikovaných pro metodu blokové tachymetrie,
je s ohledem na rozvoj výpočetní teohniky poměrně
snadná, a pro možnosti kvalitativního hodnocení zcela
nezbytná. Modelová stavba umožňuje pomocí dife-
renciálních změn měřených veličin snadný výpočet
diferenciálních změn i středních chyb vyrovnaných
veličin, či jejich funkcí, rychlé zjištění parametrů
chybových elips a zjištění přímého vlivu měřené veli-

činy, tedy její skutečné chyby na všechny provedené
funkce. Z modelového vyjádření dokonale poznáme
vnitřní strukturu účelové sítě, což je velikou výhodou
pro správné určení nejoptimálnější technologie budo-
vání studované sítě. Další velkou výhodou modelového
vyjádření je okolnost, že za pi'edpokladu stejné přes.
nosti měřených veličin lze s užitkem použít jednou
vypočteného modelu pro další opakovaná měření téže
sítě. Modelové vyjádření bylo provedeno řadou kon-
figurací sítě, vyhovující metodě blokové tachymetrie.
Tímto získané apriorní charakteristiky přesností byly
v plné míře potvrzeny řadou praktických měření,
z nichž určené aposteriorní charakteristiky přesnosti
odpovídají stanovcným pi·edpoldadům. Rozhodujícím
faktorem pro 15plnění požado'vaných charakt?ristik
přesnosti se ukázala být vzájemná délka spojovacích
bodů. U zvolených variant, kde poměr vzdáleností
spojovaoích bodů a stanovisek (postavení přístroje)
v bloku byl 1/5 a větší, bylo dosaženo charakteristiky
přesnosti - souřadnicové střední chyby plně vyho-
vující přesnosti podrobného bodového pole.
Závěrem můžeme tedy konstatovat, že za předpo-

kladu splnění uvedených konfiguračních parametrú,
lze metodu blokové tachymetrie, vedle její vlastní
mltpovaoí části, řadit k metodám budování podrob-
ných bodovýoh polí.
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vývoj samostatného zeměměřického
studia na ČVUT v Praze

Ing. Ondřej Jeřábek, CSc.,
katedra mapování a kartografie

FSv ČVUT v Praze

Vznik samostatného zeměměřického '1';tudia na ČVUT
v Praze je úzce spjat s celkovým hospodářským vývo-
jem 19. století. V první třetině tohoto století je v našich
zemích prováděno rozsáhlé katastrální vyměí'ování,
k ně,muž d,nl podnět zájC'mstíÍvtuo ~{~tast~d~ně p,?~er~-
kove, ktern predstavovala znacnou cast statmch prIJmu.
Nedílnou součástí katastru byly mapy velkého měřítka.
Jejich vyhotovení představovalo velké technické a orga-
nizační dílo vysoké hodnoty.
Hospodáí'ství v druhé polovině minulého století, vy-

značující se rozvíjejícím se wmědělstvím a industriali-
zací, kladlo na katastr daně pozemkové stále novéná-
roky. Bylo požadováno zvýšení pí'esnosti nově. vyho-
tovo'~anýeh map a trvalá evidence katastru. Zeměmě-
hcké práce vzrostly kvalitativně i kvantitativně. Nc-
dostatek odborníkú pro tuto práci, s větším teoretickým
vzděláním geodetickým, vyžadoval vychovat v krátké
době nové pracovníky.
Vláda řešila nedostatek pracovníkú v pozemkovém

katastru tím, že z podnětu ministerstva financí zřídila
v září 1896 dvouleté zeměměřické studium na všech
vysokých školách technických v tehdejším Rakousku.

Samostatné dvouleté studium zeměměřické

Dvouletý učební běh pro vzdělání zeměměřičú byl
zřízen výnosem tehdejšího ministerstva kuJtu a vyučo-
vání ze dne 4. září 1896. Profesorský sbor Ceské vysoké
školy technické byl předtím ministerstvem vyzván,
urychleně sestavit učební plán tohoto běhu tak, aby
jeho první ročník mohl být otevřen již v říjnu r. 1896.
Hektorem ve školním roce 1896/97 byl právě geodet
prof. Miiller, který skutečně v uvedenou dobu dvouleté
studium zeměměřické zahájil. Zařazeno bylo do obec-
ného oddělení techniky, které v té době bylo jejím pá-
tým odborem. Pro zápis se vyžadovaly stejné podmínky
jako pro vysokou školu technickou, tj. maturita. Náplú
studia odpovídala výlučně potřebám pozemkového
katastru a pozemkových knih. Kromě přednášek
z nauky o katastru a zhotovování plánů situačních
a polohopisných byly další předměty společné s ostat-
ními odbory. VI'. 1897 byla pak vládním nařízením za-
vedena státní zkouška z nižší a vyšší geodézie a někte-
rých dalších předmětů.
Učební běh byl provisoriem,' určeným k tomu, aby

rychle a s minimálními finančními náklady byl vychován
dostatečný počet odborníků pro katastr a knihy po-
zemkové. Proto nebyly do studijního plánu zahrnuty
teoretické disciplíny jako geofyzika a kartografie, ani
nebylo pamatováno na provádění měření, potřebných
při projektování a při velkých inženýrských stavbách.
To všechno mělo dalekosáhlou odezvu společenskou
i materiální pro zeměměřiče po dlouhá desetiletí.
Brzy po zavedení dvouletého studia shledávali ab-

solventi v praxi, že jeho náplň je nedostatečná a nevy-
hovuje ani požadavkúm evidenční služby a nového vy.
měřování, tím méně požadavkúm technického rozvoje
doby. Již v r. 1903 žádali evidenční geometři na svém
sjezdu úpravu studia na tři roky. ~
V té době se objevuje na pátém odboru Ceské vysoké

školy technické osobnost, s jejímž jménem je spojen
celý dlouholetý boj o rozšíření zeměměřického studia
na čtyřleté, rovnocenné ostatním odborúm. Její nestor
oboru prof. Ing. Dr. h. c. Josef Petřík (1866~1944).
Ve šk. r. 1900/01 převzal přednášky o katastru po
Ing. Novotném, který byl jmenován profesorem geo-
dézie. VI'. 1904 se habilituje pro obor geodézie, v 1'.1905
je jmenován mimořádným a v r. 1910 řádným profeso-
rC'mnauk.\' o katastru [1, nižŇí gC'odéziC'.Byl v té době
jediným odbon},)"mprofesorem obecného odboru praž-
ské techniky. Ustav geodézie vedený prof. Novotným
zůstává i nadále na odboru stavebního inženýrství.

Jak uvádí Ing. Dr. B. Pour, toto organizační rozdě-
lení základních disciplin pro zeměměřiče mezi odbor
stavebního inženýrství a obecný odbor bylo později
dobrou základnou pro soustavné budování zeměměřic-
kého studia v Praze jako samostatného inženýrského
oboru. Profesor Petřík plně využil tohoto organizačního
opatření i svého postavení jako I-ádný profesor a cíle-
vědomě zavádí od i:ik. r. 1906/07 postupně až (l0. vy-
puknutí 1. světové války ve šk. r. 1913/14 nové dopo-
ručené přednášky. Z těch se stávají později nové vědní
disciplíny. To byl jeden směr snah prof. PetHka, dru-
hým směrem byla péče o výchovu vědeckého dorostu
jako budoucích kádrů pedagogického sboru. Na poli
veřejném se pak snažil vhodnými organizačními pro-
středky zvyšovat odbornou úroveň zeměměřičů v praxi.
Spoluzakládá v r. 1913 odborný časoprs"Zerněměřičský
věstník", je organizátorem soustředěného života čes-
kých zeměměřičú.
V r. 1913 vychází návrh studijní osnovy na čtyřleté

studium se dvěma státními zkouškami a právem pro-
močním. První světová válka projednávání osnovy od-
dálila, ale ihned po jejím skončení byla zahájena nová
jednání o r07,šíření zeměměřického studia. Osmisemest-
rový studijní plán byl ve shodě s potřebami všech složek
zeměměřické praxe, rovněž vyhovoval speciálním úko-
lúm praktické geodézie i současnému stavu geodetických
věd.
Snahám prof. Petříka velmi napomohl vývoj sociálně-

politických názorú v poválečné době. Hozsáhlá pozem-
ková reforma a s ní spojené měřické práce, stejně jako
velký stavební ruch v poválečných letech a některé spe-
ciální práce vyžadovaly další, velký počet zeměměřičú
se širším vzděláním.
Uskutečnění čtyřletého studia se zdálo v té době velmi

slibné. Ministerstvem školství a národní osvěty byla
8. dubna 1920 svo!ána anketa, na kterou byli pEzváni
všichni zájemci. Ceské i německé odborné instituce,
vysoké školy, zástupci českých i německých posluchačů,
inženýrské komory, ministerstva národní obrany a mi-
nisterstva financí. Bylo navrženo nahradit dosavadní
dvouleté studium čtyřletS'm. Uskutečnění reformy se
oddalovalo. Dne 4. července 1921 svolalo ministerstvo
novou (druhou) anketu, jejímž výsledkem byl výnos
ministerstva školství a osvěty z 12. prosince 1921. Byl
adresovaný všem vysokým školám, které se měly vy-
slovit k zásadnímu řešení reformy a k učebním osno-
vám. Řešení se tak přeneslo na stavovskou půdu přesto,
že čeští zeměměřiči nikdy nežádali neoprávněné roz-
šíření svého vzdělání na úkor druhých inženýrských
oború.
Mezitím byla provedena~VI'. 1920 reorganizace praž-

s~é techniky a vytvořeno Ceské vysoké učení technické
(CVUT) v Praze jako soubor sedmi samostatných vyso-
kých škol, v jejichž čele stáli volení děkani. Tyto vysoké
školy, spojené osobou zvoleného rektora a akademickým
senátem, měly rozsáhlou samosprávu. Z bývalého obec-
ného odboru vznikla Vysoká škola speciálních nauk
(F). Učební běh pro vzdělání zeměměřičů byl prvním
oddělením této vysoké školy, do níž byly ještě zařazeny
učební běhy pro pojistnou techniku a kandidáty učitel-
ství na školách středních. Tato vysoká škola byla dalším
význačným základem pro pozdější vybudování studia
zeměměřického inženýrství.
Narůstající úkoly i počty posluchačů si vyžadovaly

zvýšení počtu pedagogických sil dvouletého studia.
V r. 1920byl pro učební běh jmenován profesorem sféric-
lu' astronomie docent Ph. Dr .•TincUichSvoboda (1884až
1943), který se pro tento obor habilitoval v r. 1919.
Profesor Svoboda rozšířil postupně své docentské před-
nášky a zavedl přednášky z astronomického určování
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zeměpisných souřadnic. Praktická cvičení byla provádě-
na na hvězdárně v Ondřejově u Prahy. V r. 1923 se
však podařilo vybudovat astronomickou observatoř-
na střeše hlavní l;udovy techniky na Karlově náměstí,
kam se v r. 1937 Ustav astronomie přestěhoval. Profesor
Svoboda byl význačným astronomem a všeobecně uzná-
vanou a~toritou. Proto byl ve šk. r. 1936/37 zvolen za
rektora CVUT. Zemřel za války v německém žalář·i.
V r. 1919 se též habilituje Ing. Dr. Josef Ryšavý,

DrSc., (1884-1967) pro celý obor nižší a vyšší geodéúe.
VI'. 1920 byl jmenován mimořádným a v r. 1927 řádným
proferorem uvedených vědních obqrú. Po jmenování
profesorem zřídil samostatný nový Ustav geodézie nižší
a vyšší při vysoké škole speciálních nauk. Zřízením
tohoto ústavu bylo umožněno, aby nižší a vyšší geodézie
byla pro zeměměřiče přednášena v širším rozsa~u ze
všeobecných hledisek geodetické vědy a praxe. "('stav
vedl prof. Ryšavý po 30 let. Za tu dobu byl thkr>Ít po·
věřen funkcí děkana vysoké školy speciálních nauk a ve
šk. r. 1947/48 byl jednomyslně zvolcn rektorcm ČVUT.
Do vědomí všech posluchačú sc zapsal jako autor vyni.
kajících učebnic "Nižší geodesie" (kkrá vyšla v několika
vydáních) a "Vyšší gcodesie", jež byla první ucelenon
učebnieí tohoto oboru. Svojí pedagogickon a vědeckou
prací přispěl jak k rozvoji zcměměřického studia, tak
i celé československé geodézie. Jeho práce byla oceněna
jmenovriním členem Československé akademie věd při
jejím zřízení v r. 1952. Akademik Josef Ryšavý odchází
do důchodu v r. 1\t59, u příležitosti jeho 80. narozenin
mu byl propújčen Rád práce.
Je třeba se zmínit ještě o třetí, pro rozvoj zeměměhc-

kého studia velmi význačné osobnosti, kterou byl Dr.
techn. František Fiala, DrSc. (1883--1974), nositel
Rádu práce. Habilitoval se v r. 1922 také pro obor
vyšší geodézie prací "Volba zobrm-:enípro stát českoslo-
venský s úvodem do kartografie". Byl též asistentem
prof. Petříka. Zprvu púsobil jako středoškolsk'<, profe.
sor matematiky a deskriptivní geometrie a na technice
pracoval externě. V roce 1927 se stal mimořádným pro·
fesorem a rozvinul předměty kartografické zobrazování,
geodetické počtářství (II. a lIT. běh) a nomografii. které
byly později dúležitými články studijního -programu.
Z jeho bohaté literární činnosti je třeba uvést, alespoň
vysokoškolskou učebnici "Matematická kartografie"
z r. 1955, která byla rovněž přeložena do němčiny
a používána jako učebnice v NDR.
Ve školním roce 1926(27 byl prof. Petřík, za svoji

vědeckou činnost a zásluhy o rozvoj vysoké školy,
zvolen rektorem ČVUT. Jeho neúnavná iniciativa, pod.
porovaná stále rostoucím počtem těch, kdo usilovali
o vybudování studia zeměměřického inženýrství, do-
sáhla právě v tomto školním roce úspěchu,

TříIeté studium zeměměřického inženýrstvÍ

Projednávání púvodního návrhu úpravy studia se znač-
ně oddalovalo díky četným intervencím, které nedopo-
ručovaly zavedení čtyřletého studia. Tak ve třetí anke·
tě, po četných jednáních a poradách, z nichž mnohé
měly dramatický spád a jejichž prúběh byl dúkazem
nepochopení dúležitosti zcměměřické práce v hospo.
dářském a kulturním budování státu, byl v r. 1927 po·
dán konečný návrh senátu a poslanecké sněmovně na
studium tříIeté se dvěma státními zkouškami a právem
promočním. Zákon č. 115 Sb. z. a n. byl vyhlášen
14. července 1927 a nabyl účinnosti od 1. září 1927.
Studium se skládalo z části všeobecné, zakončené

1. stát. zkouškou a odborné, zakončené II. stát. zkouš-
kou. Absolventi po jejím složení mohli používat ozna-
čení "inženýr" (Ing.), což v té době přispělo ke zvýšení
sebevědomí zeměměřičú, kteří po celá desetiletí nebyli
jako vysokoškoláci uznáváni vzhledem k neúplnému
vysokoškolském vzdělání.
Zákonem bylo uloženo ministerstvu školství a ná·

rodní osvěty, aby vyhlásilo podmínky, za kterých
absolventi dvouletého studia - učebního běhu mohou
po složení předepsaných doplňkových zkoušek vykonat
II. státní zkoušku a nabýt tak práva k užívání inženýr.
ského titulu. Př'edpiscm vydaným v P8rvenei 1928 byly
stanoveny doph'íkové zkoušky.
Zákon také stanovil výslovně, že absolventi studia

zeměměřického inženýrství mohou nabývat hodnosti

doktora technických' věd. což znamenalo velký podnět
k rozvoji vědecké činnosti v geodetickém oboru. Dosa-
žení tohoto akademického stupně bylo v dřívčjší době
znemožúováno, pončn1Clž poclInínkou pro jeho dosažení
bylo čtyřIeté vysokoškolské Htudimn.
Uvést tříletrí studimn do života nebylo rmadným úko·

lem. Po stránce náplni'J studia byl tento úkol dobř'e
zvládnut. V prvé I'aclěbylo skdovúl]fJ pl'Ohloubení ma-
tematických záklaďi'!, některé z dřívějších doporučených
přednášek byly zař'azeny jako povinné.
Pro zvládnutí všech úkolú hvlo též tř'l'Im rozšíř-it

pedagogický sbor a nalrízt vhod~é místnoHti pro nově
budovan,) ústavy. UmíRU'mybyl~' na pěti rúzných mís·
tech v okolí Karlova náměstí. Aby byly zajištěny
všeehny pí'edměty, by lykrom() ř'tldJl,\'chústa vú vybu.
dovány honorovan,) docentury a učební pHkazy. Tak
pomocí kvalifikovaných odborníkú z praxe se podař'ilo
již od začátku zajiHtit dobr,<' chod výuky a nemalou
měron phspi"t k dobrému ;,;pojení vý'uk.y a pmxf'.
Program studia byl opravclll maximální a jf'ho zvlúd·

uutí v př'edepsané době př'esah.m-alo schoj1noHtivMšího
počtu posluchači'!. To bylo dúvodem, Žf' v 1'. lH;16 bylo
znovu žádáno o rozšíř'ení studia na (~tyHeté. Profi'Hor
PetHk zřídil ve ;:;k. r. 19:35/;16 neoficiální IV. ročník
tzv. studia pro doktoranty'. V tomto ročníku byly
přednášeny některé doplúl1jící předměty, jimiž si mčli
zájemci o disertační práci prohloubit své dosavadní
znalosti. Bylo to ylastně podobné opatření, jako bylo
o 15 let pm-:ději zavedeno vysokoškolským zákonem ve
formě aspirantur. Požadavky na rozšíření studia pře-
cházejí do parlamentních jednání v souvislosti s pro-
jedná~áním zákona o zřízení vysoké školy technické
na Slovensku a zákona o civilních inženýrech v letech
1937 a 1938.
V r. 1936 odchází prof. Petřík, ph dovršení 70 let.

z činné služby. Jeho celoživotní dílo a práce pro !,ozvoj
vysokoškolského technického studia, zejména na CYUT,
byla ohodnocena již v r. lH35 tím, že mu byl CVU'l'
udělen doktorr~t technických věd honoris causa (Dr.
techn. h. c.). Ukoly pro uskutečnění čtyřletého studia
převzal po prof. Petříkovi profesor Dr. F. Fiala, jehož
rozvážné jednání a dobré organizační schopnosti vy-
znamně přispěly k dokončení životních snah prof. Ing.
Dr. techn. h. c. Josefa Petříka.
Ústav praktické geometrie po prof. PetHkovi př'evzal

v r. 1937 Ing. Dr. Pavel Potužák, DrSc. nar. 18H5,
nositel:Řádu práce. Byl rovněž dlouhole~ým asistentem
prof. Petříka, habilitoval se v r. 1936 na CVUT a v břez-
nu 1H38 byl jmenován mimořádným profesorem.
Věnoval se zejména letecké fotogrammetrii, kterou
přednášel externě již od šk. r. 1922/23 a též v pováleč.
ných letech. Jeho bohatá katastrální praxe mu dovolila
přivést předmět nauka o katastru - později mapování
- na vysokou odbornou úroveň. Vydal z tohoto oboru
řadu skript a učebnici "Podrobné mapování" spolu
s Dr. Císařem. Bohatá byla i jeho veř-ejná práce. v r.
1954 byl zvoll,;n poslancem Národního shromáždění
jako zástupce CVUT. Profesor Potužák doplňuje řadu
význačných členú profesorského sboru Vysoké školy
speciálních nauk v před válečných letech a má také
velkou zásluhu o rozvoj našeho školství zcjména v le·
tech poválečných.
Neblahé válečné události př-erušily plynulý vývoj

studia. Díky práci prof. Fialy a jeho spolupracovníkú
mohla však Vysoká škola speciálních nauk zahájit
svoji činnost již v květnu 1H45. Profesor Fiala jako
děkan této školy vyvinul veškeré úsilí o dokončení re-
formy studia, což bylo dosaženo v r. 1946.

čtyřleté studium zeměměřického inženýrství na pražské
technice

Zákonem z 12. dubna 1946 čís. 87 Sb. hylo studium
zeměměřického inženýrství prodlouženo ze 6 semestrú
na 8 "cme"tl'ú. Ve Rt.ručnédúvodové zprávě k zákonu
bylo řečeno: "Vědy zeměměřické se rozrostly do takové
šíře a hloubky, že je nutno tomu pi'izpúsobit studijní
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osnovy; to však nelze provésti bez rozšíření studia na
čtyři roky, což je trvání normálního vysokoškolského
studia." Obdobnč jako tomu bylo při zavedení tříle·
té ho studia, bylo výnosem MŠO ze dne 16. ř'íjna 1946
umožněno absolventům tříletého studia doplnit svá
studia na normální délku vysokoškolského studia slo·
žením dodatkových zkoušek. Stovky absolventů do-
kumentovaly tehdy svůj zájem o rozšíření dosavadních
znalostí tím, že přicházeli doplnit si svá dřívější studia.
Ve čtyřletém studiu bylo dosaženo dalšího prohlou.

bení matematického a fyzikálního základu a rozšíření
speciálních geodetických a kartografických předmětů.
Rozšířením studia bylo naplněno úsilí mnoha gene·

rací zeměměřických pracovll íklI. (;cskoslovcnsko se
tím zaÍ'adilo mezi vyspělé pokrokové státy. kde stu-
dium geodézie a jejích praktiekých aplikací je nejEn
organizováno jako samostatné a v rozsahu odpovída.
jícím ostatním oborům, ale v některých případech,
jako samostatná vysoká škola, napí-. v SSSR - Mos.
kevský institut inženýrů geodézie, fotogrammetrie
a kartografie (MIIGAiK).
Poválečná doba přinesla soustředění většiny ústavů

Vysoké školy spec. nauk do budovy bývalé německé
techniky v Husově ul. č. 5 na Starém Městě, ve které
byly kdysi zahájeny první přednášky Willenbergovy
stavovské inženýrské školy. V hlavní budově techniky
na Karlově nám. zůstal ústav astron<:mie a v jejím
křídle na Zderaze ještě krátkou dobu Ustav praktické
geometrie a děkanát.
Rozšíření studia a zvětšení počtu posluchačů si vy-

žádalo další rozšíření pedagogického sboru. Jedním
z jeho nových význačných členů byl člen korespon.
dent ČSAVRNDr. Emil Buchar, DrSc. (1901-1980),
profesor geodetické astronomie a geofyziky, nositel
vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Po dlouholeté
praxi u VZÚ a v Zeměměřickém úřadě je v r. 1946
jmenován profesorem. Přebudovává Ústav astronomie
na vědecké pracoviště mezinárodní úrovně, je světově
uznávanou kapacitou, členem mnoha zahraničních
organizací.
Výuku matematiky zajišťuje v té době prof. Dr.

VáclavPleskot(nar. 1907),který je v 1. 1950-52děka.
nem oboru. Zabývá semodernizací studia zaváděním ří·
zených provozních praxí a diplomových prací. Ke zná·
mým osobnostem školy patří prof. Ing. Dr. Josef
Bohm, DrSc. (na1'.1907),dlouholetý vedoucí katedry
vyšší geodézie, nositel vyznamenání Za vynikající
práci. Na pražskou školu přichází v r. 1953 z VTA
v Brně, po bohaté předchozí praxi. Pět let byl děka-
nem naší školy. Jeho rozsáhlá literární činnost vyvr·
cholila v r. 1964 vydáním celostátní vysokoškolské
učebnice "Vyrovnávací počet". Dalším známým uči·
telem školy byl i prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl,
nar. 1908, který se zasloužilo založení a rozvoj inže-
nýrsko-průmyslové geodézie v ČSSR. Ve šk. 1'.1952/53
byl pověřen přednáškami užité geodézie na zeměměřic·
ké fakultě. VI'. 1958 je jmenován docentem a v 1'.1961
řádným profesorem geodézie na ČVUT. K rozvoji své·
ho pí-edmětu přispěl celostátní učebnicí "Inženýrská
geodézie I, II", spolu s prof. Michalčákem. Určitý čas
působí v té době na škole i prof. Ing. Matěj Pokora
(nar. 1911), který zavádí přednášky z HTÚP.
Nastoupení ceRtyk socialismu v r. 1945, kterou jsme

upevnili v r. 1948, mělo samozí'ejmě velký vliv na roz·
voj celého našeho vysokého školství. Školské organi.

zace jako kulturní nadstavba citlivě zobrazující změny
v materiální základně společenského života musely být
podrobeny přestavbě tak, aby celý systém našeho
školství odpovídal potřebám socialistické společnosti.
Právním podkladem vysokoškolské socialistické re-

formy byl zákon o vysokých školách ze dne 18. května
1950 čís. 58 Sb. Tímto zákonem se vpravuje zásadně
struktura vysokých škol, jejich poslání, organizace,
metody a náplň studia. PřEstavba se samozřejmě dotk-
la i studia zeměměřického inženýrství na našich
školách. Týkala se jak organizace studia (např. stu-
dijní kroužky), tak i redukce počtu hodin pí'ednášek
a cvičenÍ. Stndium hylo shrnuto do hlavních,předmětú
v nichž pí'evažují geodptické disciplíny. npktcré pI'cd-
měty encyklopedického rázu hyly vypuštfmy, Zdln'az-
nčn hyl význam praktických cvii"cni a Keminářú.
Po p~i':etných poradách byl vypracován a MŠO
schválen nový studijní řád. Přestavba se však velmi
citelnt) dotkla plynulého vývoje studia zcmčměřického
inženýrství na ČVUT v Praze. Jedním z prvních orga-
nizačních opatření podle nového zákona bylo rozhod-
nutí ze dne 27. června 1950, kterým se vláda usnesla
soustředit studium zeměměhckého inženýrství v čes-
kých zemích na Vysoké učení technické v Brně.
Po roce platnosti tohoto usnesení hylo studium

zeměměřického inženýrství v Praze obnoveno v rámci
stavební fakulty ČVUT, poněvadž Vysoká škola
speciálních nauk byla zrušena. Nový vzestup rozvoje
studia znamenal poté rok 1953.

Samostatná zememěřická fakulta (pětileté studium)
Dne 1. září 1953 bylo odděleni zeměměřického inže
hýrství stavební fakulty vyčleněno a zřízena samo
statná zeměměřická fakulta v rámci ČVUT. Byla tím
splněna žádost čs. zeměměřické veřejnosti tlumočená
výstižně prof. Fialou na zeměměř-ickémaktivu v únoru
1953 v Praze. Toto representativní shromáždění zá-
stupců zainteresovaných pracovišť a vysokých škol,
na půdě ROH, vyzvedlo velké úkoly a zodpovědnost
zeměměřické služby u nás, při budování socialistického
řádu v našich zemích, což vyžaduje i změnu v práci
vysokých škol v souladu s novým posláním vědy
a techniky.
, Vzhledem k rozšíření studia na 10 semestrů a po-
žadavku bezprostřednějšího spojeni s hospodářským
a kulturním životem naší vlasti bylo třeba pozměnit
zaměření pedagogické a vědecké činnosti nové fakulty.
Tak jak to odpovídalo soudobým potřebám, dělila se
výuka počínaje ti'etím ročníkem na tři specialisacc:
Geodetickou, hospodářsko-technických úprav pozem·
ků (HTÚP) a kartografickou. Pro zlepšení chodu fakul-
ty bylo třeba přistoupit k organizačním změnám její
struktury. Z bývalých ústavů bylo vytvořeno pět ka-
teder: matematiky (vedoucí prof. Pleskot), geodézie
(akademik Ryšavý), vyšši geodézie, astronomie a geo.
fyziky (člen korespondent ČSAV prof. Buchar),
mapování a HTÚP (prof. Potužák), kartografie
(prof. Bčihm). Do výuky byly zařazeny i společenské
vědy - základy marxismu-leninismu a politické eko-
nomie, aby absolventi vycházející z fakulty chápali
poslání a význam své práce z celospolečenského hle-
diska a jako inženýři viděli i dále za svůj obor, chápali
jednotu teorie a praxe a nevyhýbali Revei"ejné práci,
Správné zaměření výuky a zvýšený pOl'd poslucha.

čů kladou nové nároky. Některé předměty je třeba
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rozšířít, prof. Ing. Dr. JosefKlo bouček (1909-1981)
buduje laboratoř fotogrammetrie, prof. Ing. Dr.
Miroslav Hauf, OSc., (nar. 1919) g~odetickou labora-
toř', prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc., (nar. 1917)
se zabývá matematickou kartografii a zavádí karto-
grafickou tvorbu, doc. Ing. František Šteiner (nar.
1916),prohlubuje přednášky z geodézie nižší a z HTÚP,
které dále rozpracovává doc. Ing. Jaromír Němeček
(nar. 1911), doc. Ing. Jaromír Tlustý (nar. 1915),
nositel národní ceny ČSR, pracuje v oboru laserů.
Z členů p3dagogického sboru jsou jmenováni první
zasloužilí učitelé.
Na fakultě bylo v té době na základě usnesení vlády

ze dne 11. listopadu 1952 zřízeno od 1. září 1954 dál-
kové studium. Tím bylo umožněno nadaným a pil-
ným pracovníkům praxe zvýšit svoji kvalifikaci a do-
sáhnout vysokoškolského vzdělání. Studium předpo-
kládá individuální domácí práci, každých 14 dní se
konají povinné celodenní konsultace a na konci každé-
ho semestru je týdenní soustředění. Poněvadž náplň
dálkového studia má odpovídat studiu dennímu, bylo
nutné prodloužit jeho dobu na 6 let, tj. na 12 s3mestrů.
Studium se otvírá jen v případě, že je přijato nejméně
20 posluchačú - obvykle jednou za dva roky.
Zcela novým způsobem je l'ešeno zakončení studia

diplomní prací. Její součástí je 4týdenní předdip-
lomní praxe na počátku 9. semestru. Rozsah diplomní
práce byl stanoven celkovou dobou 16 týdnů včetně
její obhajoby ph státní závěrečné zkoušce před zkušeb-
ní komisí.
Vědecká práce doznala také podstatného rozvoje,

stává S3stále důležitější složkou podmiňující úspěšnou
práci vysoké školy. Ze zkušenosti je známo, že úroveň
absolventů vysoké školy je přímo závislá na vědecké
úrovni a aktivitě učit3lů. Proto S'Jpracovníci oboru
stále více zapojují do tešmí vědecko-výzkumných
úkolů jak základního, tak i aplikovaného výzkumu.
Z vědeckých úkolů, které byly řešeny nebo sc)v součas-
né době Í'eší, uved'me několik příkladů: Tvorba a vy-
užití poč:itačových map, jako rychlého kartografického
výstupu z územních informačních systémů - Určo-
vání vektorů zemské rotace - Projekt triangulace na
vy;;oké cíle - Vdmi přesné měřcní délek pro určování
recentních pohybů zemské kůry - Aplikace laS3rů
ve stavební a geodetické činnosti - Tvorba bodových
polí zejména pro potřeby budovaných jaderných
elektráren. Do nových snah dobře z'1padly i cykly
pravidelných vědeckých přednášek pořádaných na
našem oboru již od r. 1949.
Výchova vědeckého dorostu dostala také novou for-

mu rozhodnutím vlády zřídit řádné aspirantury
zabezpeěené stipendiem. Mladý vědecký pracovník se
může po urěité době praxe ucházet v konkursním ří-
zení o získání aspirantury. Kromě řádné, existuje
i ext'Jrní 'lspirantura, určená pro pracovníky z praxe.
O vědecký růst aspirantů peěuje stanovený školitel.
Po skončení aspirantury a obhájení kandidátské diser-
tační práce získává aspirant nový vědecký titul kandi-
dáta věd (CSc). Dřívějši doktoráty technických věd
zanikly. Vyšším vědeckým titulem je nyní doktor věd
(DrSc).
S výchovou k vědecké práci je třeba začít již u stu-

dentů. Proto bylo doporučeno zřizovat studentské
vědecké kroužky pracující vždy pod patronací kate-
der. Tento způsob vědecké práce se postup-em doby

velmi slibně rozvinul a v současné době jsou každoroč-
ně pořádány studentské vědecké konference, kde jsou
presentovány výsledky studentské vědecké odborné
činnosti (SVOČ).

vývoj od r. 1960

Samostatná fakulta trvala až do r. 1960, kdy při reor-
ganizaci vysokých škol byly dosavadní tři fakulty
ČVUT - inženýrského stavitelství, architektury a po-
zemního stavitelství a zeměměřického inženýrství
sloučeny v jedinou fakultu stavební s příslušnými stu-
dijními směry - obory. Náplň studia se v té době změ-
nila jen v menším rozsahu, tak aby výuka odpovídala
novým úkolům celostátního mapování, velkých sta-
vebních projektů, rozvoji mechanizace a zprůmyslnění
zemědělské výroby, jakož i soustředění a rozvoji
kartografické tvorby. Tato tendence vývoje se zacho-
vala až do současné doby.
V tomto rámci s~ také účelně rozšířila spolupráce

s výzkumnými ústavy a s praxí. Pracovníci oboru
řešili a řeší Í'adu, vesměs speciálních úkolů, pro jejich
potřeby. Mezi takové rozsáhlé úkoly patřila spolu-
účast na zatěžovacích zkouškách Gottwaldova mostu,
dálničního mostu Vysočina a mostu Barikádníků,
na kterých se podíleli pracovníci ze všech kateder.
Pro ČSAVbyla fotogrammetricky určována prostorová
poloha atomů strukturních modelů amorfních látek.
Dalšími pracemi byla velmi přesná výšková měření
při stavbě dálnice DI, D 8 a DlI, sledování deformací
údolních přehrad, velmi přesná nivelace pro stavbu
stoky K, určování prostorových změn milánských stěn
při zakládání velkých staveb (např. Prior-Máj),
zavedení blízké fotogrammetrie do služeb SNB,
prostorové pohledy pro účely památkové péče, geode-
tická měření pE výstavbě metra a další.
Postupně S3 přešlo od dosavadních studijních spe-

cializací k všastranné výchově zeměměř'ického inže-
nýra, schopného nastoupit do kterékoliv obla;;ti
uplatnění. Student má nyní možnost v závěru studia
si zvolit podle svého nadání a zájmu některou malou
skupinu předmětů tvořících tzv. zaměření (geodeticko-
astronomické, geodeticko-fotogrammetrické, pozem-
kových úprava kartografie). Získání hlubší speciali-
zace, pokud ji bude zaÍ'azení absolventů vyžadovat, se
napříště předpokládá formou postgraduálního studia.
Studijní plán, kt3rý byl připraven na základě uve-

dených přcdpokladů, počítal s 30 hodinami výuky
týdně, kromě vojenské přípravy, tělesné výchovy
a jazyků. Na rozdíl od dřívějšího stavu se průběhem
doby začal 10. semestr využívat zčásti pro výuku
a doba diplomní práce se zkrátila, v současné době na
5 týdnů.
Organizačně byly katedry přetvořeny; na oboru

geodézie a kartografie jsou nyní 4 odborné katedry:
geodézie a pozemkových úprav (vedoucí doc. Streibl),
vyšší geodézie (prof. Hauf), mapování a kartografie
(prof. Hojovec), speciální geodézie (doc. Vosika), tato
katedra zabezpečuje výuku geodézie i pro stavební
obory. Obecné předměty: matematiku, deskriptivní
geometrii, fyziku a další obstarávají katedry společné
pro všechny obory. výul;tu společenských věd obstará-
vá Kabinet ústavu marxismu-leninismu na ČVUT.
V čele každého oboru (dříve směru) stojí jmenovaní
proděkani, obor geodézie a kartografie vede v současné
době proděkan doc. Ing. Josef Šmidrkal, OSc. (nar.
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1929). Včdeckovýzkunmou a politickovýchovnou práci
Hdí proděkan i jmenovaní pro celou fakultu. Funkci
proděkana pro politickovýchovnou práci zastává
v nynějším období doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.
(nar. 1(30), vedoucí katedry speciální gcodézie.
Významným mezníkem pro zvýš,mí kvality výuky

bylo pí'estěhování všech oborů stavební fakulty v r.
1978 do nové budovy v areálu vysokých škol v Dejvi-
cích. V této budově dostal obor dostatečný prostor,
zejména pokud se týká laboratoH dílen a učeben.
Rozsáhlé jsou zejména laboratoře fotogrammetrie,
kartoreprodukce a vyšší geodézie (s velkým kompa-
račním sálem).
Současný studijní plán je plně phzpi'tsobcm trendu

technické revoluce, jak o tom svědčí např. pí'edměty:
automatizace výpočetních a zobrazovacích prací - zave-
dená prof. Ing. Vladislavem Hoj ovcem, DrSc.
(nar. 1928), elektronické metody v geodézii, geodetická
astronomie Ct úvod do kosmické geodézie, úseková ekono-
mika a teorie systémů v geodézii a kartografii, optima-
lizační metody v pozemkov:ý ch úpravách, geodynamika.
Ve Starém Městě p. Sněžníkem byl vybudován vzorný
geodetický polygon využívaný všemi katedrami.
Mimořádně nadaným studentům je umožnčno studium
podle individuálního plánu nebo v diferencovaném
studiu.
Pro Ndící pracovníky resortu geodézie a kartografie,

na něž rostoucí rozvoj vědy a techniky klade stále větší
požadavky, bylo v 1. 1971-73 připraveno v rámci
oboru čtyřsemestrové postgraduální studium, jehož
výsledky byly velmi dobré. Po dobrých zkušenostech
je v organizování dalších běhů postgraduálního studia
pokračováno.

Závěr

Podst'1tným zásahem do současného vývoje studia je
jeho optimalizace, která dosavadní pětileté studium
zkracuje na čtyřleté. Nabylo platnosti vydáním no-
vého vysokoškolského zákona ze dne 10. dubna 1980
Sb.
Pro zachování potřebné náplně předmětů bylo

v novém studijním plánu přikročeno ke sloučení ně-
kterých př'edmětů do větších výukových celků. Stejně
bylo př'ikročeno k soustř'edění praktických cvičení
v terénu. Pro některé velmi nadané studenty se vy-
pracovává pětiletý studijní plán. Dálkové studium
zůstává ve stejném rozsahu jako dosud. Nově jmenová-
ny byly státní zkušební komise, které jsou pětíčlenné.
Mezi státnicové zkušební předměty byly zař'azeny
marx-leninismus a politická ekonomie. Předpokládá
se, že absolventi budou více než dosud nuceni absol-
vovat postupem doby postgraduální studium, aby
mohli plnit stále rostoucí úkoly s využitím nové roz-
víjející se techniky.
Po celou dobu vývoje samostatného z,měměhckého

:-;tudiana ČVUT v Praze jeho pracovníci, v čde s dříve
uVJdenými osobnostmi usilovali o to, aby studium bylo
v~iy na úrovni na ně khdených ÚkOli'1odpovídajících
vývoji obc)ru geodézie a kartografie. Tyto tendence
js')u udržovány dodnes, kdy v souladu s vědeckotech-
nickým pokrokem a s')učlsným politickým vývojem
js')u z'tř·a.zovány do výuky vbchny potřebné, jak od-
borné, t'tk i politickovýchovné prvky, zaručující dob-
rou přípravu nových československých zeměn~řických
inžpnýri't. Všichni pracovníci oboru, učitelé, vědečtí

pracovníci i ostatní zaměstnanci pokrai':njí v rozvíjení
vytvoř'ené tradice a jejich úsilí je zaměř~'no k tomu,
aby současný rozvoj studia byl důstojným pokračová-
ním dosavadního snažení.
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Kandidátské disertační práce z oboru
11-50-9 (geodézie) obhájené na stavební
fakultě ČVUT v Praze od r. 1972

1972
Růžek
Miloslav
Diviš
Karel
}Cádner
Slavoj
Roule
Miroslav
Hora
Ladislav

1973
Vondrák
.Jan
Římal
.Jaroslav
Veselý
Miloslav
Kvasnička
Stanislav

1974
Švec
Mojmír
Fanta
Richard

1975
Hovorka
František

1976
Záleský
.Jiří
Švehla
František

Slaboch
Václav

1977
Zeman
Antonín

J-ustáž a zkoušky fotogrammetrických vy-
hodnocovacích strojů
Určování vertikálních gradientú tíže v hor-
ských oblastech -
Vytyčování souběžných kolejí normálovými
řezv
Sttidie využití fotogrammetrie pro mapování
místních tratí z hlediska přesnosti
O Somiglianově rovnici pro normální tíži

Určení efemeridového času a elementů dráhy
Měsíce metodou stejných výšek
Měření ztráty fáze světla na kovech s apli.
kací na metrologii délek
Opakovaná vyrovnání nivelačních sítí meto-
dou obvodových proudů
Ověření korekce postupimského tíhového
normálu a modelování tíhového pole Země
ve vnějším prostoru z družieových pozoro-
vání

Studium mikrotriangulace pro měření vo-
dorovných posunú přehrad
Dálnice a pozemkové úpravy

Přesné optické sledování umělých družic
Země pro geodetické účely

Vliv umístění výrobního střediska a tvaru
hospodářského obvodu na střední dopravní
vzdálenost
Lokální délkové sítě. Příspěvek k automati-
zaci vyrovnání a vyhledávání méně přes-
ných pozorování

Vliv změn atmosférického tlaku na výsledky
nivelace

Michal
.Jaroslav
Biňovec
Vladimír

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
předseda komise pro obhajoby

kandidátských disertačních prací v oboru 11-50-9
na FSv ČVUT v Praze

Soubor prací v oboru výzkumu registru
cvidencc nemovitostí v rámci ISGK
Automatizace výpočetních prací v geode-
tické součásti projektování železnic

1978
Blažek Určování refrakce v poř'adcch trigonomet-
Radim rické nivelace
HampacherGeodetické sítě na obecné ploše
Miroslav

1979
Pešek
Ivan
Beneš
František
Culek
.Jaroslav

Bradáč
Albert
Hánek
Pavel
Pyšek
.Jiří
Šuráň
.Josef

1981
Krpata
František
Kuldová
Marie
Vorel
Vladimír
Pažourek
.Jiří
Morkos
Kamel
Vitásek
.Josef
Weigel
.Josef

Problémy velmi blízké fotogrammetrie a její
aplikace

Problematika měřické dokumentace pro
technické zkoumání havárie
Raktifikace železničních obloukú geodctic.
kými metodami
Obecné řešení třídy jednoduchých zobrazení

Otázky fotoelektrické registrace prúchodú
hvězd u př'ístrojů astrolábového typu

Opakovaná měření v trilaterační testovací
síti
Nové metody při pokládce kolejí

Kontrola geometrických parametrú pozem-
ních komunikací geodetickými metodami
Hydrostatická nivelace ve speciálních pod-
mínkách
Nová koncepce budování geodetických sítí

Některé možnosti použití intervalové arit·
metiky v geodézii

Učební pomůcky oboru geodézie
a kartografie stavební fakulty ČVUT
v Praze

Kvalita výukového procesu je závislá na řadě faktorů.
Jsou to mimo jiné nadání a cílevědomost a píle studenta,
pedagogické schopnosti učitele, kvalita učebních osnov,
kapacita a vybavenost poslucháren a labo,:,atoří, ale
i nevýukových prostor jako jsou koleje, mensy, studov-
ny, knihovny aj., přístrojová technika, časové uspoř'á-

Ing. Ivan Pod horský. CSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

dání výuky, zatížení studenta a učitele nevýukovou
činností a mnohé další.

.Jedním z nich je i zajištění studia vyhovující litera-
turou, do níž patří především vysokoškolské učebnice,
skripta a návody ke cvičením. V tomto příspěvku je
uveden stručný obsah jednotlivých titulú, ktcré sc
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používají ve šk. roce 1981/82 ~a oboru g:odézie a,karto-
grafie stavební fal&ultyCeskeho vy~okeho }~če,mtech-
nického v Praze (CVUT). Seznam Je usporadan podle
předmětú tak, jak jsou uvedeny v učebním plánu.
Nezahrnuje literaturu pro výuku společenských věd
a jazykú a literaturu doporučenou.
Matematika I. - Budínský, B., 177 str., ČVUT 1978
Logika a množiny. Lineární algebra. Analytická geo-
metrie až po kvadratické plochy.

Matematika II. -- Budínský, B., 214 str., ČVUT 1980
Limita. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné
proměnné.

Příklady k matema!ice I. - Burešová, J.
Charvát, J., 136 str., CVUT 1979
Příklady ke kapitolám: Logika a množiny. Lineární
algebra. Analytická geometrie.

Příklad v k matematice II. - Charvát, J., 212str.,
ČVUT ·1980
Příklady ke kapitolám: Limita. Diferenciální a in-
tegrální počet funkcí jedné proměnné. v

Matematika II. - Chudý, J. - Vitner, C., 140 str.,
ČVUT 1980 .
Nekonečné řady. Diferenciální rovnice. Integrální
počet funkcí více proměnných. Diferenciální geomet-
rie. Funkce komplexně proměnná.

Deskriptivní geometrie I. - učebnice - Drábek,
K. - Harant, F. - Setzer, O., 268 str., SNTL 1978
Geometrické příbuznosti a jejich užití ke konstrukci
kuželoseček.
Promítací metody. Jednoduché plochy a tělesa.
Kótované promítání.

Deskriptivní geometrie II. -- učebnice - Drá-
bek, K. - Harant, F. -- Setzer, O., 288 str., SNTL
1979
Středové promítání. Vlastnosti křivek a ploch. Zá-
klady teorie osvětlení. Základy kartografických
zobrazení.

Sférická trigonometrie -. Vospěl, Z., 90 str.,
ČVUT 1976-'
Obecný a pravoúhlý sférický trojúhelník. Užití
sférické trigonometrie v geodézii a kartografii a v as-
tronomii.

Fyzika 1.:;- Binko, J. - Kašpar, I. - Kutman, O.,
183 str., CVUT 1981
Struktura látek. Mechanika tuhých těles. Hydraulika.
Kmity, vlnění, akustika. v

Fyzika II. -- Kašpar, 1., 130 str., CVUT 1981
Elektřina a magnetismus. Termika.

Příklady z fYvziky - Toman, J. --- Drahokoupilová,
A., 153 str., CVUT 1980
Praktické příklady z kapitol: mechanika, kmity,
termika, elektřina, optika, atomistika a fyzika pev-
ných látek

Laboratorní cvi§ení z fyziky _. kolektiv katedry
fyziky, 109 str., CVUT 1977
Návody a postupy k laboratorním úlohám z mecha-
niky, hydrauliky, optiky, termiky, elektrického pole.

Úvod do dějin zeměměřictví I. -III. - Honl, I.
- Procházka, E.
Díl I. - 108 str., ČVUT 1976: Starověk: Egypt,
Řecko, Řím
Díl II. - 124 str., ČVUT 1978: Středověk: arabský
vliv, vývoj od 7. do 15. století
Díl III. - 131 str., ČVUT 1980: Novověk 1. - ob-
dobí 1492 - 1620

Geodézie I. - Šteiner, F. - Streibl, J., 276 str.,
ČVUT 1979
Měrové jednotky. Základy vyrovnávacího počtu.
Součásti geodetických přístrojú. Měření úhlú. Měření
~~. v

Geodézie II/I - Šteiner, F., 190 str., CVUT 1981
Geodetické základy polohopisné. Podrobné bodové
pole. Souřadnicové výpočty. Podrobné měření polo-
hopisné. Podrobné vytyčování.

Geodézie 1I/2 - Polák, B., 93 str., ČVUT 1977
Nivelace. Trigonometrické a barometrické měření
výšek. Tachymetrie.

Geodézie III. - Malý, J. - Ingeduld, M., 317 str.,
ČVUT 1980 '
Výpočetní zpracování měřených veličin. Pí'esnost

měření a výpočtú. Transformace souI'ac1nic.výpočty
souřadnic bez vyrovnání a s vyrovnáním.

Cvičení z geodézie - Invgeduld,M. - Plachý, V.--
- Puklová, J., 164 str., CVUT 1976
Základní geodetické výpočty. Přesnost geodetických
prací. Geodetické přístroje. Měření délek a úhlů.
Podrobné měření.

Elektronické měření délek I. - III. - Hauf, M.
Díl I. - 92 str., ČVUT 1980
Elektromagnetické vlnění a jeho vlastnosti. Transitní
čas, kmitočet, fázový rozdíl. Fyzikální, matematická
a topografická redukce.
Díl II. - 142 str., ČVUT 1977
Světelné dálkoměry. Zdroje a modulátory světla.
Vysílací, přijímací a odrazné systémy. Kalibrace.
Popis přístrojů. v
Díl III. - 124 str., CVUT 1980
Radiové dálkoměry. Radiolokační a radionavigační
systémy. Geodeticko-astronomic ké dálkoměry.

Elektronické teodolity a tacheometry-Hauf,M.,
110 str., 3. vydání, ČVUT 1981
Automatizace měřického procesu. Kódy. Převodníky.
Kódové a impulsové kruhy. Elektronické teooolity a
tacheometry.

Základy elektronických met~d - Návody ke
cvičením - Hauf, M., 196 str., CVUT 1975
Osciloskop a modulace vlnění. Polarizace a interferen-
ce světla. Určování vlhkosti. Redukce délek. Měření
s dálkoměry a gyroteodolity. Vyhledání podzemních
vedení. v

Aplikuvaná optika - Hauf, M., 182 str., CVUT
1981
Teorie geometrické optiky a základy optického zobra-
zení. Optické přístroje. OPvtika atmosféry. v

Geometrická optika - Rímal, J., 79 str., CVUT
1980
Základní zákony geometrické optiky. Zobrazení.
Lom. Aberace optického zobrazení.

Púdní hospodářství -- Kutílek, M., 115 str., ČVUT
1979
Pedogeneze. Základní vlastnosti púd. Klasifikace
~ systematika púd. Púdní kartografie. Púdní fond
CSSR.

Základy 4,opravního stavitelství - Kolektiv -
181 str., CVUT 1969
Silniční a železniční stavitelství. vývoj a třídění.
Silniční trasa, projekt a stavba. Geometrická úprava
koleje. Projektování a rekonstrukce železnic. Vlečky.

Základy vodohovspodářského inženýrství-Ho-
lý, M., 270 str., CVUT 1976
Hydraulika. Hydrologie. Jezy. Vodní cesty a nádrže.
Úpravy tokú. Meliorace. Zdravotní inženýrství.

Vyšší geodézie I. :-- Bohm, J. -- Hora, L. - Kole-
natý, E., 447 str., CVUT 1979
Referenční koule a elipsoid. Geodetická křivka. Bu-
dování trigonometrických sítí. Měření délek a úhlú.
Nivelace. Geokinetika.

Vyšší geodézie II. -v Bohm, J. - Hora, L. -
Kolenatý, E., 334 str., CVUT 1981
Dynamická geodézie. Tíhové pole. Vyrovnání astr~-
nomicko-geodetických sítí. Transformace. Souřadm-
cové a výškové soustavy.

Vyrovnávací počet - Bohm, J. - Radouch, V.,
547 str., ČVUT 1978
Teorie chyb. Metoda nejmenších čtvercÚ. Analýza
výsledkú měření. Korelace. Systematické chyby.
Měřené funkční závislosti.

Vyrovnávací počet - učebnice - Bohm, J. -
Radouch, V., 510 str., Kartografie 1978
Teorie chyb. MNČ. Analýza výsledkú měření a jeji?h
vyrovnání. Regresní a korelační analýza. SystematiC'
ké chyby.

Výpočetní a zobrazovací technika v geodézii
a kartografii - Hojovec, V. ~ Buchar, P. -
Húrka, J. - Veverka, B., 377 str., CVUT 1981
Základní pojmy z výpočetní techniky. Typy po?ítačú.
Programovací jazyky. Programování automatIckých
zobrazovacích systémú.

Matematická k!!,rtografie - Hojovec, V. - Kova·
řík, J. 149 str., CVUT 1981
Základní pojmy na referenčních plochách. Kartogra-
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fická zkreslení. Klasifikace kartografických zobrazení.
Zobrazení jednoduchá, nepravá, mnohokuželová. Vol-
ba zobrazení. Zobrazení hlavních křivek.

Fotogrammetrie I.-III. - Šmidrkal, J.
Díl I. - 226 str., ČVUT 1975
Základy fotografie. Stereoskopické vidění a měření.
Pozemní fotogramm~trie a její využití.
Díl II. - 217 str., CVUT 1977
Letecká stereofotogrammetrie. Vyhodnocovací pr!-
stroje. Snímková triangulace. Analytické metody.
Automatické vyhodnocování.
D'l III. - 155 str., ČVUT 1976
Integrovaná metoda. Mapování ve velkých a střed-
ních měřítkách. Digitální model terénu. Justáže
a testování přístrojů.

Návody k laboratorním a měřickým cvičením
z fotogrammetrie - Jeřábek, O. ~ Jurášková,
R. - Růžek, M., 220 str., ČVUT 1979
Technologické postupy pro všechny úlohy při labora-
torních a polních cvičeních z fotogrammetrie.

D~lkový průzkum Země - Jeřábek, O., 146 str.,
CVUT 1980
Zobrazení povrchu zemského leteckými a družicovými
kamerami. Základní interpretační postupy. Automa-
tizace. Využití DPZ v národním hospodářství.

Inženýrská geodézie la - Vosika, O. - Novák,
Z., 122 str., ČVUT 1976
Technologie vytyčovacích prací. Vytyč ovací sítě.
Vytyčovací práce. Přesnost vytyčení.

Inženýrská geodézie lb - Novák, Z. - Vosika, O.,
109 str" ČVUT 1981
Výškové vytyčování. Vytyčování oblouků a přechod-
nic. Kontrola vytyčení. Výškové oblouky.

Návody ke cvičení z inženýrsko-průmyslové
geodézie - Procházka, J. - Švec, M., 94 str.,
ČVUT 1978
Analytické řešení osy komunikace. Transformace
souřadnic na vytyč ovací síť. Měření vodorovných
posunů staveb. Mikrosítě.

Inženýrská geodézie II. - učebnice - Krump-
hanzl, V. - Michalčák, O., 718 str., Kartografie 1975

Inženýrská geodézie v různých oborech národního
hospodářství. Geodetické zjišťování posunů a defor-
mací staveb, zařízení a území.

Podro bné mapování - Podhorský, I. - Michal,
J. - Váňa, M. - Vrběcký, Z., 285 str., ČVUT 1980
vývoj map velkých měřítek. Technickohospodářské
mapování. Automatizované zpracování. Informační
systém geodézie a kartografie.

Evidence nemovitostí - Michal, J. - Podhorský,
I. - Vrběcký, Z. - 237 str., ČVUT 1977
vývoj evidence nemovitostí. Obsah evidence nemovi-
tostí (EN) a její vedení. Geometrický plán. Mikrofilm
v EN. Automatizace a převod na počítač EC 1030.

Evidence nemovitostí - Inovace - Michal, J.,
32 str., ČVUT 1980
Inovační tendence v EN pro zjednodušení, zrychlení
a zlevnění prací v EN

Geodetická astronomie - Buchar, E., 145 str.,
ČVUT 1981
Nebeská sféra a její souřadnicové soustavy. Pohyb
planet. Nauka o čase. Refrakce a aberace. Paralaxa.
Precese a nutace.

Úvod do kosmické geodézie I. - Kabeláč, J.,
140 str., ČVUT 1976
Zákryty hvězd Měsícem. Zatmění Slunce. Paralaxa
Měsíce. Předpovědi zákrytu. Numerické aplikace.

Po_zemkové úpravy - Němeček, J. a kol., 300 str.,
CVUT 1975
vývoj pozemkových úprav. Projekt zemních prací.
Projektování polních cest. Vodohospodářská opatře-
ní. Protierosní ochrana půd.

Kartografická tvorba - Kovařík, J. - Veverka,
B., 180 str., ČVUT 1980
vývoj kartografie a kartografických děl. Vyjadřovací
prostředky. Kartografická generalizace. Řešení ob·
sahu. Automatizace v k. tvorbě.

Kartoreprodukce - Kraus, V., 305 str., ČVUT
1980
Reprodukční fotografie. Kopírovací techniky. Ofseto-
vý tisk. Reprografické techniky. Speciální tiskově
techniky. Knihařství.

ROZVOJ PRACOVNf INICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENf

Sdružený socialistteký závazek Geodézie, n.p., Opava uzavřený na počest
X. všeodborového sjezdu a 65. výročí Velké říjnové socialistické

revoluce pod heslem "Ani ar půdy nazmarfC

Resortu geodézie a kartografie se v plnlJ míře týká celá
řada úkolů, které byly řečeny a znovu zdůrazněny na
XVI. s;ezdu KSC. Hlavní úsilí resortu CUGK ;e proto
v plné míře zaměřeno na úkoly pro zemědělství, lesní
a vodní hospodářství, na podklady pro investiční výstav-
bu a na služby pro obyvatelstvo.

Pracovníci resortu COGK ve snaze přispět účinným
způsobem k řešení dalšího vývo;e a využívání zeměděl-
ského půdního fondu pro;ednali s kra;skými resortnimi
orgány obsah socialistického závazku resortu na počest
XVI. s;ezdu KSC s cílem zavést pořádek do využívďní
půdního fondU a následně. do ;e;í evidence. Podle plánu
byla v roce 1981 dokončena kontrola skutečného využí-
vální zemědělského půdniho fondu u zemědělských orga-
nizací, které výměrou představu;í 1/5 držby v CSR, a
v několika okresech byl předpokládaný rozsah prově-
rek překročen.

Přes velmi pozitivní výsledky, kterých bylo na tomto
úseku v roce 1981 dosaženo, vznikaly i některé problé-
my, ;ako například, ;ak z;ištěný skutečný stav v terénu
ve využívání půdního fondu rychle promítnout do úda;ů
evidence nemovitosti pro plánování a řízení zemědělské
výroby, ;ak operativně postupovat při nesprávném hos-
podaření s půdním fondem, ;akým způsobem zapo;it
další půdní rezervy do zemědělské výroby. Souhrn těch-
to problémů nelze řešit pouze na úrovni resortních or-
gánů a organizací, protože přesahu;í rámec možnosti
našeho působení.

Geodézie, n. p., Opava na základě získaných zkuše-
nosti iniciativně přistoupila k řešení tohoto celospole-
čenského úkolu a pod heslem "Ani ar půdy nazmar" ve
spolupráci s dále uvedenými orgány a organizacemi
uzavřela sdružený socialistický závazek na počest X.
všeodborového s;ezdu a 65. výročí VŘSR tohoto znění:
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Severomoravský krajský národní výbor v Ostravě, odbor
vodního, lesního hospodářství a zemědělství,
Krajská zemědělská správa v Olomouci,
Krajská geodetická a kartografická správa pro Severo-
moravský kraj v Opavě,
Geodézie, n. p., Opava,
Oblastní státní meliorační správa v Ostravě,
Severomoravský krajský výbor SSM v Ostravě,
po předchozím projednání a schválení se zavazují
v průběhu 7. pětiletky zjišťovat skutečný stav využívání
půdního fondu, zabezpečit řešení zjištěných nesouladů
mezi užíváním a závaznými údaji státní evidence a
účinně tak přispět
- k odhalení dosud neevidovaných půdních rezerv

zemědělské půdy, jejich promítnutí do evidence ne-
movitostí a podnikových evidencí a jejich přiznání
v soupisu ploch osevů,
k zapojení dalších rezerv do zemědělské výroby,

- k postihování protizákonných tendencí hospodaření
s půdním fondem.

Pro splnění tohoto závazku bude provedeno:
1. Výběr socialistických zemědělských organizací

k porovnání souladu skutečného užívání půdního
fondu s evidencí nemovitostí a sestavení harmono-
gramu provedou orgány geodézie a kartografie ve
spolupráci s orgány státního řízení zemědělství. Při
výběru bude přihlédnuto k těmto hlediskům: vý-
znamu území vzhledem k zemědělské výrobě, pro-
blematice vývoje pil.dního fondu, časové posloupnosti
a kvalitě inventarizace zeměděls),{é půdy.

Termín: do 15. února

. 2. K docílení úplných objektivních zjištění o využití
půdního fondu se orgány zemědělství a orgány
geodézie zavazují účinně spolupracovat a pochil.zky
v terénu provádět společně s pracovníky středisek
geodézie a pracovníky zemědělských organizací,
pověřených vedením podnikových evidencí půdy.

Termín: do 15. června

3. Pro realistické posouzení zjištěných změn dočas-
ného charakteru poskytne Oblastní státní melio-
rační správa podklady, kvalifikované informace a
stanoviska o prováděných rekultivačních pracích
a ostatních zúrodňovacích opatřeních v socialis-
tických zemědělských organizacích vybraných
k prověrce.

Termín: trvalý
4. Severomoravský krajský národní výbor se zavazuje

prostřednictvím okresních národních výborů akti-
vizovat pracovníky místních národních výborů v ob-
cích, kde bude prověrka prováděna, aby poskytli
znalosti, náměty k lepšímu hospodaření s půdním
fondem ve své obci, aby účinně přispěli k včasnému
a kvalitnímu ukončení prověrek.

Termín: trvalý

5. Prověrky pil.dního fondu a zpracování výsledkil. pro-
věrek budou organizovány a řízeny tak, aby vý-
sledky mohly být předány Krajskou geodetickou

Severomoravský KNV
v Ostravě, odbor VLHZ

Krajská zemědělská sprá-
va v Olomouci

Krajská geodetická a kartografická správa pro Severo-
moravský kraj v Opavě

a' kartografickou správou za účasti Severomorav-
ského krajského národního výboru, odboru VLHZ
okresním orgánil.m ochrany půdního fondu a vý-
boru lidové kontroly do 30. června. Severomorav-
ský krajský národní výbor v Ostravě prostřednic-
tvím okresních národních výborů zajistí svolání
všech zainteresovaných orgánů a organizací.

Termín: do 30. června

6. Orgány státního řízení zemědělství se zavazují vy-
tvořit potřebnou kapacitu u zemědělských projek-
čních složek, aby agronomicko-pedologické pod-
klady k návrhům na změny byly zpraeovány do 15.
září a v tomto termínu předány okresním národním
výborům k rozhodnutí.

Termín: do 15. září
7. Podklady z evidence nemovitostí, potřebné pro "ag-

ronomicko-pedologické zhodnocení zabezpečí or-
gány geodézie přednostně.

Termín: trvalý

8. Orgány ochrany pildního fondu Severomoravského
krajského národního výboru a okresních národních
výborů se zavazují průběžně sledovat postup prací
při prověrkách půdního fondu, činit potřebná opa-
tření k dodržení zákona o ochraně půdního fondu
č. 124/1976 Sb. O výsledcích prověrek půdního fon-
du se zavazují rozhodnout postupně do 30. listopadu.

Termín: do 30. listopadu

9. Krajská geodlltická a kartografická správa a n. p.
Geodézie se zavazují změny z prověrek půdního
fondu, o nichž bylo rozhodnuto a změny, které ne-
vyžadují rozhodnutí ohlášené zemědělskými závo-
dy, provést do evidence nemovitostí do 31. prosince
a do sumarizačních údajů o zemědělské a orné půdě
k 1. lednu následujícího roku. Výsledky sumarizace
sektorových přehledů o plochách kultur se zava-
zují předat všem patronům sdruženého socialistic-
kého závazku.

Termín: 20. února

10. Krajský výbor SSM bude orientovat pozornost zá-
kladních organizací SSM na problematiku zpřís-
něné ochrany zemědělského půdního fondu a na
využití veškeré zemědělské půdy pro zemědělskou
Výrobu. Členové ZO SSM v zemědělských organiza-
cích budou nápomocni při provádění prověrek půd-
ního fondu.

Termín: trvalý
11. Kontrola plnění sdruženého socialistického závaz-

ku bude provedena Zkrát ročně:
k 15. červnu - svolání zajistí Geodézie,n. p., Opava,
k 15. listopadu - svolání zajistí Severomoravský
KNV v Ostravě, odbor VLHZ.

Tento sdružený socialistický závazek se uzavírá na
období do konce roku 1985. Současně se vyzývají za-
interesované orgány a organizace na úrovni okresů
k uzavření obdobných sdružených socialistických zá-
vazků.

Oblastní státní meliorační
správa v Ostravě

Severomoravský krajský
výbor SSM v Ostravě
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Pochvala geodetickému výboru Polské akademie věd
přednesená na plenárním zasedání dne 1. prosince
1980, s. 77.

Bialousz, St.: Postgraduální studium t.9Iedetekce, s. 78
až 80.

Szczurek, f.: Záznam přesné nivelace s použitím progra-
movatelnl':ho kalkulátoru HP .- 19C, s. 83-86.

Kus, St. - Wesolowski, f.: Blokové výškové vyrovnání
polárních měření, s. 1:16-88.

Telega, T.- Wieczorek, H.: Určení vertikálních změn
terénu a objektů v Belchatovské důlně-energetické ob-
lasti, s. 89-91.

Kwiecien, f. - Klossowski, K.: O možnostech určení nu-
lové čáry pomocí laserového paprsku s použitím di-
frakčních destiček, s. 91-93.

Szczechowski, B.: Fotogrammetrické sledování procesu
spouštění lodi na vodu, s. 94-97.

fanusz, J.: Koncepce nové metody měření úklonů jeřábo-
vých drah. Část 1., s. 98-103.

Sudnik, A. - Danielski, J.: Geodetické práce související
s výrobou a zkušební montáží ocelové konstrukce To-
ruňského mostu ve Varšavě, s. 103-10S.

Ma;iwicz, J.: Jednoduchá metoda pro řeš.9ní Gaussova
algoritmu, s. 112-114.

Klopocinski, W.: Rozsah geodetické služby a velikost
mĚsta. s. 116-118.

Hopfer, A.: Hospodářskotechnické úpravy pozemků v pře-
chodné zóně mezi měst9m a vesnicí, s. 119-121.

Linsenbarlh, A.: Kosmická loď a její použití pro vyplně-
ní kosmických snímků velkých formátů, s. 122-126.

Ney, B.: Geodetické a kartografické problémy souvise-
jící s programem komplexního vybavení řeky Visly,
ale také problémy s použitím jejích vodních zdrojů,
s. 126-133.

Niebylski, f.: Sledování deformací zádi lodi 5.9 zřetelem
na montáž hnacího systému, s. 135-137.

fanusz, f.: Koncepce nové metody měření úklonů jeřá-
bových drah. Část II., s. 138-14l.

Orszulak, J. W.: Stavba měřické sítě fotogrammetrickým
způsobem, s. 143-145.

Zaremba, St. - Zakrsewski, K.: Koncepce tvorby banky
dat evidence n'Jmovitostí s použitím systému RODAN,
s. 150-152.

Vermessungstechnik, ě. 7/81
Kluge, W.: Realizace doporučení Vědeckého kolokvia

Geodezie (1975)- stav a současné úkoly, s. 217-220.
Stange, L.: Možnosti družicové geodézie pro zřízení mo-

derní polohové základní sítě, s. 220-222.
Werner, H.: Požadavky na vzdělávání a další studium

vysokoškolských kádrů, s. 223-225.
Hoffmeister, H. - Kessler, S.: Vytyčování a kontrolní

měření pro kontaktní montáž panelové série staveb
"Obytný výškový dům Erfurt", s. 225-228.

Ewert, H.-L. - Naser, K.: K používání terminologie při
práci s digitálními informacemi o terénu, s. 228-230.

Mnrckwardt, W. - Kuhne, T.: Zkušenosti s použitím
programů pro automatickou konstrukci izočar, s.
230-232.

Sollner, R.: Výzkum interpretační vhodné úpravy
multispektrálních snímků, s. 233-236.

Pauli, W.: ° přesnosti určení polohy při přechodných
stanoviscích, s. 236-238.

378.962(437.1) ,,1707/1982":528
ŠMIDRKAL, ].
275 ans ďexistence de la Haute Ecole Technique iI
Pragul!
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 5,
pRgP.S 105--109, 8 íllnstr'ations

Les tilches actuelles des Hautes Ecoles aprěs le XVle
Congrěs du Parti Communiste Tchécoslovaque et apres
les Sessions plénieres du Comlté Central du PCT. SI-
tuation de I'enselgnement et de l'éducation réallsés
dans la branche de la géodésie et cartographIe a la
Faculté des Constructions de la Haute Ecole Techni-
que. Travaux scIentifico-techniques émanant de la
branche et activité professionnelle et inIciative des
travallleurs de l'Ecole. Coopération de la Faculté des
ConstructiOns avec les Hautes Ecoles restantes en
Tchécoslovaquie et dans les pays social!stes. Coopéra-
lion entre la Haute Eco]e Technlque et le Bureau
Tcheque de Géodésie et Cartographle pour la solution
de probleme,s communs 8t Lt re'cherche, de voies pour
I'augmentation de la qual!té et de I'effectivlté du pro-
ces ďéducatlon et ďenseIgnement.
528.486.4:624.21
NOVÁK, Z.
Levé géodésique effectué durant les é::renves de sur·
chargement des ponts
Geodetický a kartogc8fický obzor, 28, 1982, No. 5,
pages 109-115, 1 illustraticn, 5 tableaux, 6 bibliogra-
phies
lntroduction et évaluatirJn de,s mesur'age.s géodésiques
pour les constructions de ponts durant les épreuves
de surchargement ďun J:ont de l'auto-route pres de
Velké MezIříčí et du pant des Barrlcadiers a Prague.
L'attention est ';Ul'tuut pretee' a la détermination tri-

gonométrIque des flexions de lil construction.
[528.74:528.422 J :624.191.97
ŠMIDRKAL, ].
UtillsatIon de la photogrammétrle pour le mesurage
de profils dans les tunnels des Chemins de Fer Tehé·
coslovaques
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 5,
pages 115-119, 4 illustrations, 3 tableaux, 2 bibllogra-
phie,s
DescrIption de la nouvelle garniture FST-2 pour me-
surages de profils dans les tunnels des ChemIns de
Fer Tchécoslovaques. Epreuves réal!sées sUr les films
pour mesurage FOMA, servant aux chambers UMK.
Proposltlon de procédés pour prescriptions technolo-
giques a I'évaluation de cllchés de mesurage, du point
de vue de la précIsion obtenue.
528.541.2
KOLENATÝ, E.
Appareil de nivellement 11 eompensateur MOM NI-A31
employé dans le terrain
Geodetický a kartografIcký obzor, 28, 1982, No. 5,
pagns 120-124, 4 illustrations, 1 tableml, 7 bIbliogra-
phies
Expériences par mesurage avec appareil de nlvellement
a compensateur MOM NI-·A31dans différentes localités.
Analyse de précision des résultats mesurés. Possibl-
lités ďutillsation pour mesurage de haute préclslon.
Conclusions pour la pratlque.
528.425.2:528.41
]ANDOUREK, ].
Utillsation de la solution-modele pour l'étude de la
méthode tachéométriqne de bloe
Geodetický a kartografIcký obzor, 28, 1982, No. 5,
pages 124-129, 5 lllustrations, 2 tableaux, 6 blbliOgra-
phIes
Question ďexpresslon-rnodele ďun réseau crée a cet
effet - réseau inséré, appl!quéé a la méthode ta-
chéométrique de bloc. Éclalrclssement du principe
ďexpresslon-modele et démonstration du procédé de
calcul des points du réseau et caractéristique de pré-
cision d,ans I'expressions-modele, effectuée sur réseau
concret ďun double bloc.
378.962(437.1) :528
]EŘÁBEK, O.
Dáveloppement des études géodeslques indépendantes
iI la Haute Ecole Teehnique iI Prague
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 5,
pages 130-134, 24 bibliographies
Développement des études géodéslques, depuis la fon-
dation ďune branche indépendante I'études pour géo-
metres, établle iI la Haute Ecole Technlque a Prague,
jusqu'aux études actuelles a cette Ecole.
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VARIAČNí MEloDY
V INŽENÝRSKÝCH PROBlÉMECH
A V PROBlÉMECH
MAIEMAIICHÉ FYZIKY

Variační metody se stávají stále UClnnejSlm prostředkem kře·
šení problémů z diferenciálních rovnic (zejména parciálních),
s nimiž se setkávají ve své práci inženýři, plírodovědci a ma·
tematikové. Tato poměrně složitá problematika je v knize zpra-
cována nejen na vysoké vědecké úrovni, ale pro inženýra i vy-
soce zajímavým a účelným způsobem.

Hilbertův prostor
Variační metody
Metoda ortonormálních řad
Ritzova metoda
Galerkinova metoda
Metoda nejmenších čtverců. Courantova metoda
Metoda největšího spádu

Aplikace variačních metod k řešení obyčejných a
parciálních diferenciálních rovnic s okrajovými pod-
mínkami
Teorie diferenciálních rovnic s okrajovými podmín-
kami, založená na Laxově·Milgramově větě
Problém vlastních čísel
Některé speciální metody
Regulárnost slabého řešení

Inženýrům, technikům, přírodovědcům, zejména fyzikům, vě-
deckým pracovníkům, pracovníkům ve výzkumu a poslucha-
čům a učitelům vysokých škol.

Zde odstřihněte a poš:ete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
11302 Praha 1, Spálená 51,


