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ného v jedné skupině; pro theodolit T2 je m2 =
= 2,6"1), pro Ta je ma - 1,5"2)

-V~- předem známá velikost

střední očekávané chyby
směru změřeného v n skupinách (neobsahuje refrakci vzhledem k tomu, že
ani chyba m ji neobsahuje).
'

n neorientovaného

r

-

\

M

střední hodnota směrové refrakční ch:yby; při
déle trvající observaci (když délka doby je dána
větším počtem opakování), tedy u měné přesného
theodolitu Tli je .podle odhadu rs = 0,3", při
kratší, u Taje ra = 0,6'(.
.

=

V:2 t:

I

+ rB = 1,15"

obecný vzorec pro střední chybu výsledného
orientovaného směru ex měřeného v n skupinách;
její požadovaná hodnota byla odvozena, v odd. I
(obsahuje refrakci).
v -

M-

-

opravy (v počtu n) k aritmetickému průměru
z nkrát v jedné skupině určeného orientovaného
směru na OB (nezahrnují refrakci pro krátkost
doby měření)

V

[vv]

n (n-l)

střední chyba výsledného orientovaného směru ex
vypočtená z oprav v (neobsahuje tedy refrakci)
w -

M=

směrové opravy (v počtu t) z orientace změřené
osnovy na dané směrníky [zahrnují refrakci3)]

V

t[WW~

~

střední chyba výsledného neorientovaného směru
vypočtená z orientace (obsahuje tedy refrakci).

Názor na navrhovanou metodiku rozboru orientačního
měření si učiníme z příkladu uvedeného v tab. I, v níž
jsou zpracovávány, jen vteřinové koncovky naměřených hodnot směru (týká se theodolitu Ta). Každá
1) Podle [2], str. 98 je střední chyba směru změřeného
ve dvou skupinách 0'1 = 1,85/1. Je tedy ml = 0''y2~

t ,..:...
počet orientačních směru v osnově užité k zaměření nového směru na OB
I

n - počet sn\ěrových skupin, v~ kterých je osnova
.zaměřena

m

-L

-

předem (z dřívějších rozbodl na stanovisku) známá velikost střední očekávané chyby neoriento~
vaného směru (která neobsahuje,refrakci), měře-

2) Tato chyba je vypočtena z vnitřního rozboru 123
laboratorních jednotek, a to z rozdílů ,1 mezi 1. a 2.
polohou dalekohledu, z materiálu uvedeného v publi.
kaci [3] na str ... 144+ 146 (theodolit č. 8628, 56 jedno.
tek) a na str. 159+ 162 (theodolit č. 11112, 67 jednotek)
[,1,1]
podle vzorce
2n' V prvním případě má velikost
1,55/1 a ve druhém 1,52/1.

V

í) Tyto opravy zahrnují refrakci proto, že dané směr·
níky pocházející z 'vyrovnání sítě je možno pokláďat
za zbavené refrakce, kdežto změřená osnova· refrakci
obsahuje.
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směrová skupina se samostatně orientuje na dané směrníky. Z orientovaných skupin se vypočte prum'ěr. Porovnáním pruměru s danými směrníky:se získají opra/vy w. U OB se vypočtou k orientovaným
směriim
opravy v k jejich aritmetickému
pruměru.
_
Za kritéria přesnosti budeme pokládat velikost
součtu [ww] a [vv] při nutném počtu
skupin, který
zároveň určíme~ První sumou se především ověřují
dané směrníky a druhou sumou se posuzuje vlastní
zaměřeni nového směru na OB.

muŽeme považovat

n2
S touto konstantou

MO.

MO

+ ,,(_:' __t _~_I_i _+ r
M

I

\

Pro theodolit

1,15

,

V.

(1)
Z posledních

0,85

M

=

1,11" (

dvo1:!-rovnic plynou při krajních

[VV]2~

r2, m2 je pod'le

Podle (1) a (3) je

n2

280,

.Tapři parametrech
62

2

+ 1 = 1,1l2

ra, ma je analo·

I

VI, 15 '::-0"

M'
t

1);

přičemž druhé z nich se počítá pro každý OB zvlášť,
jsou-li zaměřeny dva nit jednom stanovisku.
Pro theodolit
gicky

2,6

chybách

přesnosti
[WW]2 ~ 4(t -

rřWi)
,f

2

V ~:]).

=

.

2M a 2M kritéria

T2 přip~rametrech

\

+ 0,09 = 0,94,

=

\

[vv]
n(n-l)

:2 + r2(=

jj~

»)[

2

je podle (5) a (2)

M2

v odd. 2 vypíšeme
, '
2

8.

•

"

n

Podle definic chyb uvedených
rovnice

počet skupin za konstantu

O

_

,

98"('= V
.

[VV])

na (na-I)

,

°

1,5
t+1 _
982
--;--t-,
'.
8

t

2

+ 0,3

M2 = 2,62

l1•

nll

Z rovnice (4) je počet skupin
Z rovnice (8) je počet skupin

t+l
t

n2 = 5,5·-- -;

,=

na

.\

hodnota zlomku se při t . 2, 3, 4 příliš nemění, při jeho
pniměrné hodÍlOtě
.~ ~
1
- (1,50
3 "

2,34

I

-+ 1

t

-e•

a j,eho prUniěrná 4b.odnota zaokrouhlená
horu je '
I
na • '4.

+ 1,33 + 1,25) = 1,36
I

Tab. 1. Přikla,d rozboru orientačniho

I

Směry:
orienta~ní.

OB

Dané
směrníky

I

1
II

I

3

I

\

4
85,0
51,2
59,3
08,0

100,5

140,3

139,5

' 143,2

145,5

-14,2

"-15,0

I

!

I

,

I
.1
(

-13,3

-13,0

Orientované skupiny
r
20,2
84,6
45,7
. 50.7

21,6
35,3
43,6

21,2
34,9
44,3
55,1

UlO,5

100,4
)

Opravy ti

I

32,7
50,2
60,3
11,5

Orientační
posuny

Z'
1

2

33,2
47,6
68,7
03,7

-T'--'--

st
a
Q.B

I

84,5
48,2
57,6
08,4

a

1

1'4ěfenéskupiny
1

21,6
35,8
43,6

OB

Z'
1

měřeni

.

"'-1,1
[iotl] •• 24.0

18,5
36,0
46,1
57,3

.'

100,5

100,6

. +3,3

-8,3
.

,
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-

:

I
I

Prnměr

20,0
36,2
44,3
53,0

20;0
35,4
45,1'
54,0

100,5

100,5

t1,O

Opravy

w

+1,6
:-0,1
-1.5

o

.,-1
-[toto]

- 4,8'

,

.

i

'

záměr,ně

na
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K ní přísluší

I

M2

+ 0,36

- 2,25.

.

,

-!....I"

-

~ -!.....I"

-

+ +,

+

(=. V'[WW])'
.
t-I
'
.

(=v [V~L).

1

12'

(10)

[vv]s ~ 48.

·,
d' .
Pr o po 1OVlCl
pora u, prl

'V

1 '

s

.
,Je

+1

'P=-4--

Příklad uvedený v tab. 1jim vyhovuje.
Postup při nesplnění kritérií [wW] a [00]
I

Kdyby kritérium pro [ww] nebylO splněno, je nutno
přezkoumltt spolehlivost geodetických základů. Při
nesplnění· kritéria pro [vv] by se rozšířilo měření na
větší počet 11, skupin a platila py pak zobecnělá kritéria
[VV]2 ~ 5 n(n -1),
n(n -

s + 1
= 2-

V'

(ll)

.
+

.s+I

=

v

, [vv]s ~4

s opravami ~

+ 1)

'V(s-'V

P"

I)(=;::: [WW]2)

.~ 4(t -

(

u pro Wl ~ w, a
U) pro w,+! ma'k azvd'Y
...,.
--1
--I
s
8
měřený úhel w váhu p = 1. Pro váhu P" vyrovnaného
součtu 'V úhlů [w]" z celkového poOtu (s'
1) platí
známý vztah

Kritéria pro s~učty čtverců oprav zdé jsou
[ww]ll

pořadu

0,92 ,

!

4

'M

\

Z hlediska úhlového vyrovnání

3

Střední chyba vYI'?vnaného součtu [w] pro polovinu
pořadu, která je zároveň maximální ohybou orientova •.
ného směru na OB z hlediska jeho umístění v pořadu,
je proto
.
M

= ,~Vs + 1

(= 1,15")

(14)

(12)
(13)

1).

a její velikost ve vteřinách
Z této rovnice je

byla odvozena v odd. 1.
'

+

_ft ' 2,3/Vs
1
(I4a)
Jinou formoulí'ritéria (12) a (13) je rozpětL1 mezi
n výsledky v řádce OB u orientovaných skupin. V tab. 1
a krajní hodnota U úhlového závěru, která je kritériem
to jsou/výsledky 55,1 - 50,7 - 57,3 - 53,0.' Vyjdepřesn9sti, je pak
me-li z teoretické hodnoty 41=;:::M
w" (lX) mezi nejU =2 u
2 ft s
I = 4,6'; .
(15)
menší a největší' hodnotou pozorování \při pravděpodobnosti 1 -:-::-lX (pro lX = 0,01) z tab. 20 publikace [5],
Pro jednotkovou chybu ft :vroholového úhlu pak
dospějeme k tab. 2. Je z ní patrné, že pro oba druhy /
vzhledem k definici uvedené v prvním odstavci tohoto
theodolitůplatí
velmi přibližně
oddílu platí vztah

Vn

L1 ;;:;; 2n",
• ~2'

r

I

w".i~)

4

j

5

I

6

JIM

4,40
8,80

4,60
10,29

4,76
11,66

J.
J,

8,8

10,3

11,7

----

'~

I

2

=

V +

(V~

r

+r +L
2

2

• ")

(16)

9

4,99
14,11

5;08
15,24

15,7

16,9

Na koncových bodech směrového pořadu majícího s '
strán se provede orientační měření na, t orientačních
trigonometrických směrů s váhou; která bJde určena
Obr: 1: Oboustranně orientovaný 8měrový pOŤl{d
později. Na jéhd vnitřních vrcholech se změří úhly
v n skupinách při trojpodstavcové soupravě. Není důvodu, abychom zaváděli různou\přesnost u úhlů WI ..;;
Posl~dní člen '\T r~vnici vyjadřuje centrač~í nepřes..;. W? (podle obr. 1). Počítejme tedy u všech měřených
nosti úhlu a odvodí se takto: Podle [4], odd. 1.12 je
centrační složka chyl)y vrcholového úhlu
úhlů ee stejnou střední chybou výsledku ft obsahující
refrakci i ce;utrační nepřesnosti.
A
LJc=

Úhlový závěr u pořad~ je dán vztahem

.u =

WI

+ (W2 + Ws + w" + ...+ w,)-c-w,+!

a teoretická velikost jeho střední hodnoty' je
•••

i

u=ft

V8+T.

-2s&

meV3'
e--,
d

4) Složku rB ponecháváme nevynásobenou dvěma vzhle.
dem k tomu, že observace se ve směrovém pořadu bude
konat s ještě větším počtem opakování než tomu bylo
v odd; 3, že tedy ,bu,de delší a méně vystavená. refrakci.
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I

kde d je délka polygonové strany a me je lineární centra.čnÍ chyba, stejná na stanovisku i na cíli. Obě' délky
předpokládáme
ve velikostech d = 0,35 km a me =.
= 0,25 mm ..Potom je

na

Va e ~

Llo =

s=

10-6 = 0,26".

=

I

I

3

4

5

I

4,8

6,7

9,2 112,61,17,5

I

6 -,

7

I

a po zjedriodušení
úhlová centrační chyba Llo je naplno obsažena zpra-'
vidlajen v úhlech W37 WS-1, tj. v (s -3)
úhlech. Ve
I dvou úhlech Waa (Os S jedním nep"měrně
delším ramenem je obsažena jen její část LloIV2" a ve dvou koncových úhlech (01 a. (OS+l není prakticky žádná centÍ'ační
chyb8i. Kvadratický so~čet centračních chyb v pořadu
je
,
____
, ~
~.
~
J

, .10

V

(s - 3) .

+2

Ý

. ~

+ 2 ~O = .1 Vs

2.

0

n3=2s.
Stfední chybuJ'
=.2,3/VS+T z. rovnice '(14a)
~jí mít také orientované směry (01' (Os+1 s teoretickou
c~ybou
.
M
zoddflu
.I

=

V

t ~ 1

~s

+ r2

2 upraven?Ju na 'tvar

Na. jeden úhel pořadu pak p~l?adá stře(4ti složka

Vs

E= LI

o

\

=0.26"V.

,2

s+1

'

s

s+1

2.
klademe.li

Po dosazení do (16) je
fJ-s = 2

ma

n+

Pro theodolit
(17)

8-2
r + 0,068 s + l'
S

Ta při param~ch

(17)

za zlomek , t ~ 1 jeho průměrnou

hodnotu

f-l-:' M plyne počet skupin

z oddílu 3. Zrovno~ti
tačního měření

orien'

.ma>ra je podle

I

fJ-

1

= 2 2,61
n

-l.

'

s-2
s +1

+ 0,068

0,09

2

, a podle (14) je

MI

=

,8

,

+ 1 ( 1,3,5+. O 09 -L
4
na
"
I
. 1,15a ='1,323,

.

( 6,29
)
s
1-0,09 •.•

+

. ns=9,2:

°

068 s - 2 )
,
8+1

=
'

po vyčíslení

z oohož je počet skupin při měření vrcholových (Úhlů dán
vzorcem
/

(.5,29

n~ , 13,5:

s

+1

I

3

i

\

-0,09

S-2)

,

s+ 1

~0,068

a po zjednodušení

nebo závislostí
s=;;:

=

na

4

5

U,I'

'I
na

= 2 (2s

17,8

14,3

a dá se pro užívaný obor zjedriodušit

,

Protheodo:Jit

-

na

vztahem

17)
15a
#a = 2 --' - = ,0,36
,na

+ 0,36 + 0,068

s
s

+

2 )
1

z čehož je

na

= 4,5: ( 5,29
+ 1 -0,36
8

..'
-,0,068

8
8

:s(

5,29
+ 1 -

ma, ra je podle

o·)

,36.,

I

4

1.5

4,4

I 5,9 I 7,7

6

I

7

110,1

= s + 1.

Všechny závěry odvozené pro směrový pořad z obr. 1
platí zároveň pro\uzavřený pořad zná~orněný na obr. 2.

s~2

.

+ 0,068 --18 +

,

s +4 1 (4,5
.n3

/

= 3;06

n.

I

íM''':'''

při parametrech

1).

Jsou to počty značně velik~ a proto užijeme tohoto
druhutheodolitil
jen u pořadů do 8 = 5 stran.
Pj"o theodolit -TsPři parametrech ma' r3 je podle

a podle (14)

Ta

(18)

'"

( 1,323,

-2)
+
l'

Jsou"li dva orientační body OBJ, OB2,-mohou
být buďto oba vrcholy_směrového pořadu, jako je tomu
např.na obr. 2, a orientované směry na ně se získají
pořadovým vyrovnáním, nebo může být jeden z nich
mill1opořad, jako je tomu na obr. 1. V takovém případě se orientovaný směr na OB2 odvodí ze sousedních
,orientovaných
směrů např.' způsobeI!! uvedeným
~ tab. 3.
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Tab. 3. Příklad výpootu orientovaného směru na OB2
leŽícístranou' pořadu,

I

'

. měrená,l

OBIJ
/)

OBJ

I

Osnova na TB

I
I
I

16,3
51,6
37,2

~

(3)

(2)

I

00,0
35,3
20,9

I

Orientovaný
směr na OB

I
I

redUk .. \

I

(1)

Orientované
směry pořadu

(3) -

(2)

I

I

46,8
31,6

I

I,

\

II

Pruměr

f,

11,5
10,7

II

11.1

Ze samozřejmého požadavku stejné přesnosti obou
azimutů plyne buď ,neekonomická podmínka n = co,
tj. praktická bezchybnost úhlu z, nebo podmínka ~~ej-.
.ného počtu opakování pro oba azimuty nI = n2 = nA'
při které je'
.
1
P.,

,

1
Py

2

m~

n m.A

=;= --

= --

+ 2 nA mg

2

.
Jde v podstatě Q orientační měření s jedním orienta(i.
2nA nm3t + nA;m~
,ním: směrem na astronomický sever prostřednictvím
Polárky. Předpokládá. se' měření theodolitem Ta se Zavedeme-li ještě stejný počet opakování u azimutů
n, je
známou'citl~y6stí libely a s vyšetřenoučepovou chybou i u úhlu z, tj. rovnost nA
při známých ,složkách tížnicové odchylky. Střední
1
1
m~ m3t + 2 m;
chybu směru.'na astronomický sever musíme ovšem .
=-P
=
-2
11,
m~4+ m~
y
předpokládat vět~í než ma = 1,5", a, to ve velikosti
-~

=

.p-;

.' ma=

Vm~+3,0

2

.

Vl,52 + 3,02

•

kde druhou složkou je odhadnutá nepřesnost souvisící
se záměrou na Polárku. Střední chypa jednou určeného
azimut~ je pak
mA =

V~~+ m~

= -2n (2m.A + mg),2

, [qaa]

3,35", ,
koreláta

n
K= __ u_·=_u
2 (m~
m~) ,
[qaa]

+

kde u jezávěrová odchylka a

. 3,67".

Počet skupin n je pak

(r;; f= G:i~r'

n /

10:

zaměřuje.li se jen jeden OB. Z toho je kritérium

P9dI> obecného-yzorce, (13).
Při dvou. orientačních bodech je účelné postupo.
vat tak, že liťl měří azimut x na OBl, azimut' y na OBZ
( a úhel ft mezi směry OBl, OBZ. Zobecníme nejprve ře·
šení tak, že azimut x se měří v ni skupinách, a2;Ímut
yv n2 skupinách a úhél:<:v n skupinách. Výsledky měření jsou vázáný podmínkou
\
-x

~~.
[U'] _
p .-' fJ

1
--

1

.:1

= mA
-

Pw -

I

x

.

z

l.:-.I-~=~-I.
IId I -:> I~- .
'2:"
p

I~·---~---

Ilq

A

-~--

f

-'-i
Pp"

m~n+2n2m~
m~ n (nI +n2) + 2nI n2m~ ,
m~n + 2nIm~
m3t n(n1
n2) + 2~:n2m~

f

I

iI

+1

O

m~
n"

=

2

=-

-

+

\
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[qdl]

+1

m~
-.n,

I

O

= [qafl
.

rl,)+-2n,n,m.
nn ni

m.A n (71,,+
[qaaj =

m~ -~----~--~----,.-

ft,

I

I

O

[qffl

2m'>
__
o

~111'
nt

[qill

i

-----

nt

Pw"

[qaf]2

•

-~----

ni'
_4_

vyrqvnání je v tab. 4.

[qaa] ,

!_._3

I

y

+1,-1

,

kde Pje váha. ;vyrovna.néneznámé, je pro oba azimuty
P.,

j_~ __

l~_~

i

+ y-z=Ó.

Přehled prvkft potřebnýchpřo
Podle obecného' vzorce

I__

i

1

2'

l

Z poslední rovnice je

+ m:)
+ 2m~
M = 1,15", mA = 3,67, ma = 1,5", je
-

Dosadíme.li

I

m~rení

Nepodaří.li se u prVního a třetího připojovacího
způsobu splnit kritérium pro [vv], zvýší se počet směrových skupin. KritéÍ'ium pak zní [vv] ~ 4n( n - 1)
pro přesnější theodolit, popř. [mJ];;:;; 5n(n -1) pro
méně přesný theodolit. Nesplňuje.li se kritérium pro'
[ww], je nutno nahradit některý orientační směr jiným.

2M(m~
mA Vm~

'11,-

!
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'11,=2,32"

+y-

a krajní hodnota uzávěru (-x

z) je

U=2u=4,6".
P<!>dlezákona hromadění chy-b je také
1
.
.
'11,2::;::: n(m~
+ m~ 2m~);
!

+

z čehqž je počet opakování pro každý z ob~u azimutů
vázaných úhlem z
2
n=2(m~

+ m~)-:..6.

u

Opravy z vyrovnání

mají za těchto okolností .velikost

2
mA

2(m~

Vz

=

+u

+ m~) - + 43
_

= -V",-:"

v'lI

01
•
10'11,=

3
+ 'fu,
.

.
Krumphan:z:l, V,
Krumphanzl, A,
Herda, M.
Zaňák,L.

3

-'fu,

m2

.!

= + 14 % -:..+
mA + m:"
~
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Článek jedná o třech druzích připojování orientačních
bodů (OB), určují se v něm váhy měřených veličin
a stanovují se kritéria zabezpečující zach(wání krajní
chyby orientovaného směru ±2,5".
Připojování na t orientační~h směrů trigonometric.
ké sítě si žádá při užití vt(}řinových theodolitů vyšší
něbo nižší přesnosti počtu n
4, (n::;::: 8) s měroyých
I skupin a platí pa.k při něm q.vě kritéria. Prvním krité·
, ri~m [ww] ;;:;;4(t .,-1), kde w je t oprav z orientace, se
posuzuje jakost užitých orientačních směrů a druhým
· kritérien' [vv] ;;:;;48, ([vv] ;;:;;280), kde v je n oprav
(orientovaného
směru, se posuzuje jakost vlastního za·
· měření nového směru na OB. Místo kritéria pro [00]
je možno pou~ít krajního rozpětí v řaděorientovanýchi
~ozorovánÍL1 ;;:;;2n".

=

Autorský kolektiv přinášf v tMo malé publikaci teorii
a zku~enosti ve vyhlEtdávánf podzemnfch inženýrských
sítí a popis přístrojů li nás běžně používaných.
A\ltořl zpracovali
své dílo v 9hlavnfch
částech,
Úllodníčást 'podává po-vše,chný výklad, jak se používá
hledačů kovb,vých předmětů jak ve vo-jenství, tak II nynější do-bě hlavně v inženýrské geodézii. V, d r u h é
části nás autoři seznamují s tEmÍÍ přístrojů, 'Matematicky dokazují správnost využití maximálního výkonu
. jak vysnače, tak přijímače' k určení 'ne-jpřesnější polohy kabelu s VY\lžitím rámpvé antény, V části tře t í
vysvětlují princip urče'ní hloubky vedení.

Další .velmi obsáhlá kapitola ~e-znamuje-' s přístrojem typu' Krumphanzl. Oba autoři podávají zde- úplné
~ons,trukční sestavení vysHače, jeho teqhnické
parame-try a schéma c..elkovéhozapo,jení.
DiHežitoo/ je. čá~t
o použití detektorů
v praxi, v p á t é části uvádějí
autoři také další přístroje s galvanickým připojením na
hledané vede-ní.. Návod k vyuŽitídete·ktort1
s galvanic·
Připojování směrovým pořadem o 8 stranách si
kým
připojením
je
velmi
podrobný
a
jsou
zde
správně \
· při užití obou druhů theodolitů žádá-počtu n
28,
uvedeny i některé závady, které .se při použití mohou
[n
2(2s -1)] skupin na villtřních bodech pořadu
vyskytnout. Jeden zauforů,
inž. Zaňák, jehož praktické
an
8
1, [n
2(s
1)] skupin nI!>jeho koncových
znalosti v tomto oboru jsou bohaté, podává jen struč-,
bodech. Z toho vyplývají omezení' pro počet stra!1
ný přehled v kapitole 6. 6. v, sed m é části je uveden,
pořadu 8max
8, (Sma.x
5). Pro úhlový závěr smě·
náVod k použlU induktivního hledače. Ferrolux. Poslední
rového pořadu platí kritérium U ~ 4,6";závěrová
d e vát á kapitola podává výčet všech druhů ,podzemních ,vedení podle .cSNspolu s jejich staU1darďní poloodchylka se rozděluje rovnoměrně.
hou v uliční~ a silni5njll).1protilu .
. Astronomické připojování se koná jen přesnějším
'Celkově je toto malé dno ve,lké svým obsahem; ,
theodolitem. U jednoho OB se děje vn
10 skupi.
jeh9 vydáním se nám dostává návod k používání de-tekn~c~. při k~itéri~ [v,v] = 360'vkde v ~e n oprav.azimutu I torů při vyhledávání podzemních vedení hlavně pro
k JeJIch antmetlCkemu prŮIDeru. PřI dvou OB Je n
6 ' účely průmyslové a bytové výstavby. Bylo by jistě 'vÍa přímo měřený úhel mezi nimi se nesmí lišit od rozdílu
tanýmpřfnosem,
,kdyby při příštím vydání, které se
oboU: azimutů o více než 4,6". Závěrová odchylka se jistě v nejbližšf době uskuteční, se rozšířila část pojednávající o praktickém využití.
rozděluje jednou sedminou ,na přímo měřený úhel a po

=
= +

v

=

=
=

+

=

=

=

třech sedminách na jEldnotllvé·azim,uty.

lnž. Jaroslav Zákoutský
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Rozbory nivelačních prací na poddolovaném území
\1.kazují,že zde nemůže zcela uspokojit obvyklá technologie ,měření. Tak např. u nive(ačníchznaček na pořadech III. řádu na území Ostravsko-karvinské uhelné
pánve dosahují zjištěné poklesy v průběhu dvou let
nezřídka hodnot 35 až 5(} cm, ojediněle i mnohem více,
což odpovídá průměrnému dennímu poklesu těchto
bodů o hodnotu 0,5 až 0,7rrim denně. Kromě ol;>vyklých
nepříznivých vlivů může tedy výsledek nivelace podstatně zkreslit neustálá, by~ i malá, výšková změna
jednotlivých bodů nivelační dráhy, jejichž vzájemné
převýšení při nivelaci měříme;

vrstev. Jakmile pokles dosáhne
tvořit poklesová kotlina,.

povrchu,

začne se

Pouze při malé hloubce p.ůlních děl, při značných
rozměrech vyrubaného prostoru, při slabých Il1ocnos~
tech pokryvného útvaru a někdy i u strmě uložených
ložisek nastává úplný a náhlý pokles, který se na
povrchu pr:ojeví trhlinami a sesuvy. Ve většině ostat·
ních případů podzemního dobývání ložisek projevuje
se tvoření poklesové kotliny jako dlouhodobé a plynulé
prohýbání povrchu zemského.
Velikost poklesu lze podle [1] vyjádřit jako funkci
hodnot

Při metodě dvojité geometrické nivelace ze středu,
používané u nás všeobecně při velmi přeshé a přesné
nivelaci, vykoná se měření "zpět" až po provedení
nivelace ;,tam" na jistém nivelačním úseku. Mezi 1n je mocnost ložiska
a je faktor dobývací metody a fysikálně mechanicoběma měřeními je tedy určitý časový interval. Po, kých vlastností nadložních hornin
užijeme-li této metody i pro nivelaci přes území, které
e je ,velikost rozlohy vyrubané plochy vzhledem
je v pohybu, pak přiměření "zpět" vykonaném v jistém
k tzv. plné účinné ploše
časovém odstupu, dostaneme jiné hodnoty měřených
je
časový faktor.
převýšení než při nivelaci "tam." A poněvadž i mezi
měřením jednotlivých převýšeIlí mezi sousedními body
'Poklesová kotlina má zpravidla tvar plochého
uplyne jistá doba, za kterou mohou tyto body změnit
koryta nebo mísy, jejíž rozsah je vždy větší než vyru·
- byť i nepatrně - svou polohu, nevíme také při ni.
baný prostor. Plocha poklesové kotIiny je tím větší,
velaci vykonané pouze jedním směrem, zda součet
číli menší je tzv. zálomový úhel závislý na geologicjednotlivých převýšení se bude rovnat skutečnému
kých a fysikálně mechanických vlastnostech nadloží
převýšení mezi koncovými body ,nivelačního úseku
a čím větší je hloubka důlního díla.
nebo poMdu, i když tyto body budou již mimo pokle.
Maximální velikost poklesu je zpravidla ve středu
soveúzemí. Proto bude nutno učinit při nivelaci na
poklesové kotliny a velikost konečného poklesu závisí
poddolovaném území taková opatření, která by z výjednak na můcnostiložiska, na hloubce a velikosti dosledků měřických prací pokud možno vyloučila ne·
bývané plochy, a jednak nit dob:}ivacím faktoru, kte·
jistotu plynoucí z neustálé vertikální změny zaměřo· 'tým vyjadřujeme úhrnný vliv dobývací metody, způvaných bodů a zajistila, aby z měření vypočtená pře.
sobu dobývání a vliv zmírňujících vlastností nadloží
výšení m'ezi stabilními body odpoVídala také skutečným
na velikost poklesu. Pokles povrchu je však vždy menší,
převýšením mezi těmito body. Bude to důležité a ne·
než výška vyrubaného prostoru.
zbytné v případě nutnosti určl;lní absolutní hodnoty
Největší zakřivení křivky poklesové kotliny bude
poklesu,určitých bodů v určitém okamžiku a zejména
přibližně v místech, která jsou na svislém průmětu
při určování nebo kontrole výškových údajů bodů
okraje vyrubaného prostoru. Nejmenší poloměr zakřistabilizovaných v poddolovaném území na ochranných
veníbude přímo úměrný hloubce důlního díla a nepilířích,~{ohradnících), nebo na plochách uvnitř poddo.
přímo úměrný velikosti poklesu na povrchu a čtverci \
lovaného území, které důlními pracemi nebyly dosud
tangenty zálomového úhlu [1]. Lze říci, že poloměr
ovlivněny, nebo které se již, po proběhnutí poklesu
maximálního zakřivení dosahuje již při uložení ložisek
pokládají za ustálené. U takových výškových bodů se ve středních hloubkách a při střední mocnosti ložisek
předpokládá dobrá stabilita a jsou proto na poddolo.
velikosti řádu v kilometrech.
vaném území jedinými výchozími body nejen pro
Podle zakřivení poloměru může se usuzovat na
v;eškerá další výšková měření na povrchu, ale i pro
vzájemnou změnu rychlosti poklesu sousedních bodů
veškerá důlní měření.
při tvoření poklesové kotliny. Čím větší bude poloměr
maximálního zakřivení poklesové kotliriy, tím praviPrvým předpokladem
pro stanovení správné
delnější a rovnoměrnější bude vzájemná změn'a rychtechnologie měření bude znalost tvořenípoklesové
losti poklesu sousedních bodů kotliny.
kotlíny vlivem důlních prací, zejména rychlost, pravi.
Klesání a deformace nadložních vrstev zpŮSo1:mjí
delnost a doba trvání poklesu.
také ,určité nakypření nadložních vrstev. To má za
Hlubiu'ným dolováním porušuje se stabilita okolo následek jednak prodloužení doby klesání, jednak jak již bylo uvedeno - to, že i po uklidnění pohybu
ních hornin. Značné tlaky nadložních vrstev způsobí;
neklesne povrch o plnou výšku vyruba~ného ložÍf!ka. \
zejmána po odstranění důlní výstroje, prolomení nebo
prohnutí nadložních vrstev a nastává klesání těchto
Celkovou dobu trvání poklesu je možno rozdělit na dvě
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údobí s rozdílným.iryohlostmi pohybu. V prvém, krat·
Stanovili jsme, že měřenív oelém nivelačním od·
dílu' se děje stále stejnou ryohlostí; pak vzdálenost
ším období, je pohyb klesajíoíoh vrstev ryohlejší"
kdežto v druhém období je pohyb již mnohem ($labší d bodu S od počátečního bodu' A bude přímo úměrná
a klidnější. Pro stanovení poměru velikosti poklesu . době nivelaoe (dráha bude funkcí času), čili
v těohto obdobíoh lze přibližně říci, že v primárnim
d
t
období, které trvá zhruba dvě pětiny celkové doby
-D =T~ x,
klesání, klesne povroh asi o 75 % oelkové hodnoty\po.
klesu, kdežto ve zbylýoh třeéh pětinách doby jen asi
a po dosazení rovnioe(I) do (2)
02

1$0/.,.

1

.

I když nelze dostatečně přesně stanovit obeonou
formuli pro určení časové závislosti velikosti poklesu
Ipovrchu vlivem dftlníon praoí, protože jednotlivé fak·
.tory, které ovlivňují rychlost, a tím i dobu klesání,
jsou místo .od místa velmi proměnlivé a zpftsobují, že
celková doba klesání mftže být v rozmezí asi od jed·
noho roku do, pěti i více let, přece jen lze stanovit,
že ve velM většiněpřípadft
je prftběh klesání po.
vrohu v poklesovékotlině
aktem dlouhodobým a ply.
nulým, takže v určitém, dostatečně krátkém období,
možno rychlost klesáni považovat za pravidelnou
a rovnoměrnou ..
Z tohoto velmi stručného výňatku o tvoření po·
klesc;>vékotliny lze pro úvahy o teohnologii nivelačního
mqření na poddolovaném území vyoházet v prvém
přiblíženi z těchto předpokladů:
.
a) Tvar profilu p(i>klesovékotliny je velmi ploohý.
Proto lze stanovit, že změna pokle,su mezi počátečmm
a konoovým bodem nivelačního oddílu, budou·li tyto
Ibody d03tatečně blízko u sebe, je pravidelná.
b) Ryohlost poklesu je<}notlivýoh bodů v poměrně
krátM době prováděné nivelaoe vzhledem k celkové
dlouhé době trvání sedání poklesové kotliny lze pova.
žovat za stejnoměrnou.
. c) Z toho také vyplývá, že změna rychlosti klesání
bude pravid3lná. Jestliže tedy počáteční bod nivelač·
ního oddílu ):Iuda mít jinou ryohlost klesání než konco·
vý bod, bude zvětšení nebo zmenšeni rychlosti poklesu
mezilehlého bodu přímo úměrné poměru vzdálenosti
mezilehléh.o bodu od počátečního bol;lu k celkové vzdá.
lenosti mezi počátečním a. koncovým. bodem nivelač· •
ního oddílu.
,
<3,) Konečně Ihůžem~ stanovit, že postup nivelač·
ního měření bude po cMou dobu naprosto plynulý
a stEljnoměrný.
/
Označíme·li rY9hlost'poklesu v počátečním bodě A
'nivelačního oddílu r~ a ryohlost poklesu v konoovém
bodě oddílu B r", pak, jak je;zř~jmě z obr. I, je ryohlost
. p(}klesu r. mezilehlého bodu S

P. = [ro

+ (r" -

ro)x]x .

Poněvadž ~roměnná hodnota x vyjadřuje

poměr

drah ~ "který nemůže být větší než 1 (v případě nivelaoe koncového bodu B, kdy d=, D), pak také v uve·
dené rovp.ici platí, že
O~x$;l.
V případě, že bychom např. nivelaci opakovali za
dobu n: T,.pak je nutno rovnioi (3) psát ve tvaru

Rovnioe (4) resp. (5) je analytickým vyjádřením
rovnioe paraboly a ukazuje nám, že při ideálně plynulé
nivelaoi, která by např. byla prováděna integračními
nivelačnímipHsg-oji,
nebudeme nivelaci provádět po
přím oe, ale po parabolické dráze.
'

--------"--0

--------·Obr.I.

Budeme-li nivelaoi "zpět" z bodu B do bodu A
provádět za dobu n. T, pak pro uri\ení ~Glikosti poklesu
mp. v bodě S nutno podle oqr. 1 rovnioi (5) u~avit
m.p.

=

[rn

+ (r~-

r,,)y].(m

+ y)

,

kde vzhledem k rovnici (2)

.-

kde tt je vzdálenost bodu S od bodu A a D je celková
vzdálel}ost mezipoěátečním a koncovým bodem nive·
lačp.ího oddílu.
Za časovou jednotku 'P rychlosti poklesu stanovm,e
/dQbu potřebnou pro zaměření oddílu. Pak hodnoty r(/
a r" se budou rovnat velikosti pokle$u v počátečním
a konoovém bodě oddílu za dobu půtřebnou pro zam,ě.
ření oddílu. Čas potřebný pro nivelaoj z bodu A do me·
zilehlého· bodu $ označme t. Za tuto dobu poklesne
.tedy bod S o hodnotu
t
p,- r,. ?F;

.
y=

D-d
D

. I-x ..

Po další Jpravě pak dostaneme
m.p.=

[ro + (r,,-'-ro)x];(m

+ i"-x).

(6)

Aritmetioký průměr měření "tam" a "zpět" se
obdrží polovičním součtem rovnic (5) a (6), který po
úpravě dostaneme ve tvaru '
.
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Jestliže nám rovnice (5) a (6) dokazují, že pl'Ynu~
lou nivelací měřený pokles kteréhokoli bodu nivelováné dtáhy odpovídá skutéčnému poklesu tohoto bodu'
právě jen v okamžiku měření, který je u každého bodu
nivelované dráhy jiný, pak rovnice (7), která je análytickým vyjádřením rovnice přímky, dokazuje dUležitou
skutečnost, kterou lze :formulovat následovně:

~.1h je po dobu měření veličinou stiHou, neboť je
dáno výškovým "rozdílem počátečního a koncov~ho
bodu nivelovaného, oddílu v ,době zahájení měřeni.
Pro určení součtu měřených velikostí po'klesu~p
vY{lházejme z této 'Úvahy:
Celková doba T pro ,zaměření oddílu bude součtem
dílčích časů mezi Zamei:ením záměry'" vzad a záměry
vpřed na j~dnotlivých stanoviscích stroje a času' pro
Za předpokladu, že rychlost poklesu každého bod.'u
přechod z jednohostano"V"iskas~roje na druhé včetně
nivelované dráhy je stálá, že změna rychlosti poklesu
urovnánístl,'ojea zacíleni. Označíme-li
mezi jednotlivými body nivelované dráhy je stejno,
n počet stanovisek nivelačních latí,
I
měrná a také' rychlost postupu nivel,ačního měření
.1 čas mezi zaměření~ z.áměry vzad a vpřed na sta"tam" a "zpět" bude stejnoměrná a plynulá, pak aritnovisku,
,\--'
metický průměrnivelace "tam" a "zpět" kteréhoko• a.1 čas potřebný pro přechod z jednoho stanoviska na
li bodu niv.elované dráhy dává :;;kutečnou velikost
dr~hé, kterých bude (~- 1),
poklesu tohoto bodu v okamžiku, který odpovídá
aritmetickému průměru doby zahájení měření "tam"
pak
a doby ukončení měření "zpět". Je-li totiž n =nT dobou zahájení měřeni "tam", pak m
1 = (m + 1) T
T . .1[n.(a+ 1)::-a]. *
(9)
dpbou ukončeni měřeni "Ilpět".

+

~ Grafické znázornění rOVnic (5) až (7) je provedeno
na obr. 2.

Poněvadž již dříve jsme stanovili, že' T = 1, pak

.1 ~
1
'n.(a+I)-a

(10)

T

.rtn TJ

Dosud jsme u'važovali, Že nivl'llace se provádí plynule aže postupně určujeme změnu výšek všech bodů,
nivelované dráhy způsobenou jen: vlivem poklesu.
Při geometrické nivelaci ze středu však určujeme
vzájemné výškové vztahy jen určitých bodů riivelované tratě daných jednak body obratu nivelačních latí
v jednotlivých sestavách, a jednak stanovis~y niveIačního stroje. Součet měřených převýšení bude součtem
jednak výškových rozdílů geometrickou nivelaci ze
středu určovaných ,bodů v jednotlivých nivelačních.
Jlestavách v okamžiku zahájení měfení a součtem roz~
dílů velikostí poklesu těchto bodů' během měření.
\

-

1",

-,

'''-.

•

Označíme.li body obratu nivelačních lati Lo /tž
Ln a stanoviska'strojeS1 ~ž S", (obr. 3), pak součetgeometrickou nivelací ze středu měřených rózdílů poklesů
při meření" tam" bqde dán rovnicí.
~Pt

,I

,Výsledné
měřené převjšeni
mezi počátečním.
á koncovým bonem nivelačního oddílu bude tedy dáno'
rovnicí'
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I

rs,) . .1 +
+ a) + (rL, -'- rB,) ..1.
'. (2 + a) + (rB, __ rLJ . .1.(2 + 2a) + ...
+ (rB·' -rL
) . .1.[(n-I) + (ni-I)a] +

(rBl - ~L.)'O
(rB, -'-rL,).4

+

+,

n

(rL! 'n

+

(rL, . (1

n-l

rB ) . .1. [n
n

+. (n-

I)a]

(11)
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~Pt

=

+ (n -I)a]

+ 's. + 1's.+
+ '" + 1'S"-1 + 1'sn ) -aLl(1'L +
. 1'L. + 1'L. +

1'L".LI[Ji

A(1'81

-

"zpět", které bylo zahájeno v čase mT po zahájení nivelace "tam" k rovnici:

1

+ ..... +

1'L"-I) .

~Ptm

=

2m+ I
2

(1'0 -

rn)·

(I4a)

Poněvadž stanoviska S aL jsou od~ebe stejně vzdálena a změna rychloJti pokl~su je óměrná vzdálenosti,
tvoří členy 1'sa 1'L aritmeťic~()u fadu. Můž~me psát
~Pt

=

"

+ (n -

1'L",.LI.[n

n-I
-aLl·- 2

n

I)a] -'- LI~.

(1'Ll

(1'Sl

+ 1's",)-

+ 1'fn..:)

(12)

:'

Hodnoty rL r;." ..•.
l' rL,,' rS" 1's" vyjádřeme
pomocí
"
rovnice (I) upravené podle (3), přičemž podle obr. 3 je
vzdálenost od počáteČního bodu Lo dána u bodů S a L
hodnotou
d
D
S'1l •••••••••••

== x

D~d

D; \

= 1-

D -

d ;

D-

I-x
I
d
2-2x
D
D.....l..2d2d
2d ;
ID = I -

d
D ~

.=

Ln_I'

..••....

/

:ti =

~~1~2x

.!!-=

1

D
i

pokle~u v počátečním· bodě Lo označrne

Rychlóst

ro, rychlost poklesu v koncovém bodě Ln ozna~me
Po úpravě rOVnioe (12) a po dosazení příslušných
not za rL a 1's dostaneme
,

~Pt=

LI[n

+ (n-l)a].Jr,o

- A ;

[1'0

+(1''1I-1'o)·ll~

+ (1'n-"

ro)x

+ 1'0+ (1'n-To)'

n-l
. "J
aLl -2-' - [1'0.+

...

i

.(I - x)] -

+ + (1'",-1'0)'
LI

(1''11-

1'0) 2x

"-

+

(I -2x)]
.,
.

1'0

Lpt= T [n(a

1'ri'

hod~ .

"
+ 1) -a].(1'n-r
o)

a po dosazení hodnoty

~

LI :z;rovrtice
Pt=2

rn-1'o',

(10)

.

\'

. Bude-li se měřeni"tam"opakO'Vat
.z~ dobu nT,
pak uvedená rovnice se ~mění v tom,. že měřenýpokle's'
se zvětŠí.o rozdíl pokles'Ů počátečníh~ a koncového bodu za dobu nT, čili
~Pt'"

~

=

~Pt"'=

,1'", -,..1'0

n(r", -

2n

ro~+

2

+ 1 (1',.-1'0 . ) .

2

Poněvadž
n' nT je dobou zahájení měření
"tam" am + 1= (m + I)T je dobou ukončení měření "zpět", bude aritmetický
průměr geometrickou
nivelací ze středu měřených poklesů ur~ený z obou
měření .odpovídat skutečné velikosti rozdílů poklesu
obou koncových bodů nivélačniho oddílu v době od.
povídající střednímu času mezi zahájením a ukončením měřeni.
Celková hodnota převýšení mezi koncovými body
nivelačního oddílu je dána vzorcem (8).1 Dává tedy za
dříve uvedených předpokladů aritmetický průměr obou
měření také skutečnou hodnotu převýšení mezi počátečním a koncovým
bodem nivelačního
oddílu
.v okamžiku, který odpovídá střednímu času mezi zahájením měření "tam" a ukončením měření "zpět".
Až dosud jsme předpokládali; že změna rychlosti
poklesu jednotlivých bodů uvnitř nivelovaného oddílu
je stejnoměrná
a přímo úměrná poměru vzdálenosti
bodu od počátku k celkové délce nivelačního oddílu
-viz rov. (3).
Upůstíme-liod
předpokladu
stejnoměrné změny
rýchlosti poklesu mezi jednoWvými body uvnitř ni·
velovaného oddílů (při zachování dalších předpokladů,
tj. předpokladu neměnnosti velikosti rychlosti poklesu
jednotlivých bodli a předpokladu pravidelné a plynulé
nivelace),i lze rychlost poklesu všech bodů nivelačního
oddílu vyjádřit jako funkci dráhy a ve vztahu k pravi.
delnosti a plynulosti nivelačního měření i jako funkci
časů.
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Lze tedy ry"hlost poklesu jednotlivých bodů, tj.
velikost poklesu za čas T potřebnÝi pro provedení nivelace oddílu, vyjádřitobdobúě
jako u (1) rovnicí
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Ce"lkové přery-šení' mezi počátečním a koncovým
bodem nivelačního oddílu určené aritmetickým průměrem z měření "tam" a "zpět" bude podle rovnice (8)
dáno skutečným převýšením mézi počátečním a kon·
covým bodem nivelačního oddílu v době zahájení
měření zvětšeným' o aritmetický průměr geometrickou
nivelací ze středu měřenýc~ velikostí poklesu. Po
utvoření polovičního ,rozdílu rovnic (20) a (19) dosta·
neme'
.
Lt,

Hn ...LLtHm

,

2

__ '"

AI.
"LJft

+

nT

+ "!1'T
+ 1 [f(xn)
2

-'- I(xo)]
(22)

Dává tedy i za předpokladu, že při tvoření pokleHodnota x bude zde mít opět své krajní meze O ~ x ;;;; sové kotliny je rychlost poklesu jednotlivých bodů růz.
ná, aritmetický průměr z měření "tam" a "zpět" při
~1
geometrické nivelaci ze středu skutečnou velikost pře.
Při započetí nivelace v době nT, bude velikost
výšení mezi počátečním a koncovým bodem nivelačpoklesu -f okamžiku měření dána obdobně jako u (5)\
ního oddílu v době, která odpovídá střednímu času
vztahem
mezi zahájením měření "tam" a ukončením měření
"zpět". Předpokladem
zůstává pouze stejnoměrná
n.p = I(x).(n + x) = n.f(x) + I(x).x
(18)
rychlost poklesu jednotlivých bodů v nivelačním oddíPro stanovení velikosti poklesu určeného geo· lu a stejnoměrná rychlost a pravidelnost nivelačního
měření.
metrickou nivelací ze.středu je nutno tuto rovnici opět
upravit podle předpokladů stanovených v rovnici (10).
Je zřejmé, že rovnice (22) by platila i pro výsledek'
OznaČíme.li sta:Q.oviska latě' čísly O, 2, 4, ... až n a sta·
měření celého nivelačního pořadu v případě, že by
noviska stroje čísly 1, 3, 5, ... až (n - 1), pak obdobně
měření "tam" astejně tak i měření "zpět" bylo v ce·
jako u rovnice (11) bude celková v;elikdst PClldesuurče- .lém rozsahu vykonáno najednou, bez přerušení. V praxi
ného z' měření provedeného v doběnT'aáD.a podobně
by však bylo velmi obtížné vykonat měření "tam"
jako obr. 3 rovnicí
\
nebo ;,zpět" bez přerušení v jediném pracovním sledu,

u

+ [/(x2)

+

-f(x1)]· (nT
LI)
[/(x3) - l(x2)].[nT +Lt(1 -f a)
[f(x4) -:- f(x3)]. [nT
Lt(2 + a)]+
+ [/(x5) -1(x4)]. [nT Lt(2 2a)]
[fX(n-2l - I(Xn~3)].{nT +L1.[(n
-1)
+ (n-2)a]} +
[fx<n-l) - l(xn:"2)] .{nT
Lt. [(n -1)
(n-l)a]}
+ [/(xn) -'-'t(~n-l)].{nT
Lt[n
(n -1)a]}

~Lttn = [/(x1)

f(xo)]n1'

'-

+

+

+

+
+

+
+
+

+ ....
+

+

+

+

+

+

+

+

+

zejména bude·li nivelační pořad delší než je denní výkonpracovnika.
Logickým důsledkem rovnice (22) je, že skutečné
převýšení ;nejen mezi jednotlivými body nivelačního
oddílu, ale v oelém nivelačním pořadlI dostaneme při
geometrické nivelaci ze středu jen tehdy, kdy~ střední
čas mezi zahájením měření "tam" a ukončením měření
"zpět" bude u všech nivelačních oddílů stejný,čili
pro dobu zahájení a ukončení nivelace kteréhokoli
nivelačního oddílu musí platit podmínka

a po úpravě

:E4!Ptn .

nT[f(xn) -1(xo>:J -Lt[(xi)+

+ l(x + ... +' I(~"-l)] 5)

+ l(x4)

-

+
(19)

+a.Lt.(n-'-l)]

. Podobn,ě přiriivelaci"zpět"
bude velikost měřenimurčeného

zahájené v době mT
poklesu dána rovnicí:,

f(xn)] -"-

- Lt. [/(x ••_~)

+

+ .''.' +

+.

f(xn-3)
f(X3~
a.Lt. [f(xn-2)
l(xn-4)
f(x4),= f(x2}
I(xo)' [Ltn
aLt. (n -

+f(x1)]

/ +

+

+ I(;cs) + ... + !(xn-a) +

+ f(xn).[Ltn!

~Apl'lll = mT[f(xO)

l(x3)

aLt [f(x2)

-

+

+

+

+ ... 41)]
(20)

Tomuto požadavku vyhovíme jen tehdy, uspořádáme·li měření v celém nivelačním pořadu tak, aby
měření "tam" a "zpět" v Jednotlivých nivelačních
:oddílech probíhalo naprosto symetricky k určitému
časovému okamžiku. Začneme·li měření ~,tam" u prvé~
ho nivelačního oddílu v čase To, u druhého v čase TI" ..
atd. a ~ěření posledního oddílu ukončíme v čase
Tnu; zahájíme-li měření "zpět" v čase T m' .musíme
postupovat u jednotlivých nivel~čních oddilú ve stejných ,časových intervalech a měření "zpět" ukončit
v čase T m' (T"+l -: To). Měření "tam" a "zpět" bude
pak nejen li jednotlivýohnivela~ch
oddíld, ale v -celém nivelačním pořadu prováděno symetricky k době

+

T m ~ T n+1 , tj: k \okamžiku! který se rovná střed.
Aritmetický průměr měřením určeného poklesu
bude opět dán polovičIÚm rozdílem rovnic (19) a (20).
, ,nímu času ukončení měření "tam" a zahájením měření
Po úpravě dostaneme
"zpět," a tím také stře~u
času mezi zahájením
,
měření
"tam"
a
ukončením
měření
"zpět".
'
1:Lfptn-1:LlP;m
= nT (;T
+ 1 .[f{xn) - f(xo)]
ij Kdybychom nedodrželi zásadu pravidelnosti a sy~
2
(21)~ mettičnosti měření a např. při měfenf"zpět"
udělali

.
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u nivelačního oddílu ai přestávku rovnající se době 1\,
pak aritmetický průměr obojího měření bude u části
nivelačního pořadu od nivelačního oddílu a. až po
konec pořadu odpovídat skutečnému převýŠení v čase
Tm+Tn+1
'o
~,
vv'
"
2
' kd ezVto ar!'t'me t'lC k~'
y prumer
merem
v prve

zcela ,odstranit nepříznlVé vlivy působjcí na geometrie.
ku nivelaei ze středu na' území ovliv~ěném důlními
pracemi, kde neustálá, byť i malá vý~ková změna ni·
velací určovaných bodů může ovlivnit výsledek nivelaee.

části nivelačního pofadu až po oddíl ai bude odpovídat
skutečnérilU převýšení této části nivelačního pořadu

Pro stanovenízása~ technologie nivelačního mě~
fení napoddolovaném území nutno vycházet z teoretických a praktických znalostí o tvoření poklesové '
kotliny, zejména rychlosti a způsobu klesání povrchu.
,I když na stanovení formule, časové závislosti pohybů
povrchu způ~obených důlními pracemi působí ,celá
řada dílčích faktorů a závislostí, které jsou místo od
místa velmi proměnlivé, přece jen lze pro velkou vět.
šinu případů, zejména tam, kde rubání ložisek se děje
ve větších hloubkách, akceptovat zásadu, že klesání
povrchu nad vyrubanými ložisky je aktem dlouhodo·
bým a plynulým, a proto rychlost klesání jednotlivých
bodů možno považovat pro určitý časový úsek potřebný pro provedení nivelace za stejnoměrnou. I když'
tento předpoklad nemusí b(ýt vždy naprosto správný,
přece jen sez něho při dalších úvahách vycházelo.
Oprávněnosti jeho použití lze např. přirovnat k určení
vlivu refrakce na nivelační práce. Také zde matematické určení vlivu refrakce na výsledky nivelace,bylo
provedeno za různých ideálních předpokladů, i když
je známo, že v přírodě působí řada rušivých vlivů,
které 'mohóu v praxi ovliVnit výsledky stanovené na
zlákladě teoretických výpočtů. Dodržování' stanovených'zásad~šak\nikdy
nepřinese horší výsledky~ive~ačního měření než jejich opomíjení.
\
'
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V čase Tm + TlI2+l +.Ti

. N'as Iedk em t p h o ne b'd"
u ve JIZ

!aritmetický

průměr obou měření celého nivel~čnil~o
pořadu odpovídat skutečnému převýšení mezi ..počátečním a koncovým bodem nivelačního pořadu a v případ~, že by se VYllházeloz pevných bodů, jejichž výška
se během prováděné nivelace nezměnila, ukazoval by
výsledek měření chybně na změnu výšky některého
z těchto výchozích bodů o hodnotu, ktw-á by se rovnala poloviční hpdnotě velikosti poklesu za d9bu přestáVky u toho bodu, na kterém byla učiněna přestávka viz obr. 4.,
'

L:: Poznámky

TJ technologii nivelačního ml!ření
na poddolovaném území

Je třeba také zdůraznit, že zd~ ve ~elké většině
případů nepůjde ani tak o přesné určení výšek bodů
'na(JházejíMch se přímo v poklesové:ni území, jejichž
přesná hodnota může být jen teoretická a platná jen
pro zcela určitý čas; že však při nivelaci v poddolovaném území je nutno učinit taková opatření, která by
v co největší rňve odstranila n,epříznivévlivy
pro
přesné určení výšek bodů nachái'ejícíchse na, úz()mí
uvnitř poddolovaného území, na němž se dosud nebo
již vlivy důlních prací rieprojev:ují. Tyto výškové body
JSQupak pro další výšlwpisné práce ebzvláště důležité.
2. Pro stanovení zásad pro určení výšek bodůmetodou geometrické nivelace ze středu je podstatna ta
okolnost, že v celém průběhu nivelačního oddílu resp.
nivelačního pořadu určujeme výškové rozdíly jen
určitých bodů daných body obratu nivelačních latí
, a stanovisky stroje. Jednotlivými záměram.i měřené
1. měřené převýšeni při,měi'eni ••tam" ~apočatém v době To
• př~výšenibude obsahovat dvě složky: složku výsko2. 'měřené pl'evýšenf při měřenf ••~pět•• ~apočatém v době Tm
vého rozdílu bodů určujících jednotlivé nivelační
3. ,měřené Vřevý/lenipři měřeni ~,zPěť' přeruěeném vbo'dě AI
záměry vztaženou k určitému okamžiku, např. po.
aukončenllm v době Tm+Tn+t-To+TI:
čátku měření, a složku, která j~ dánarozdílem velikostí
4. Bkutečné převý/leni v době '1. (Tm+T n+1)
pokilesu
bodů 'určujíMch záměru za dobu od stanove6·jlltutečnépřevýšen! v době 'I. ('.rm+ Tn+1+ TI)
ného okamžiku;až po bkamži\>.zaměření. Tato složka,
,6, aritmetický prnměr měřelli"tam" a ,.zpět"
pokud oba body určující zám~ru nebudou stabilní, nebo nebudou klesat stejnou, rychlostí, bude pro každý
okamžik jiná. Proto také výsledná hodnota součtu
převýšení v nivelač~m oddílu nebude odpo~dat skutečnému převýšenfmezipočátečním
a koncovým bl,)dem nivelačního pddílu\v době ukončení měření.a také
při měření "zpět," dostaneme jiné hodnoty převýšení
1. Technologie sdružené nivelace l'0užívaná vše- než při měření "tam". Atotliž samozřejmě platí i pro
obeen.ě pro velmi přesné a přesnénivelace
nemůže
~IYnivelačnípořad.
I
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6. Nedodrž~ní těchto zásad bude mít za následek,
že aritmetický průměr obou měření v jednotlivých
nivelačních úsecích bude odpovídat skutečnéniu~evýšení v různých okamžicích. Pro velký nivelacní
pořad to bude mít stejný důsledek, jako kdyby měření
jednotlivých nivelačních úseků bylo vztaženo k různým, víceméně odchylným výškovým horizontům.
V praxi bude často velmi obtížné organizovat
měřické práce t~k, aby byly dodrženy všechny stanovené podmínky, zejména požadavek pravidelného
a rytmiókeho postupu při nivelaci. Nivelátor se zde,
v podstatě nacháií v obdobné situaci, jako když má
z měření vylučovat nepříznivé vlivy působené refrakcí,
jak již bylo dříve uvedeno. Je proto tím více nutno
znát, které vlivy, kdy'a jak podsta4tě mohou znehodnotit výsledky nivelačních prací na území ovlivněném
důlními pracemi, jak je možno nepříznivé vlivy z měření eliminovat a.podle toho pak nivelační práce na tomto
území organizovat a provádět. A to bylo účelem tohoto
rOZbor,.
'

Lektoroval:

velkých

Výzkumný

in~.Bedi'ich Kruis, CS~., V Ú G.T K

ústav geodetický,

se

Některé ústavy geodéziea kartografie
při technickohospo-dářském ,mapování zabývají otázkou možnosti
analytického výpočtu ploch skupin a velkých parcel
pomocí děrnoštítkové. techniky a '"samočinných počíta,"čů. Uvádíme návrh úpravy výpočtu pomocí děrno·
štítkové, technikY na pomoc pracovníkům, kteří se
/ tímto úkolem zabývají.
tPředevším je třeba zdůraznit, že analytický vý_
počet ploch drobných
parcel, .i kdybychom použili
seberychlejšího samoči.nného počítače, nebude prozatím
ekonomičtější než výpočét planimetry. Je to proto, že
analytiCKý výpočet vyžaduje předpisnebo
program,
jehož vypracování pro drobné parcely [např. zasta·
věné plochy] s mnoha lomovými body vyžaduje více
času než planimétrovánípřeba
Jiitkovým planimetrem.
U ploch rkupin nebo velkých parcel však určitý přínos nové výpočtové techniky můžeme ,očekávat již

nyní.
Vzhledem na malý počet aritmetických operací,:
ktere se 'při a;nalytickém výpočtu vyskytují, a na. poměrně velký počet vstupních hodnot, hodl se pro tento
výpočet děrnoštítková, tecHnika celkem dobře.
Pro ~počet ploch se použije vzorce
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Vlastnímu merem Je třeba věnovat obzvláštní péči,
poněvadž každé opakování měření nivelačního oddílu
v poklesovém území nevyhnutelně již ovlivní' výsledek
celého měření. ...
.

3. Uspořádá.li se však měření tak, aby přestávky
mezi zaměřením jédnotlivých záměr byly stejné a rov·
něž tak byly stejné přestávky i mezi jednotlivými
pfestavami nivelačního stroje, čili' zavede·li se do ce·
lého nivelačního\měření
stále stejnoměrný rytmus,
a také nivelace "zpět" se bude dít na stejných bodech
ve stejném pracovním rytmu, pak aritmetický průměr
obOu měření- bude odpovídat skutečnému převýšení
mezi jednotlivým~ měřenými body a tudíž i mezi kon.
covými body nivelačního oddílu v okamžiku, který se
rovná střednímu času mezi zahájením měření "tam"
a ukončením měření"zpět".'
'
4. Podóbně jakJ>u nivelačního oddílu bude třeba
zachovat pravidelnost a rytmičnost měření i, u celého,
nivelačního pořadu.:ro
znamená, že 9dpovídající'
denní Uilek:l\nivelace "tam" a "zpět" musí být totožné
a učiní-li se mezi některými úseky při nivela\ci "tam"
delší časová přestávka, např. den pracovního klidu, je nutno, aby také pN nivelaci "zpět" byla mezi těmito
ftseky učiněna stejná přestávka.
5. Aby byla zachována, po~mínka předpokladu
rovnoměrnosti pokle~'u jednotlivých měřených bodů
poklesové kotliny, je nutno celé měření ptovés~ v době
co nejkratší.IJ(:) také nutno, pokud je to možné, vyhýbat se vlastním ohniskům poklesu, tj. místům s největší rychlostí poklesu a denní úseky nivelace by nikdy,
neměly končit v místech největší rychlosti poklesu.

Analytický výpqčet plocbskupina
parcel na·počitači T 520

obzor

Inf. dr. Oldl'ich Válka,
topografický a kartografický
Praha

n+1

2P

= 2;(Xi

+

Xi_I)'

(Yi -- Yi-l)'

i=2

+

I

kde n je počet lomových bodů, (n
1) se vzta.huje na
opakovaný počáteční lomový bod obvodu skupiny
[plochy].
, Mapové listy se označí pro ten účel pomocnými
čísly v každé zakázce od 1 do 99. Skupiny a velké
"Parcely se o~načí [arabskými] čísly od l,do 99 případně
až 899. Číslem 900 se označí slmpjna pro celý mapový
list, kt,erá kromě rohů mapového "listu zahrnujeprůse~
číky obvodů skupin se sekčními čarami. Tato skupina
slouží k uzávěrové kontrole.
.1
Postup zpracování je analogický jako při výpočtu
kalkulačními stroji. Při přípravě výpočtu se vyhotoví
přehled skupin rpříl. 1] a předpis výpočtu [pří!. 2].
Předpis se vyhotoví ob40bně jako dosud s tím rozdílem, že počát~ční lomový bod obvodu skupiny se opa.
kuje na konci .wn jednou, ať je celkový počet bodů
sudý nebo lichý. ~romě čísel a označení bodů podle
seznamu souřadnic ~e body v předpisu označí v každé
skupině pořadovými čísly 1 až (n + 1). Předpisuje se
od severozápadu ve směru pohybu ručiček hodin.
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,Přehled .skllpin

výpočet ploch skupina velkých
parcel na počitačl T 520
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Pro vytvoření součtů (Xi
Xi-I) ,a.'rozdílů (Yi ~
notu 2000,00. Kdyby to čiůilo při předpiso'vání potíže,
-Yi-l) se u počítače T 520 využije výhodně operačních
mohou, se předepisova,t souřadnice vyšší; k výpočtu je
desek pro součet z hlavního štítku (zapojovací desky
však třeba?-odat str()jní početní stanici [SPS] redukční
čf.s.25 a. 26) s potlačením děrování do hlavního štítku.
hodnoty K (n~bo jejich dvojnásobky 2K) pro souřad[Pozni Opemce z, "hlavníhb' štítku" HŠ jso~ takové
nice X pro každý mapový list. SPS pak počítá hodnoty
operace, při nichž stroj bere jednoho činitele ze štítku,
Ai podJe vzorce Ai = Xi
Xi-I 2K.
označeného impúlsní ,dírkou hlavního štítku, druhého
Omezení redukovaných
sbuřadnic na hodnotu
činitele z pracovního štítku, který tuto dírku nemá,. 2000,00 je dáno kapacitou pamětí počítače. I při tomto
V našem případě bude HŠ jednou štítek lichý (újlpldsní, omezení v~ak nelze počítat plochy na 4 dese~inná místa,
dírka ve sl. 47), jednou sudý (impulsní dírka. ve sl. 4.6)]. 'tedy s absolutní kontrolou, ale jen na dvě zaokrouhlená
, , v .' . . v
,.
místa. Může tedy při uzávěru docházet na posledních
Cely vyp6cet, Jak Je Vldet z rozvrhu po~ na štltcích
místech k nesouhlasu v důsledku zaokrouhlování
(příl. 3), přehledu operací (příl. 4), operačního diagramu , St" d'
h b
'
k
hl "Y"
± (O 003V-) kď
(příl. 5) a ukázky tabelační sestavy (příl. 6),je poměrně
,~e lllvCtY va ~ za }~u o~a~l ~ln.l
"
n j. /
jednoduchý. Dvěma průchody se (po změně,i~pulsní
'~.,J~áPdoc,evs~,c dP?oze o~a hOYbcnem~aPkr°vehmllSáe:
dírky pro hlavní štítek ze sl. 47 na sl. 46 mezi prvým
Vv z , nem pnpa
e nemuze c ,y a ze Z'tl>Oou ov III
a druhým 'průchodem) vytvoří součty A, = Xi
Xi-I'
presahnout hO,dnotu 0,005 n.
"
dalšími dvěma průchody rozdíly Bi = '!Ji - Y'""'i a jedZ kontrolních důvodů je důležité, že soubor štítků
ním průchodem součiny Oi i=A,.Bi• Součet 2P =~Oi
nesmí být po výpočtu před tabelací přetřiďován!
se vytvoří tabelátorem. S kontrolami jde na počítači
Během výpočtu na .počítači může totiž dCi'jítk přeho.
o 10 průchodů. '(Na tabelátoru se nemusí vypis~vat
zení štítků, coŽ se projeví chybou ve výpočtu a nesouvšechny položky, nýbrž jen součty. Teprv!3 v případě,
hlasem uzávěru součtu ploch skupin s plochou skupiny
že by kontrolní uzávěr součtu skupin na plochu celého
900. Na nepřetříděné sestavě se přehození snadno zjistí
listu nesouhlasil, '%YPíšíse všechny položky).
a Čhyba odstraní.

+

1

+

Výpočet předpokládá, že předepsané souřacliljce
jsou redukovány tak, že žádnáz nich nepřesáhne hod.

Dojde-li k nesouhl~su Skupiny 900 se součtem
skupin vět~ímu než 0,005 n, jde o chybu v předpisu
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Analytický
I

čís.
mapy

I

čís.
skup

I

9001"

1

pol'.
č.b.

ozn.
bodu

~

01

2

I

•\

vÝPOČE)tploch skupin na T 520
Prvotní doklad

.

x

II

11

"

.855,31

100,22

Čís.
mapy

1

čís.
skup

pol',
č.b.

1

1

1

,

3

pl

884,27 \

02

922,16

453,1&

/

930,25

ozn.
bodu

I

x

01

855,31

2

pl

884;,27

3

6247

580,54,

\

I

I

;

u

I

100,22
'453,15
530,15
I

I
;

"

4,

553,22

p2

940,18,

4

p3

315,43

100,15

01

855,31

100,22

---'--

5

I

I

215,14

'03

1027,11

5
i

I

,6

.', 04

7

p3

8

01

155,70

100,02

'315,43

100,15

855,31

100,22

I
I

\

('

Předpisuje
se od' některJho
severozápadního
bodu
ve směru pohybu ručiček hodinových.
Skupiny 900
se předpisují a zpracují odděleně.
,

'

I
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!

Tf'ld~ni

I

soubor

I

tf.sl.

• S

celý

sest.1

D

2.

••

I

I

•

I

F

F

'6.

-7.

----'---I.i

S.

--

řa~ení.

Vypnout

děrování

A, = x,

+

O,

== A,.Bi

(12-17)
49 ' .

-í

(IS-25)
Hš 47, kontr.

1

jako 8. jen liš 46, kontr.

,

štítků!

(12-17)
Hš 47, kontr.

I

B, = Y'-'!I'-l

I

--

X~l

F

F'

10.

+

do hlavních

jako 6. jen Hš 46, kontr. 48

F

9.

Kontrola

,

F

-

--.!

I

.

5.

!

soubor 001 ve sl..6 až 8

D<9aěruj na D: O do sl.' 46 až n
B a E: O do sl. 47, 49, 51
O: O do sl. 46, 48, 50

--

I

Si

\4.

F

I

Druh
op.

do pole

E ••• Bouborostatní.
.

3.

8 až 1

,

:I

z poli

--

D

E

celý

I

vZOreQ

A á! soubor lve sl. 8
B ••• soubor 3, 5, 7; 9 ve sl. S
O ••• soubor O [Odpl, 2, 4, 6, 8 ve sl. 8

1.

.
7/6

I

'sest.
I

A
B

tJ
A

výp°ilet

ěfs

pal.

1S-25)
5

I
I

(64-70)

I

25
26

25
26

(71,74-8)1
zn.

50

I

(64-70)
. (:ť71,
-80)
kontr. 60,:

74-1

(81,82-90:>

3
4

I

Listování na tabelátoru. Psát sl. 1 až 2, .3 až, 5, 6 až 8, 12 až 17, 20 až 25,
61 až 70, 71 až SO, 8,1 až 90. Součet T při zmi:íně sl. 3 až 5, GT při změně
sl. 1 a 2.'

11.

I

-

Je-li nutno souřadnice redukovat v SPS, stačí pouze redukovat hodnoty x. Redukující hodnotu
2K děrujeme pro každý list třeba do sl. 51 až 60
1
,
na soubory B, D, Erozdělené
podle mapových listů, a do sl. 26 az 35 na soubory O. Potom bude položka
:

OZ;

I

Ai =xi
6·lF

!

\

+

+

(10-17)
(10-17>
---' (26-35)
.
Hš 47, kontr. 49

~1

-2K

-

Ukázka tabelačJ;Úsestavy

I

ěfs. mapy r ěfs. skup

1
1
1
1
'I

1
1
1

-

900
900
900
900
900
~OO
900
900

r pař.

/Ulalytického výpočtu

(formát šiřky42

ě.•b.

1
2
3
4
5
6
7
8

'T,

855,31 .
884,27'
922,16
553,22
215,14
11$5,70
315,43
855,31

'I,

(51-60)

mísťb

ploch skupin na T 520

.

.d,.-X,

100,22
453,16,
930.25
940,18
1027,11
100,O~
100,15
100,22

I

+ Xi-

1739,58
1806,43'
1475,38·
768,36
370,84
;4:71,13
1170,74
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&52,94
477,09
9,93
86,93
927,09'0;13
0,07

\

25
26

(26-35)

cm 'složený "do harmoniky").!

ti,

I

(64~70)

I

!

jakó 6, jen Hš 46, kontr. 48, a 2K z~ sl.

-7·1;,

I

613967,37,
861829,69
1~650,52
166793,53 '
343802,06"':61~25
81,95
1213582,25 " T
1213582,25
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Postup práce je zřejmý z příloh.
Výpočet není, jak je patrno z přílohy 7 (předběžná
kalkulace času a nákladů), nějak vysoce efektivní,
avšak je prováděn z velké části mechanicky, což
umožní uvolnit technické pracovníky na předpis vět- '
'šiho poč~u skupin na každém listě. To li5madní práci
pracovníkům při planimetrování.

.

Pozn: Pokud nllní plooh~ mapového listu (daná jen rohy listu
bez prusečíku obvodů skupiil se sekčnfmi čarami). na kterou se
ploohy skupin mají vyrovuat, m/čena z tabUlek, lze ji při výpočtu
na počítači předepsat obdobně jako skupinu 900, avšak jen ze souřadnio rohu mapového listu.

,

Pro 1000 položek"" 1000 ~tftků.

Děrov~ni štítků
Kontrola
Třídění
Výpočet
Tabelace
Štítky a papír
Výstupní kontrola
Celkem

ar::>
CD

Cf)

4
4
1

3
0,5
asi
(asi)

Kčs,

hodin

1

I

14 hod.

I

I

44,44,13,180,15,30,20,-

I 350,-

Kčs

}

d~I'OVCfČ

ko"f"o!a

p,J'fl.zkouifl.t

A Stlo'/

1-t'::'O'tC"

I

O ~oě/fCfl
O ,J"f//ak

':azflnt

Hs" 4,7
A heh e' Hs"" 1,6 ,
13stlo'é /ls 1,7
.8 /,-ehd Hs"46 '

Lenko, D.
Ekonomika; organizácia a, kalkuiácia zememerai!ských
práo vrátanebezpei!nosti
práce

Vydala Slovenská v,ysokáškola
technická v Bratislave v Slo,:,enskom vydallate~stve
technickej
literatl1ry
ako dočasnl1vysokoškotskú
učebnicu. 273 strá'r1 textu,
C
25 prUoh. Cena učebnice 18,60 Kčs.
V učebnici je spra\::ovaná lát~a, ktorá je náplňou štú. di~ poslucháčov zememeNlčského
irižinierstva
v po7ó6e/o/ol'"
slednom ročniku a ktorá immá
priblížH problematiku, s ktorou sa stretnú, ,akonáhle po ukončení '~túdia
nastápia do praxe.
Oboohove je učebnice. členená do troch zákládných
neb~ ve výpočtu. V takovém případě se hledá chyba
častí.
takto:
V 1. časU sa pojednáva
o vývoji wměmeNlčských
prác a organizácie
zememeračskej
služby na území
a) kontrolou pořadí čísel bodů na útbelačn~ sestavě
nášho štátu, o terajšom stave organizácie zememerač"
se zjistí, zda nejde o přehození štítků;
skej služby a o vzťahu poverených, orgánov vQČi orgánom Ústrednej správy geodézie a kartografie.
b) v první položce každé skupiny musí být hodrtoII. časť je venovaná otázkam ekonomiky a plánmnaty A, B, O' nulové.. Nulové hodnoty v jiných položkách
nta 'zememea:ačských pi'ác. Popri všeobecne platných
zásadáCh sú tu rQzoberané jednotlivé časti technickomohou být jen je-li v taková' položce '!I. =
l;
,
ho&Podárskeho a financného
P,nui
kalkulácia, zeme)'lleračskýclh prác, projekčná
prIprava jednotlivých výc) překontroluje se správnost děrovánfpodle přéd.
robných úloh a kontrola plnenia plánu.
pisu;
iltčasť
obsahuje všeobecn'e platné predplsy o bezpečnosti práce a ochrana zdravia pri vyko~ávaní zed) překontr.oluje se předpis (zejména, zda n:ebyly
'.
stejné/body v různých skupinách předepsánýls jinými , memeračskýchprác.·
V prilohách sú uvedené najma vzory' formulárov posouřadnicemi),
"
užívaných v rezorte ÚSGK.
Látka je poorobnespracov,aná
najma v !I. časU, nakofKontrolu je třeba zásadně provádět na druhém
ko pre jej štúcřium doposiaf nie sú ucelené materiá,ly.
počítači. Byla-li podle některého ze 4 uvedených bodů
Autor, ,externý učitel pNloovník z praxe, venoval
velkú pozornosť spracovaniu
látky a snažil sa urobit
zjištěna chyba v někt6fých položká,ch, opraví se výlátku fzrozumitel'nou
poslucháčom
,Mjma
viacerýml
počet na tabelačm sestavě pomocí stolního kalkulačnípraktickými prUdadml.
ho stroje. 'Na tahelační sestav~ se chybné položky
Poslucháčom
zememeračského
tnžinierstva
na· Sloškrtnou a nadepíší se položky správné. Od dvojnásobku
venskej vysokej škole technlckej
dostáva .sa tým do
ploclly skupiny se odečtou .hodnoty O škrtnutých
_rúk hodnotná študljná pomocire.

Q

y;....

položek a připočtou hodnoty Oopravené.
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Ini. Viktor Gregor, katedra geodézie SVŠT,

Využitie fotogrametrie p'ri !peciálnych
úlohách vo vysokohorských terénoch

Fotogrametria
ako meračflká
metáda
účelným
sposobom pomáha riešit aj razne špeciálne úlohy.
Prednosti fotogrametrie,
či už pozemnej alebo leteckej, zvlášť vynikajú pri meračských a mapovacích prácach vo vysokohorských
terénoch. V ďalšom uvedieme niektoré práce Katedry geodézie
Slovenskej vysokej školy technickeJ v Bratilave,
vykonané pri špeciálnych
úlohách va Vysokých
Tatrách. Vo všetkých uvedených prípadoch sme použili metádu pozemnej' stereofotogrametrie,
ktorú
sme v prípade zamerania tatranských plies kombinovali s leteckou fotogrametriou.
Bližšie uvedieme
nasledujúce práce:

obzor

Bratislava

Zameranie p,rofilov p,re vedenie vvn Skalnaté pleso-Lomnický štít.
V danom prípade bolo treba podrobne zamerať pozdÍžne a priečne profily trasy jednotlivých vodičov
v severovýchodnej stene Lomnického štítu nad Mrtvou záhradkou (obr. 2). U každého z troch vodičov
sa predpokladal
samostatný
stožiar. Stožiare 8L,
8S a 8P sa mali postavit va výške asi 2 450 m.
Všetky 3 vodiče sa potom spojili na stožiari Č. 9,
ktorý balad týchto vzdialený asi 140 m vo výške
2 560 m a vedenie končilo zaústením na Lomnickom štíte - stožiar č. 10 - výška 2 620 m. V uva-

vyhotovenie podkladov pre botanický výskum
zameranie profilov pre projekt vedenia vvn
Skalnaté pleso .- Lomnický štít
zameranie tatranských
plies pre hydrologický výskum
Va všetkých prípadoch sme snímky vyhotovili fototeodolitom Zeiss Photeo 1318 a na vypodnotenie snímok sme použili vyhodnocovací prístroj
pre vyHodnotenie
pozemných
fotogrametrických
snímok - stereoautograf
1318.

1L
15
1P

Obr. 2: Elektrické
vedenie
štít, polohopis

V podstate sa jednalo o perspektívne
zakreslenie
Jednotlivých zvolených vrstevníc (1400, 1600, 1800,
2000, 2200 a 2400 m) do pozemnej fotogrametrickeJ
snímky s dostatočnou presnosťou, na základe ktorých sa vyšetrili horné shranice jednotlivých porastov (lesa, kosodreviny ~ pod.) (obr. 1). Vzhfadom na to, že maximálna vzdialenosť záujmovej
oblasti (kotol Gerlachu a okolie) bola okolo 10 km,
bolo nutné zvollť pťimerane dlhú základnicu
v danom prípade b = 535,1 m. Pre perspektívny
zákres zvolených vrstevníc sme použili stereoautograf, pričom mierka modelu bola 1 : 50 000. Vlícovacím podkladom bola topografická mapa 1 : 25 000.

Skalnaté
vedenia

pleso ~
1:2000.

Lomnlcký

žovanej oblasti je skalnatá
stena vefmi členitá
s mnohými skalnými výbežkami a rebrami, ktorých
by sa mohli jednotlivé vodiče dotýkať v dosledku
priehybu jednak vlastnou váhou, jednak vplyvom
námrazy prípadne bočného rozkývania vetrom. SÚčasne s pozdÍžnými profilmi vodičov bolo treba zamerať tiež rovnobežné
profily
vo vzdialenosti
10 m vpravo a vfavo od trasy (obr. 3). V rozorvanejších častiach, kde by vodič prechádzal v úžfabinách prípadne v blízkosti skál bolo nutné zamerať priečne profily va vzdialenosti 10 m na obidve
strany trasy.
Z predbežného štúdia topografickej mapy1 :25 000
a tiež ako výsledok rekognoskácie
sa ukázalo ako
najvhodnejšie
miesto pre fotogrametrickú
základnicu okolie vrcholu Huncovského štítu (2 351 m),
kiorý je od steny vzdialený asi 1 km. Dížka základnice v danom prípade bola b = 35,35 m, uhol stočenia osy záberu vzhfadom na základnicu
rp =
= 23,50g. V snímkovej dvojicibolo 5 signalizovaných vlícovacích bodov určených geodeticky ako
šiesty daný bod sme použili roh rímsy observatária
na Lomnickom štíte. Jednotlivé body [stožiare) boli
signalizované výtyčkami a červeno-bielym tvrdým
papierom 20 X 30 cm. Na fotogrametrické
vymeranie profilov sme použili vyhodnocovací
prístroj
stereoautograf.
Mierka modelu bola m
= 2 500,
mierka mapového podkladu mk = 1 250. Pretože
smery profilov neboli rovnobežné s osou záberu
bolů nutné merané prístrojové súradnice podrobných bodov redukovať na staničenla jednotlivých,
profilov. V danom prípade stačilo určH uhal, ktarý
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dI111, 1:500

kresl1acom stole po príslušnom prome a operátor
u stereo autografu súčasné viedol meraciu značku
len zmenou výšky po model!. Pri výškovej zmene
prof1lu nastavil pracovník u stola lupu presne na
prof1lovú člaru a po nastavení meracej značky na
model sme odčítali prístrojově súradnice y s a 1Yldmorskú výšku príslušného podrobného bodu. V zápisníku meraných hodnot sme potom podla uvedených vzťahov vypočítali staničenia jednotlivých
podrobných bodov.

••#11, ':250

Obr. 4: Redukci~ prlstrolových stí.radntc na stanlčenta
proltlov.
in
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Obr. 3: Pozdlžny prolil
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VelmI dobrý obraz o priebehu pozdlžnych profUov v Skalnej. stene dava perspekUvny zákres do
snímky ,(obr. 5).

zviera smer prof1lu sb smerom osy záberu a merat
prístrojové súradnice y. a výšky podrqbných bodov
profilu. Pre redukciu prístrojových súradníc y. na
staničeniá s jednotlivých profilov platI (Obr. 4)
.8

== mm L1 11.
cos ex

= k LI 11.

pričom mm je mierk6yě číslo modelu
1J.y. je súradnicový. rozdlel prístrojových súradníc medzl podrobnými bodml a počlatkom staničenia jednotlivých profUov
a je uhol ktorý 'zviera smer profnu 'so
smerom osizáberu
Uhol

a

sme urč1l1podla vztahu
tg ex

==

Llzgp
L1l1KP

Obr. 5: Perspektfvny zťlkres pozdlžnY1lh proltlov
. čov elektrIckého pedenla.

,

pričom 1J.XKP a 1J.YKP sú súradnicové rozdlely pristrojových súradníc počiatočného a koncového bOdu príslušného proI1lu.
Vlastně vymeranle podrobných bodov profilov
prebiehalo tak, že jeden pracovník viedol lupu na

vodl-

,

Zameranfe tatranských pUes pre hydrologický vf'
skum
Jednou z úloh hydrologického výskumu vo VysokýcP Tatrách je získanie presných údajov o plochách a kubatúrach tatranských pl1es, čo predp')-'
kladá lchzameranle vo velkýchmierkach - 1:1000
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prípadne 1:2000. AJ v tomto prípade ako najvhodnejšia a prltom dostatočne presná sa ukázala metóda pozemnej stereofotogrametrie.
Úloha nevyžaduje, aby sa zameranie jednotlivých lokalít polohove pripojilo na štátnu trigonometrickú sieť, lebo tým by sa neúmerne zvýšili fin.ančné náklady. Zameranie sa preto vykonáva len
v miestnej sieti upravenej podfa tvaru a verkosti
lokality. Výškové pripojenie vychádza z kát udaných v topografickej mape 1: 25000. Pre orientáciu siete vlícovacích bodov na sever sme použili
rúrkový usmerňovač pripevnený na teodolit.
Pre zameranie tvaru dna srna použili priamo
merané híbky pri bájkachvopred
rozložených na
vodnej ploche ,y odstupoch 20--,.-50m podla vefkosti
plesa a morfológie terénu. Za bójky sme požili ba. l6ny v priemere asi 30 cm, zakotvené kameňom
spusteným na dno. Bal6nlky sme zvolili kv6li fahkej doprave a tlež pre symetrický a aerodynamický
tvar. Zakotvené boli tak, že asi 113 ich objemu bola
pod vodou, aby sa tak vytváral príslušný ťah na
šnúru. Pri správnom 2akotvení vietor strednej sily
nevychyli bójku viac ako o 20-30 cm, čo v danom
prípade možno zanedbať. Poloha bájok bola na snímke zaregistrovaná
fotograficky. Híbku sme odmerali pri kaž dej bójke pásmom so závažím na konci.
Po skončení meranie sme bójky zobrali a preniesli
na ďalšie pleso.
Počet vlícovacícQ hodov ako aj sp6sob určenie
lch polohy ,sme volili v závislosti od rozlohy- príslušnej lokality. V zásade sme určili v priemere
3-4 vUcovacie -body na jednu snímkovú dvojicu,
. ktoré sme pri menších rozlohách určovali polárnou met6dou (sekundový teo'dolit . + základnicová
lata). Pri vefkých plesách, kde vzdlalenostl vlícovacích bodov presahovali 100-150 m sme určovali
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vlícovacie body pretínaním napred za základhice
rozvinutej s použitím základnicovej laty. Na signal1záciu vlícovacích bodov sme použili jednak štvorcové žito-modré terče 20 X 20 cm, ku ktorým sme
pre zvačšenie plochy a .kontrastu pridávali na stranu po jednom kuse bieleho kartónu formátu A4,
jednak 3-4 bal6nky zviazané dohromady.! Ako jeden tak aj druhý sposob signalizácie sa velmi dobre
osvedčil. Pri danej úlohe sa dobre osvedčlla kombinácia pozemnej a leteckej fotogrametrie, pričom
pozemné snímky sme použili pre zameranie presných obrysov hladiny a okolia a letecké snímky
slúžill na vyhodnotenie prípadných hluchých priestorov. Zameranie -týchto hluchých priestorov po-

plesá
OIf.,RJ

rAN

obzor
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temnou fotogrametriou
by bolo vyžadovalo ďalšie
snímkové dvojice, čo by zvýšilo ako časové tak
aj finančné náklady. Pritom presnosť leteckej foto·
grametrie (výškopisu) je v danom prípade úplne
dostačujúca.
Pre výskumné a študijné ciele sú účelné ako
vhodný výrazový prostriedok fotografické zviičšeniny originálnych snímok použitých pre fotogrametrické zameranie. Do týchto snímok možno súčasne s vyhodnotením na stereoautografe zakresliť
perspektívne vrstevnice tak okol1tého terénu ako
aj dna príslušnej lokality (obr. 6 a obr. 7).
Pretože doterajšie mapové podklady v oblasti
Vysokých Tatier boli prakticky len topografické
mapy, z ktorých nebolo možné s dostatočnou presnosťou určH plochy pl1es, viedl1 sa už po niekolko
desaťročí spory o najviiČšie pleso vo Vysokých Tatrách. Do úvahy prichádzal1 Strbské plesů a Hincovo pleso. Z mapových pddkladov v mierke 1:2000
vyhotovených fotogrametricky
v rámci danej úlohy
vyplýva, že Hincovo pleso je vo Vysokých Tatrách
najviiqšie (P = 20,08 ha) a po ňom nasleduje Strbské pleso (P = 20,05 ha).

V.: Využltle fotogrammetrle
pri !;peclálnych
úlohách vo vysokohorských
terénoch

Záver
Uvedené príklady využiti a fbtogrametrie
vo vysokohorských terénoch poukazujú na možnosti tejto
Pletódy - v daných prípadoch pozemnej fotogrametrie. V porovnaní s leteckou fotogrametriou
je
pozemná pri úlohách menšieho rozsahu ekonomiekejšia - polná výstroj je podstatne lacnejšia ako
vybavenie pre leteckú fotogrametriu.
Taktiež samotné vyhotovenie snímok pod mrakom je skar
možné ú. pozemnej ako u leteckej fotogrametrie.
Ak sú mraky nízko, ČO vo vysokých horách býva
dosť často, letecké snímky nie je prakticky rp.ožné
vyhotovit. Nevýhodou pozemnej fotogrametrie v porovnaní s leteckou je pomerne vefký počet snímkových dvojíc (hluché priestory) a vlícovacích bodov, ktoré je treba vačšinou určit geodeticky. Presnosť vyhodnotenia, ktorá je závislá od vzdialenosti
vyhodnocovaného
územia je u pozemnej fotogrametrie premenlivá - ubúda so štvorcom vzdialenosti - u leteckej fotogrametrie je presnosť približne rovnaká v rozsahu celej snímkovej dvojice.
Vo všeobecnosti mažeme po~edať, že použitie leteckej fotogrametrie je rentabilné len pri prácach
vačšieho rozsahu, pre malé lokality 1e účelnejšie
použitie pozemnej stereofotogrametrie.

Ini. František Šilar
V9zkumn~ ústav geodetick9. topografick9 a kartografický,
Praha

K paralaktickému
měření vzdáleností se převážně
používá základnových, latí ve vodorovné poloze.
Zatím co změření paralaktiCkého
úhlu Je možno
provést moderními
theodolity
poměrně
rychle,
zdlouhavé postavení těcJ;1to latí zdržuje celý měřický úkon. V budoucnu se zavedením Pleclfanické
registrace měřených údajů, např. kódových theodolitů, vlastní měření ještě dále urychlf a používání
dosavadních typít latí se pak stane ještě více brzdou výkonu měřické čety. Z toho důvodu jsou hledány možnosti jiných typll latí, které by tomuto
požadavku vyhovovaly.
Jedním z řešení tohoto problému jsou kyvadlové latě. JSou to vlastně svislé latě, které se od
běžných latí liší v tom, že nejsou stavěny dosavadním způsobem, nýbrž jsou buď upevněny nad
těžištěm, nebo zavěšeny horním koncem, aby mohly
volně kývat jako kyvadlo. Po ustálení kmitll zaujmou sampčinně svislou polohu. Na kyvadlové latě
mohou být upraveny nejen základnové latě pro paralaktickou polygonometrii,
ale I běžné nivelační
a tachymetrIcké latě.
Jednou t prvých kyvadlových latí je základnová svIslá lať pro d1l1ní polygonometrll,
jejímž
autorem je Inž. dr. K. Kučera CSc. Čtenářllm je
známa z podrobnějšího pOpISU v článku [1].
Nyní s další kyvadlovou latí přichází na trh
zá~adoněmecká firma Dtto Fennel v Kasselu. Tato
firma jako první konstruovala
kódový theodolit
typu FLT a při jeho použití na scelovacích pracích
se ukázala potřeba ijného typu laťě. Fennelova kyvadlová lať (obr. 1) je dlouhá 2 m a přI dopravě
se dá sklopit na délku pouze 1,20 m. Ve svislé po-
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loze je udržována pomocí 2 opěrných tyčí, jejichž
délku lze v malých mezích měnit. Při dopravě se
opěry přiklopí k horní části latě, označené na obrázku 1 písmenem Q. Vlastní základnová lať o délce 1 m je zavěšena uvnitř latě, kde volně kýve.
Vidět jsou z ní pouze oba koncové kruhové terče, jejichž vzdálenost představuje
paralaktickou
základnu.
Tlumeníkyvll
se provádí
vířivými
proudy.
V obou signálech jsou urhístěny žárovičky, které se rozsvítí, jakmile záklatlnová lať přestane k~'vat. To slouží pro kontrolu jak observé'Morovi, tak
i měřickému pomocníkovi. Pomocník ustaví lať nejprve MJ hrubé svislé polohy pomocí krabicové líbely, kterou pozoruje v zrcátku, a pak ji otočí pomocí dioptru D do směru k měřickému stroji. Současně v zorném poli dioptru vidí rozsvícení žároVíčky, která mu signalizuje správnost postavení
latě. Aby nedocházelo k vyčerpávání baterie případným rozsvěcováním žárovek mimo dobu měření a
v době dopi'avy latě, je na dolním konci latě F
umístěn kontakt, který vypne osvětlení, jakmile je
lať nesena nebo jinak dopravována.
Podle údajů výrobce lze při měření vzdálenosti
do 50 metrů očekávat chybu asi 4 cm, jestliže se
cílí a odečítá na obě značky latě pouze jednou.
Kombinací kódového theodolitu a kyvadlových latí
se podařilo zvýšit výkon polních měřilo'kých prací
až o 50 % [2].
Invarové nivelační latě v kyvadlové úpravě byly
poprvé použity v Geodetickém ústavu Technické
university v Drážďanech [3J. V tomto ústavu byla
před časem navržena a vyzkoušena motorizovaná
nivelace a kyvadlová nivelační lať vznikla jako
další vývojový stupeň této metody. Při motorizované nivelaci je měřič s nivelačním přístrojem
umístěn na lehkém nákladním autu. Obě latě se
nejprve připevňovaly na samostatná osobní auta
nebo je vezli pomocníci před sebou na řidítkách
jízdních kol. Takovéto dopravování latí způsobovalo potíže v udržení jejich svislosti. Kyvadlová
úprava spočívá v tom, že se použije speciálního
držáku v kardanově závěsu, který se umístí na střechu dodávkového automobilu (obr. 2 J. Nivelační lať

se upevní do držáku tak, aby mohla volně kývat
(obr. 3J. Aby bylo možno měřit na lať z obou stran,
byla doplněna stejným dělením a invarovýmpáskem i na druhé straně. Podmínka stejnolehlosti
obou stupnic byla přezkoušena v laboratoři a bylo
zjištěno, že rozdíl obou počátků stupnice činí 0,15
milimetru.
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Při přejížděn! automobilu se lať upevní v šikmé
poloze (obr. 4).Obsluhuje ji řidič, který během měření zůstává sedět ve voze.

Zkoušky ukázaly, že přesnost odeč1tání je pra~ticky stejná jako u latě postavené na podložce.
Střední chyba v odečtení činila při délce záměry
6 m a 10 urovnáních ± 0,025 mm proti střední chybě ± 0,023 mm s latí na pevné podložce. V případě, když řidič seděl během měření v autu, zvýšila se tato chyba na ± 0,043 mm. Vliv vlastního
vozidla po hodinovém stání zpi!sobil pokles latě
o 0,05 mm, po pětinásobném vystoupení a nastoupení řidiče o 0,27 mm. Při měření nivelačních pořadů bylo dosaženo při délce záměr 50-70 m střední kilometrové chyby ± 1,7 mm a průměrné rychlosti měření 2,5 km/hod .Pi"ed používáním kyvadlových latí činila ta ta chyba ± 6,0 mm.
Uvedené' ipříklady ukazují, že kyvadlově latě
mohou být pi"ínosem k urychlel1í geodetických měření. Kyvadlové základnové latě ve spojení s kódovými theodolity mohou najít využití především
při zaměřování podrobných bodů.
Motorizovaná nivelace je známa již delší dobu.
Použití kyvadlových latí ji dále urychluje a zkvalitňuje. Dosažené výsledky ukazují; že by se s touto
metodou mělo počítat i u nás.
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V souladu s metodickýmI pokyny Státní komIse pro
rozvoj a koordinacI vědy a technIky pro sestavení plánu rozvoje vědy a techniky, přIpravil Výzkumný ústav
geodetický, topogooflcký a kartografický
na r. 1965 plán
tematických
úkoh1
pro
zlepšovatele
a vynálezce
v oboru geodézle a kartografle.
VÚGTK shromáždil
náměty
vyžádané
od gesčně
pOdřízenýClh a spolupracujících
pracovišt a současně
uvážil vlastní náměty. Po projednání
v sekcích a na
zasedáních, oborové rady vědeckotechnIckého
rozvoje
byl návrh plánu tematických úkolů schválen j,ako součást plánu rozvoje vědy a techniky resortu ÚSGK na
r. 1965..
Ústřední správa geodézie a kartog~afle vyzývá odborníky, vynálezce a zlepšovatele
ze všech pracovišt
k .t1Ča~~ina vyře,šení vypsaných problémů.
I.

nout gooficky, nebo opravit registrované
spuřadnice
před vynesením. Obě uvedené cesty jsou ekonomicky
i technicky nevýhndné.
phpiSÚkolu a technické

Navrhnout ,.úpť'avu fotogrammetrlckých
vyhodnocova"
cích S'DrOjŮtypu stereQlplanigraf C-5 a stereometrograf,
kte'rá by zajIstila využIt venku naměřených
iijformací
o šířkách oka'pů pro zo,brazení sikuteĎnéhopůdorysu
'budov.
Za vyřešení odpovídající podmínkám
na odměna ve výši 2000 Kčs.
Lhůta k vyřešení
Podrobnější
GTÚ Praha,
prospěšnosti.
macf ostatní

lmprovements relating to tha control
movíng polnts (1960, Vel. BrItánie
pat~nt č. a56.049)
Hagara,
Spevák,

J.:

'Mechanické
nast,avení
decentrace
vyhodnoc,ovacím strojí
(1960, GÚ Bratislava, ZN č. 9)

J.:

o stavu techniky:

ČSN ON 730410 bod 47 s doplňkem.
Úkol, TR Č. 1.057/63: Osvojení nových způs.abt1 a materiálů s cílem me'chanizace,
úspnry nákIadů a, zajištění snadného' vyhledání bodů při! stabillZaci bodového
pole.
.,
Úkol 'IR č. 122.080/62: Průzkum ekGnomických zl?ůsobů
stabilizace bodového pole:
a), sledováním
koroze hliníkových
a duralových
podzemních, značek,
b) zkoušky stabillzace
pomocí skloIamimtovýoo'
kuželů1?odle ZNpracovníků._ ÚGKI v Zillně.

á stereometrografu
pro přímé odsunuti okápů p:ři fotogrammetrickám vyhodnocení, THM,

2. Adaptace stereoplanigrafu

Dosavadní stav a jeho technickoekonomioké

of

na

I

/

informace

TÚ: 31. 12. 1965

Nový s'tereofotografický
vyliQdnooovací
stroj v CSSR 1962, GaKO, Č. 9

požadavky:

Body vytyčovací sítě musí být z,ajištěny vhodně a
trvale. 'Jako stabilizační
materiál
lze 'použít zejména
žulové IhOOnoly s křížkem, ocelové! trubky zalité betonem, ocelové trubky:z:abetonované
do svisle posta~
vené k,an,aliz,ační skruže
chráněné
podklopem
apod~
(z návrhu připravovaných
směrnic pro práce na sídlíštích).
'
Za vyřešení odpovídající podmínkám je stanovena jedna '.odměna ve výši 500 Kčs.
Lhiita k vyřešení TÚ: 30. června 1965.
Podrobnější
informace o pomoc řešitelům
poskytne
ÚGK vPraz'e,
který je ,pověřen provedením ptůzkumu
,prospěšnosti.
Kromě tQJho zajlštují
poskytování
infor. ma~í všechny ostatní ú~tavy ÚSGK.
TechnickoekonomiDké

jed-

Der Stereometrogooph
aus Jena
[Zeiss Vermess.-Informationen,
1961,
č. 12)

Dosavadní stav, a jehotechnic;,:koekon'Omdckií 'nevýhody:

Popis úkolu / a technické

je stanovena

Informace
a pomoc ř,ešitelům
poskytne
který je pověřen
provedením
průzkumu
Kromě toho zajištují poskytování
ínforústavy ÚSGK.

1. Návrh stabilizace geodetických pevných bodů
ohrožených stavebním provozem při investiční
výstavhě a jejich ochrany p,řed zničením' nebo
poškoz~ním

Dosavadní způsoq', stabilizacebodů
a jejIch ochrany
před zničení.\Il' nebo piled 'poškozením je nedostatečný.
V důsledku toho se, musí zničené body obnovovat.
Obnovováním bodů se zvyšujI náklady na budování,
a ťidržbu sítě.

poladavky:

Mechanické nastavení
hodnocovacím
stroji
(1960, GÚ Bratislava,
Hagara,
Spevák,

J.:

J.:

decentrace

na vy·

ZN č. 7)

Optické pozorování a kontrol,a kresby
přímo od vyhodnocovacího
stroje
(1962, GÚ Bratislava, ZN č. 16)

3. Odstranit hlučnost fakturovacího stroje SUPERMETALL, který je souěástí koordimetru
Dosavadnf stav a jeho teoonickoekonomické

nevýhody:

Koordimetr s příslušenstvím
je~umlstěn v blízkém prostoru u stereometrogoofu.
Jestl1že je používán koordimetr (registooce
souřadnic,
transformace
souřadnic,
výpočet ploch ze souřadnic ,atd.), dochází k neúměrně
vysokému hluku, který zpúsobuje
nervové vyčerpáni
vyhodnocovatelů.
Navíc v době, kdy vyhodnocovatel vybodnocuje výškopis, je sice koordimetr volný, ale jeho
hl\lčnost zamezuje jeho využItI např. pro rychlou registraci souřadnic lomových bodfI situační kresby.
Pop.fs úkolu a technické

požadavky:

SnížIt hlučnost
příslušenství
koordímetru
na mlnImUl;n.
Za IVyřešenl odpovídající podmínkám je stanovena jedna odměna VB, výši 1000 Kčs.
Lhůta k vYřešen~ TÚ: 30. června 1965
.\
Podrobnější
Informace
a pomoc řešitelům
,poskytne
ÚGK Liberec, který je pověřen prOVedením prfJzkumu
'. prospě~ostI.,
Kromě toho zajištují poskytováni
informací vŠechny ostatní ústavy ÚSGK.

nevýhody:

Při 'vyhodnocení polohopisu THM v, místní oh tratích JB
zobrazena Ikaždá budova v obrysu své sti"echy. Pro zobrazení polohopisti je nutno' hodnoty okapů buď odsu-

Hofmann,
Hofmann,
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Dle Bedlenung des, 'Coordlmetr
Obsluha koordimetru
(překlad
tíslava.)
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Hofmann, O.:
Pichlík, V.:

Koordimetr [překlad GÚ Bratislava)
Fotogoommetrické
vyhotovení
technických map velkých měřítek [výzkumná
zpráva VÚGTK.č. 59)

Začlenění stereometrogoofu
a koordimetru' do výrobního cyklu THM [výzkumná
zpráva
k úkolU: ÚSGK
č. 222016/2 - ÚGK Č. Budějoviee).
Kompendium photogrammetri·e I-VI-Carl Zeiss }elUj.

4. Oěelová brúska ku krúžkovačom pre prevádzanie
zábrusu rycích hrotov do émulze
Dosavadní stav a jeho teohnickoekonomické

nevýhody:

Pri používání krúžkovačov sa hroty rycích lhiel pri
rytí do emuliie opotrebujú-otupia.
Zábrus rycieho hrotu na potrebný priemer krúžku, bodky sa mU,sí vykonávat ručne, na jemnom smirkovompapieriprípadne
inej brústacej hmote. Zábrus ,rycích iihrotov ihiel vym"
dúje značnúzručnosť
pracovníka a je pomerne. pracný,
zvlášť pri dobrusovánl na pri.emer a silu krúžkuresp.
bodk~
,
Popis úkolu a technické požadavky:
Navrhnúť (prípadne
vyhotoviť)
účelovú
brúsku
na
elektrický, prípadne ručný pohon pre zábrus rycleh
hrotov na potrebný priemer a silu čiary tak, že
a) upevňovacím
zariadením
(nastavením)
ryeej ihly
pod potrebným uhlom zábrusu bude dosiahnutý požadovaný zábrus priemeru a sily čiary, bodky. rycieno hrotu,
b) brusiaci mechanizmus bude vymenitelný a upotrebitelný na používané priemery krl1žkov.ača,
c) odstráni (jemné) ručné dobrusovanie hrotov úplne,
d) bud~ splňovať podmienky sériovej výroby pre potreby pGK resp. KRÚ.
"
I
za vyřešení odpovídající podmínkám je stanovena jedna odměna ve výši 3000 Kčs.
Lhůta k vyřešení TÚ: 30. listopadu 1965.
Podrobnější informace ,a pomoc řešitelům poskytne GÚ
Bratislav.a, který je pověřen provedením průzkumu prospěšnosti.Kromě
toho zajišťují poskytováni info-rmací všec'hny ostatní ústavy ÚSGK.
Teohnickoek()Domické informace

o stavu techniky:

Typizované brúsne nástroje (katalog ministerstva strojarenstva 1
•
Nejpresnejšť mechanizmy - Milo.š Ransa, vydalo SNTL,
Praha, v roku 1964
Zákltady kinematiky
Základy dynamiký pre novátorov a zlepšovatelůV od
doc. inž. dr. J. Nesv.adbu. Vydala Práca, vydavatelstvo
ROH, Br.atisl.ava 1955
.

A. pro zlepšovatele

1. Podávat návrhy na. vyřešení vyhlášených tema.tických úkolů může každý, pokud dodrží zákonné
předpisy a podmínky vyhlášených úkolů. Soutěže
se nemohou zÚ.častnit členové soutěžní poroty a
pracovníci, kteří byli buď pověřeni hodnocením
návrhů V rámci průzkuI;lm prospěšnosti,
nebo
kteří měli přímý vliv Iia vyhlášení úkolu.
2. Návrhy se podávají Ústředníisprávě
gepdézie a
kartografie ,v Praze. Textová Část se podává ve
dVOjím vyhotovení, přllohy jako funkční vzo·rya
modely, případně obtížné výkresyinohml
být připoj,eny jen V jediném provedenL
3. Každý návrh přihlášený do soutěže musí být ozna.' čen "Rešení tematického úkolu č.. , •.....
ÚSGK"
a musí obsahovat jlllén·o a adresu' zlepšovatele,
.
adresu zaměstnavatele
a číslo jeho konta u' SOC.
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4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být srozumitelné, technicky jasné a úplné. Pokud se řešení
opírá o literaturu, musí být tato přesně uvedena
5. Konečnli lhi'lta pro podání řešení je uvedena
u každého úkolu. Za včas došlé se považují ty
návrhy, které ve stanoveném termínu budou dQručeny podatelně ÚSGK v Praze 1, Hybernská Č. 2.
B. pro Ostřednt správu geodézie a kartografie
1. Každé řešení bude po jeho přihlášení zkoumáno
ústavem pověřeným průzkumem prospěšnost! a
řešitelé budou případně vyzváni k doplnění nebo
dořešení neúplně zpracovaných částí návrhu.
2. Do jednohQ měsíce po uplynutí konečné lhůty pro
podání řešení musí být řešitel vyrozuměn o· dalším řízení.
3. Ze dvou stejných řešení bude' dána přednost tomu, které došlo OSGK dříve.
4. Práva vyplývající pro navrhovatele ze zákonných
předpisu o vynálezech, objevech a zlepšovacích
návrzích zůstávají navrhovatelílm zachována, zejména pokud jde o nárok na další odměnu v případě realizace. vynálezu nebo zlepšovacího návrhu,a
také nároky na ostatní výhody; jako právo na přihlášení
vynálezů apod. n~udou
dotčeny.
5. Konel:né zhodnocení návrhů provede soutěžní komise ustanovená
Ústřední správou geodézie a
kartografie.
ÚSGK schvaluje na návrh soutěžní
kOllliseodměny a jejich výplatu s konečnou platností.
•
6. Vypsaná zvláštní odměna bude přiznána za úplné
vyi'ešení!íkolu,
odpovídající jak soutěžním podmínkám, tak požadavkům uvedeným v jednotlivých tematických úkolech. V případě dflčího řešení může být odměna snížena nebo rozdělena!
mezi několik dllČích. řešeni. Dojde-li něl(olik řešení vyhOVUjících všem požadavki'lm, bude odměna přiznána nejvhodnějšímu
z nich. Bude-li
Však optimálního řešení dosaženo kombinací několika návrhů, z nichž každý bude třeba sám
o sobě l1plný,/bude odměna rozdělena na všechna
tato řešení. Poměr rozděleni
stanoví soutěžní
komise.
7. Za předložené
vzorky, funkční
modely nebo
prototypy . odpovídajíoí
podmínkám
stano'veným
pro jednotlivé úkoly, budou poskytovány přiměřené náhrady, a to podle rozhod;mtí OsqK. Tyto
náhrady se nevčHají do zvláštních odměn.
8. Zvl~štní odměny a náhrady vyplatí ÚSGK do 14
I;1nu po jejich ,schválení a výsledek soutě:6e uveřejní v odborném časopise GaKo.
C. informace
Potřebné souhrnné inf()rmace o všech úkolech poskytUje řeš,itelílm Ústřední správa gemlézie a kartograne, oddělení 211 - nOllé techniky -- Praha 1; Hybernská 2. Podrobné informace o jednotlivých úkolech
,podává vždy.ústav
pověřený provedením pril.zkumu
prospěšnosti. Který ústav je pověřen tímto průzkumem,. je uvedeno u každého úkolu. Všechny ostatní
ústavy, na něž se řešitelé obrátí o infqrmace, zprostředkují jejich poskytnutí, pokud je nemohou samy
podat.
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vyhodnocení

tematických

tikoli

i!. 3, 3, 4

Dne 22. 'p!I'oslnce '1964 byly vyhodnoceny tematické li'koly .
č.!2 - Ná:v,rh jednoduchého signal1začnilllo Z<lříze·nt pro
zarn.liřpvání:podrobného
bodového pole trojúhelniJkovými řetězci
'
č. 3 ..,. Ma1eriál ,pro signal1zacipři
-fo-togoomrtletrlcké
metodě vYhoto~ní THM
"
č. 4 - Foto.gramlJletr~cká sisnaHzaee plotů
č. 8 - Mechanizace nakládky a vykládky stabHizačního
mat·eriálu
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70 let prof. inž. dr. Pavla 'Potužáka, DrSc.

,

Dne 3. ledna t. T. se dožil 70 l~t senior učitelského
sboru / na zeměměřickém
směru stavebni takulty
ČVUT prof. inž. dr. techn. Pavel Potužák, DrSc.
Rodák z Břetětíc na Klatovsku se po studiích na
sušické reálce zapsal v roce 1915 jako řádný poSluchač na tehdejší učební běh pro vzdělání zeměměřičů na České vysoké škole techniCké v\ Praze.
Vojenská povinnost během 1. světové války mu zabránila pokračovat ve studiu a tak teprve po více
než dvouleté službě na italské frontě mohl ve studijním roce 1918-1919 ukončit studium státní odbornou zkouškou s vyznamenáním. Toto základní
studium si později- doplnil a v roce ;1.929vykonal
1 druhou státní zkoušku rovněž s vyznam~rí.áním.
. Po ukončení studií a krátkem působení v praxi
byl přijat jako řádný asistent na Vysokou školu
báňskou v Příbraml, kde pdd vedením prof. Čuříka
vedl v létech 1920-1921 cvičení z matematiky,
deskriptivní geometrie a vyrovnávacího počtu. Kromě toho vypomáhal v ústavu g~odézie a dUlního
měřictví
při' polních
a podzemní~h
cvičeních.
V této době vykonal také řadu zkoušek z diferenČních předměti\ na báňském studiu, jako např. z dulního měřictvi, geologie, petrografiI;!, hornictví aj.
~ Příbrami přenesl své pusobení do Prahy, kde
od r. l~lpracoval
v ústavu praktické geometrie
na Vysoké š150le speciálních nauk. Pod vedením
prof. Petříka vedl až do r. 1926 cvičení zgeodé~ie,
pozemkového katastru, scelování p:nemku, sta,vby
měst aj. V létech 1922'-1924 mU byly umožněny
stipendijní cesty dá Francie, kde studoval jako mimořádný posluchač na několika institutech: ~cole
Nationale des Fonts et Chaussées, École Nationale
supérieure des Mines, ~c9le spéciale des Travaux
Publics, Service du Génie rural a Service géographlque de l'Armée. Na těchto učmšt1ch přednášeli
přední francouzští
geodeti" jako, prof. ďOcagne
(aplikovaná geometrie a topometrie), prof. Prévot
(důlní měřictví), ing. Roussilhe, (pozemkový katastr, letecká fotogrammetrie,
fotografie)
a prof.
Danger. Kromě již uvedených předmětů poslouchal
prof. Potužák ještě přednášky ze scelování pozem-,
ků a pozemkových úprav, odhadu a vtřiďování pO-I
zemků, geodézie, astronomie, a kartografie. Mimoškolně se účastnil polních měření při nívelaci" při
vytyčování pozemkových hrar1Jc a seznámil se s fotogrammetrickými
metodami při vyl\otovování katastralních
map na podkladě leteckých snímků.
Tyto stUdij~ cesty mu umožnily rychlé zavedení
nejnovějších poznatků V našem oboru do výuky
na ČV{,JT,jako tomu bylo např. v letecké fotogram'metrii, kterou ve funkci honorovaného
docenta
přednášel a cvičil již od školního roku 1923-1924.
V dubnu roku 1926 přešel prof. Potužák k výkonné měřické služběnejJ?rve k evider:ct pozemko:
vého 'katastru.Po
dvouletém pusobem na Morave
byl přeložen ke katastrálnímu měřickéIhu úřadu do
. Prahy, kde setrval až db roku 1a36 u nového měření, při autentifikaci
a při vedení pozemkového
katastru. Přes ve LM zatržení ve' výkonné službě
sledoval prof. Potužák nové pokroky v geodézii,v roce 1930 a15soJvoval napr. fotogrammetrický
kurs v Ziirichu - a sou'tavně pracoval i vědecky.
V roce 1935 předložil disertační práci na téma
"Vliv výšek a vliv uzávěrek na jakost leteckéÍlO,

snímku" a po přísné doktorské zkoušce byl prohlášen doktorem technických věd. Rok na to složil
habil1tační kolokvium. Od r. 1936 pracoval v ústřední správě pozemkového katastru na mill.1sterstvu
financí, odkud přešel 1. března 1938 jako' mimořádný profesor na Vysokou š:kolu speciálních nauk,
aby zde po prof. Petříkovt převzal vedení ústavu
praktické geometrie. Slibně započatá práce pedagogická byla·i17. listopadu ·1939 přerušena uzavřením vysokých škol. Válečná léta prožíval prof. Potužák v ústraní -' učitelům byla znemožněna jakákoliv o,borná nebo veřejná činnost - a využíval
této doby ke studiu různých disciplín. Tak se připravoval prol Zfhájení výuky ve svobodném státu.
Proto bylo možné, že ihned po otevření vysokých
škol v květnu 1945 mohl po nejnutnějších
organh
začních opatřeních zahájit přednášky. Svou neúnav,nou pílí při znovuvybudování
Vysoké školy speciálních nauk ať už jako přednášející, nebo vedoucí
ústavu, či jako předseda zá,vodní rady (v létech
1945-1947) se významně podílel na konsolidaci
vysokého učmště. Tato jeho 11spěšná činnost byla
oceněna mj. tím, že byl učitelským sborem postaven v roce 1947....,...1948
do čela školy jako její děkan a pak působil ve fun.kci proděkana s přestávkami celkem 8 let. V tomto období realizoval mj.
nový, náročnějŠÍ způsob zakončení studia - diplomní práce, v nichž jsou v převážné míře zpracovány problémy a úkoly zadané geodetickou praxí.
Kromě'toho se účastnil i mimoškolního dění ať odborného, či politického. Tak např. byl po několik
roků předsedou geodetického a geofyzikálního komitétu při Čs. národní radě badatelské, dlouhá léta
pusobU v Čs. fotogrammetrické
společnosti nejdříve
jako pokladník, později jako její předseda, byl člen~mtechnického
odboru Masarykovy akademie práce, Svazu inženýrů a aJ;'chitektu. Ve volbách do NárodníhO shromáždění v roce 1954 byl zvolen poslan~
cem za obvod Prahy 2 jako zástupce Vysokého učení a stal se členem kulturního výboru NS. V období 1956-1963 byl členem předsodnictva
Čs. výboru obráncu mí~ua do r. 196fJ též předsedou obvodního výboru OM v praze 2. V ocenění záslužné
činnosti vědecko-pedagogické
i politické byl v roce
1961 prof. PotužákOvi udělen presidentem \ republiky Rád práce.
Těžištěm činnosti prof. Potužáka byla a je samozřejmě jeho práce pedagogická, a to nejen jako
přednášejícího,
ale i jako školitele aspiranti\. Během více než 26, let pi'tsobení na fakultě'přednášel
a vedl řadudiscipHn
- nauku o pozemkovémkatastru, geodézii, leteckou fotogrammetrii, 'topografické mapování, evidenci nemovitostí, scelování pozemků aj. -:- a to nejen pro budoucí" zeměměřické
inženýry, a\e I pro jiné inženýrské obory (zemědělský, lesní, strojní, elektrotechnický).
K těmto
přednáškám vydal řadu monografií a skript: Letecká fotogrammetrie
(1931), Základy. letecké fotogrammetrie (1936 J, Měřlcké předpisy I. a II. (1947
a 1948J,Katastrální
mapování I. a II. (1952), Vedení map a evidence pMy (1959" a společně s doc.
Šteinerem v r. 1962) a zejména pak Praktická geometrie 1. a lI. díl, kti:lrá dosáhla velké obliby u studentii i u praktlkll pro svou srozumitelnost a pře-
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hlednost, o čemž .svědčí mj. 'i to, že její 3. vydání
v roce 1954 by[ov krátké době rozebráno. V roce
1963 odevzdat prof. Potužák n~kladatelství
ve spolupráci s inž. dr. Císélřem rukopis učebnice "Podrobné mapování" a v současné době je připraven
rukopis skripta "Topografické mapování" ve spolupráci s inž. Váňou. Kromě toho je puPUkačně čin~ný v našem i zahraničnlm zeměměřickém tisku, kde
bylo. uveřejněno na 40 hlavních titulů. Rovněž svými referáty a diskusními příspěvky na různých
seminářích, konferencích· a pracovních poradách
se podíli na usměrňování praktického geodetického
živofa. A výčeť činnosti by nebyl úplný, kdybychom
nepřipomněl1 jubilantovu aktivní účast v komisích
pro II. státní zkoušku v Praze a v Bratislavě,
v Oborové radě vědeckotechnického
rozvoje v geodézl1 a kartografii, ve fotogrammetrické
sekci této
:tady a jíilé.
Celá dlouholetá činnost prof. Potužáka na 'škole i ve výkonné zeměm.ěřické službě vyznačovala
se vždy snahou, aby všemi svými silami přispěl ke
zvýšení úrovně oboru, jemuž zasvětH celý svůjživat. A přejeme-li dnes prof. Potužákovi k jeho sedmdesátinám do dalších let hodně zdraví, životní
pohody a nových pracovních úspěchů, připojujeme
i svůj dík za dílo, které dosud pro čs. geodézii
vykonal.
Pracovnící zeměměři'ckého směru
na fakultě staveb,ní CVUT

I

Na .den 12. llstopadú m. r: připadlo 85. výročí narozenin inž. Jana K a val í r a, znlimého odborníka v reprodukci map a plánfi, emeritního
přednost-u Reprodukčního ústavu ministerstva
financí, který si po roce
1918 získal
značně
ztsluhy
o vybudování
toMto
Cistavu.
.
f·

Rodák z Hradce Králově nejprve studoval ve Vídni,
a pak v Praze na Ceskě vysoké škole technické, kde
9. května 1905 vykonal státní zkoušku na uče.bním běhu pro zeměměřiče. Po roce 1918 přešel do Cs. republlkY ze Solnohradu, k!le nastoupil hned po státní zkoušce k nov,ěmu měřenI. V Praze pfisobil rovněž u nového
měřenI, ale ne dlouho. Koncem roku 1920 byl přidělen
do UtográHckého
ústavu na Kr Vinohradech
(tegerova ul. č. 64) jako jeho správce. Později byl tento
ústav přejmenován
na reprodukční
ústav.
Nové reprodukční
techniky pro obnovu katastrálních map a pro provádění mapz. nového měření vyžadovaly rozšíření pracovních prostor, la proto byl \ Ústav
přestěhován 9. prosinéé 1935 do nové budovy v Bubenči (Kazaňská 7, dnešní Jllemnického)~ Jím vybudovaný
llstav vedl až do svého odchodu
do. dfichodu,' do
30. června 1939.
PrO svě vysoce odborné znalosti bylpo'Volán
na
ČVUT v Praze jako 11onorovaný docent,-.' kde až' do
u7;avfenl ~kol přednášel
předmět "Reprodukce
map a
plánll.••. Vedle své odborné činnosti byl velmi činným
ve spolku měřických
úředníM
státních.
Své odborné
články uveřejňoval· v našich i. cizích časopisech.' Byl
dlouholetfm
členem redakce
časopisu
,,~eměměřický
obzor", Zemfel 26. srpna 1947 v NusUch.
Jeha odborné práce pfi budování reprodukčnipo ústavu nebude zapomenuto, nebotna
jeho tradiCi byl vybudován nový Kartografick~
a reprodukční
ústav Praha, přizpfisobený v dnešní době Vysokým nárokfim na
širokou kartografickou
činnost a zajištujicí
vysokou
technIckou úroveň.
lnf. Pudr
l
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Z činnosti ČSVTS
v západosloven$kém kraji
V Západoslovenskom
kraji je 5 závodných pobučiek ČSVTS na geodetických
pracovi5kách, a to
pri Ústave geodézie a kartografie, pri Geodetickom
ústave, pri SVŠT, pri)(artogra~ickom
a reprodukčnom ústave a aj pri Geodetickej kancelárH ČSD.
Z nich agllne pracovali najma prvé tr!. Práca závodných pobočiek na našich pracolliskách je vysoko hodnotetná aj v porovnaní '50 ZP iných odborov
v kraji.
Tradičnou formou činnosti boli \ sú prednášky
a exkurzie. Tých bol uskutočnený
vačši počet.
Dvela vličšI význam má však spomenúť niektoré
nové formy práce v ZP ČSVTS, ktoré navrhli a
zaviedli súdruhovia najmli v ZP na ÚGK a na GÚ
v Bratislave, a' ktoré mažu byť impulsom aj pre
ďalšie ZP. Na obidvoch menovaných ústavoch si
založili filmové amatérske krúžky, ktoré si naplánovali nakrútenie kJ'átkych filmov s odbornou tématikou. Na geodetickom ústave chcú natočit film
o pozemnej fotogrametrii
a na ÚGK film o práci
so základnicovým
redukčným tachymetrom
Zeiss
BRT a samourovnávacím
nivelačhým
prístrojom
KONI 007. ZP ČSVTS pri Geodetickom ústave vydáva raz za 1/4 roka vlastný časopis "Geodetický
rozvoj",. ktorý má velmi dobrú úroveň.- a pohotovo
reagujenajma
na problémy mechanizácie a novej
techniky. V tejto ZP prišl1 aj s. ďalšou zaujímavou
formou práce, a to organizovaIfie j a z y k o v Ý c h
b e s i e d. v nemecko~ a ruskom jazyku.
Na geodetických
pracoviskách
zťažuje prácJl
VTS najmli \značná rQztrieštenosť člen ov, ktorí pracujú v teréne velmi vzdialení od sídla ZP. Velmi
dobré formy práce VTSaj v takých podmienkách
navrhujú v ZP pri Ústave geodézie a kartograf1e
v Bratislave. SÚ to najma p u t o vn é v Ý s t a vk y firemrlej literatúry a časopisov v jednotlivých
odborných skupinách, ktorých je pq ústave celkom
9. lnou formou sú tzv. g e ode t lc k é po 1h 0.di n k y, V ktorých sa' raz mesačne preberajú ak. tuálne odborné problémy.
Činnosť VTS v Západosloven:;kom kraji riadi,
v januári m. r. založená, Krajská komisia pre geodéziu a kartograf1u. Vedie ju inž .. Štefan Fekiač
z Geodetického ústavu, podpredsedom je inž. Hagara GÚ, tajomníkom inž. S. MiChalčák SVŠT a
členmi: inž. Farkašovský ÚGK, inž. lurda SVST,
inž. Valovič GÚ,inž. K~lnár KRÚ, inž. Kukača SAV,
lnž. Sedlář ČSD a inž. Pavlovič,Stavoprojekt.
.
\
,
lnž. Svatopluk Michalčak, CSc., SVST, Bratislava

[1] K u č e.,r a, K.: Dl1lni' paralaktická polygonometrie se svislou
lati. GeodeliCk9 a kartografick9 sbornik, 1964, sv. 6. s. 16 a~
4l.

{2] Lan g, \E.: Die Automatlsierung
reinigun!il. Vermessungstechnische
až 126.'

der Arbeiten in der FlurbeR,undschau, 1964, Č. 4, s. 121

.

[3] S c h či n e, 1.~ Die'pendellilfťe - eine Neuerung fiir das besehleunigte Nivellement. vermessungstechnik, 1964, Č. 7, s. 251
d
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Komise pro geodézii a kartografii
Severomoravském

v kraji

činnosti skupiny zapojep.i pracovníci
SG Přewv a
Sumperk. Práce se zúčastní také G.lenové VTS detašovaného V.Ú. 217 (lB). Tím bude stav této ,skupiny
43 členi\.
Cinnost skupiny se zaměřuje především na prohloubení odborných znalosti pracovníkii SG; organIzace a
řízení práce, technologie a kvalita prací, produktivita
prací a fakturace, aktuality ze zemědělské praxe; dále jsou to přednášky na různé odborné náměty, jako
poznatky z konference zeměměřičli v Polsku, o technických a právních podkladech vytyčování sídlišť; tyto dvě přednášky
se konaly v 1. pololetí 1964. Pro
druhé
pololetí
předvídá
plán
činnosti
přednášku
o optiCkých strojích,
jejich použití a údržbě, přednášku o nových poznatcíchz
měření jeřábových drah,
dále instruktáž o evidenci nemovitého majetku se zřetelem na nové' zákony a vyhlášky. Koncem září se konal Den ,technického filmu za spolupráce Krajské komise pro geodézli a kartograf1i v Ostravě.
Závodní pobočka SG Ostrava tvoří základ pro skuPinu Ostrava, která bude ještě posílena členy ČS VTS SG
Karviná
a Frýdek-Místek;
dále
pracovníky
SOKO,
NHKG, VZKG, V~B a KPÚ. Tato skupina provedla dne
24. dubna 1. r. instruktáž
a besedu () novém zákonu
o evidenci nemovitosti, která měla vysokou úroveň. Dále byl koncem září 1964 proveden Den technického
filmu, který byl přehlídkou
československých
a zahraničních
filmfi o geodézii
a geodetických
přístrojícha
jejich použití.
lnž. Valerian žatecký

Severomoravský kraj ,zaujímá svým významem přední místo ve státě. Jeho velké přírodní oohatství a těžký prfimysl jsou základem
celého československého
hospodářství. Výhodná p.oloha vzhledem k hlavním dopravním tepnám umožňuje dobré spojení s ostatními
kraji i se spřátelenými
zeměmI. .Hutnický
prfimysl
(V2KG, NHKG, Třinecké železárny
VRSRj) strojírenství; těžba kamenného uhlí, cheulický prfimysl, enerietika, velká výstavba prfimyslová i bytová, elektrifikace železnic, vodní hospodářství
a zemědělství kladou velké požadavky na geodety našeho kraje. A z tohD všehD vyplývajI úkoly pro kOmisi geodézie a kartografié v kraji Severomoravském.
Komise byla založena na základě usnesení OR ČSVTS
ze dne 1. Njna 1963. Na ustavující schlizi komise, která se konala dne 12. prosince 1963, byl zvolen desetičlenný výbor, který se skládá ze 4 pracovníkli
ÚGK
.v Opavě, jednoho ze$družení;
DstravskO-karvinských
dolli (SOKD), 1 z Vědeckoyýzkumr:ého
ústavu uhelného (VVÚU), 1 z Vysoké školy . báňské
v Ostravě
(VSB),lz
Krajského
projektového
ústavu
(KPÚ),
1 z 'geodetické kanceláře ČSD. a 1 z Lesprojektu Frýdek-Místek.
Toto složení
komise vyhovuje
zájmlim
všech geode'tfi na Ostravski! a dálVá'záruku pro dobrou,
cUevědomou a úspěšnou spolupráci viieCh zeměměřických složek v kraji.
Komise byla začátkem roku 1964 ve svém složení
schválena
KR ČS VTS v Ostravě., Komise se schází
Den technického filmu v Severomoravském
pravidelně jed'nDU za měsíc n,a pracovní schfizi, kde se
kraji
projednávají
všechny otázky společné
práce,záležitosti organizační a zajiŠtění plánu činnosti ZP.
Pro rok 1964 byl pro komisi vypracován plán činFilm není v dnešní době již jen zábavou a rekreací
nosti, ktert se zaměřuje na tyto body:
po vykonané práci, ale tvoří vedle rozhlasu, televize,
1. organizační
úkoly:' založení přesné evidence čledivadla a tisku dliležitýprvek
ve výchově člověka,
nfi eS VTS;vytvořen,í
tří hlavních
středisek
skupin
dfiležltý prostředek
technickoekonomické
propagandy.
VTS, a to v Opavě, Ostravě a v Olomouci,
Film do'vede s~mi
neomezenými
možnostmi názorně
2. technický rozvoj: zajišťování dopisovatelli a přípodávat informace o nových poznatcích a předávat zis'spěvkfi pro odoorný časopis GaKO,
"kane zkušenosti.
;
3. zvyšování technickoekonomických
znalostí: uspoVe všech oborech vědy a techniky vidíme dnes velřádání předná~ek, exkursí, zájezdfi, den technického
ký a rychlý pokrok. Také v oboru geodézie a kartofilmu za účelem zvýšení a prohloubení odborných zna- ", grafie se jeví velký pokrok kupředu, velký rozvoj techlostí a výměny zkušeností.
. niky. Jsou to především
přístroje
s automatickými
4. výrobnětechnická'
propa&ace:
zajištění
pravidelprvky, nov,é pokrokové pracovní metody, mechanizace
ných informací o činnosti jednotlivých
skupin a ZP
a automatizace
celé řady zeměměřických
prací, poleS VTS.
ních i konstrukčních.
Nejsilnější
závodní
pobočkou
je pobočka
ÚGK
Všechny tyto myšlenky a úvahy měli pracovníci kov Opavě, která má dnes 98členfi.
Za rok 1963 vykamise pro geodéz11 a kartografii
v Severomoravském
kraji na mysli, když plánovali a připravovali sv)1j prvzqje velmi bohatou činnost: celá řada zajímavých a
ní Den technického
filmu. Chtěli poskytnout
všem
bóhatých přednášek
(9), 1 besedu, 1 seminář, dvouúčastníklim přehled filmli, které jsou nyní k dispozici,
denní zájezd k návštěvě Geodetické burzy ÚGK Brno
ukazovat jim pomocí filmu výrobu geodetických
pfía' MVB Brno, dvoudenní pracovní konferl'\nci o úkost1'ojfi, jejich konstrukci, montáž a justáž, kontrolu a
lech geodézie v investiční výstavbě. Plán činnosti na
na konec také jejich praktické použití v zeměměřické
rok 1964 je rovněž bohatý a předvídá celou řadu zapraxi, a to nejen u nás, ale iv zahraničí.
jímavých akcí: prověrku efektivnosti plánoyacích a výDen technického filmu se uskutečnil dne 22. září 1964
kaznických
prací přímých inženýrskotechnických
vevkinosále
kulturního domu pracujících VZKG v Ostradoucích pracovníkli
za účelem
Získání
potřebného
vě a byl opakován dne 25. září 1964 v. Domě armády
času pro kontrolu ;kvality prováděných
prací,instrukv Olomouci. Úvodem 'byly promítnuty dva filmy českotáž .pracovníkli pro novou metodu vyhotovování maslovenské výroby:
V Ý s t a v bas.
í d I i š t ě oč im a
pových podkladu JEP fotogrammetrickými
metodami,
g e ode ta,
který líčí stručnou a názornou
formou
přednášku o technologl1 nivelačních prací v pOddoloproblémy geodeta při zakládání sídlišť a během jejich
vaném území, přednášku, o kultuře a estetice pracovvýstavby.
Film
Vy h 1 e d á v á n í
a
z a měř e n í
ního prostředí a na koneC už tradiční tematický zájezd
na MVB Brno. Koncem 1. pololetí byl plán činnosti ZP
i n žen Ý r s k Ý c h sít í je instruktáží o práci s detektorem a jeho praktickém použiti při zaměření inžeOpava rozšířen o doplňkové studium pro vedOUcí pranýrských podzemních sHí. Následující filmy zahraničcovnUty ústavu s tímto programem: planografické,
rení výroby ukazovaly výrobu
zahraničních
geodeticprodukční a tiskové práce u OGK v Opavě; nepřímé
kých přístrtljfi a jejich praktickém
nasazení při rfizměření vzdáleností
(elektroniCké
měření);
samočinné
počítače a fotogrammetrie.
nýchgeodet1ckých
pracích.
Tak film firmy MOM v Budapešti v ruské verzi dává
V lednu t r. byla při SG Olomouc založena skupina
přehled o výrobě maďarských geodetických
přístrojfi.
VTS, která má 16 členli. S touto skupinou spolupraFilm ukazuje theodolity, nivelační přístroje (i automacují ještě geodeti geodetické
kanceláře
CSD v Olotické), topografickou
soupravu a další výrobky této
mouci (14), dále pracovníc! Krajské vojenské ubytovaznámé továrny na geodetické přístroje.
cí a stavební správy (KVUS's) v Olomouci (4), a po.
Dokončení na 3. l\,tr. Obálky
bočného pracoviště KI'Ú v Olomouci (2). Dále budou do
I

1965/26

Geodetický a kartograficky
roě. 11 (53) ěís1'o 1/1965

Mapové pfírdstky ústfedni dokumentace GTů
v Praze
CSSR
S o u bor

map

••~ d zná

vá m e s v ě tU

Japonsko
a Korea.
Měřltko, 1 : 3000000.
Vydala OSGK. Zpracoval
a vytiskl KRO v Praze. 1. Vydání - 1964. Náklad, 22 340 výtisků.
Mapa lyzickogeografická,
VÍcebarevná,
rozmě'ru kresby 72X87 cm
(79X92), 20 stran textu s obrazovou příl{)hou
a rejsrříkem.
For·
mát publikace
27X19, cm. cena Kčs 14,-.
'
GTO čís. přír. 358/64
Publíkace
v řadě souboru
map "Poznáváme
svět"
č.14
ob·
sahuje
hlavní
mapu lyzickogeografickou
se dvěma dodatkovými
mapkami:
"Hospodářský
přehled
v měřltku
1: ,9 000 000" a~,Poli·
tický ,přehled
v měřltku
1: 18 000 000". Na rubu mapy jsou dále
vedlejšl
mapky,
kartogramy,
grafy a údaje
o zobrazených
územlch. V příloze
je obsáhlá
textová
část s hlubotiskovými
fotograliemi
a rejstřlkem
zeměpisných
názvi!.
publikace
je vložena do obalu jednotně! upraveného
pro cel9

soubor.

s O u bor

~

tu r i s t i c k Ý c hru a p

Jlráskilv
kraj.
Měřítko
1: 100 000. Vydala
OSGK za, spolupráce
odboru turistiky
CSTV. Zpracoval
a vytiskl
KRO v Praze. 2.rozšířené
vydání
1964. Náklad
22 000 výtiskil.
Il.ozměrkresby
48.5X36,O cm (59X39J, slož. 22X13 cm, vícebarevná.
Cena Kčs 4,GTO čls. 'ptlr. 295/84
Turistická
mapa broumovského
výběžku a části orlických
hor.
Druhé vydáni
je rozšířené
o "stručný
turistiCkovlasti\Nldn9
obsalí" na rubu mapy.
"
Zd'Arské vrchy.
Měřítko
1: 100 000. Vydala
OSGK za spolupráce
OdQoru turj,stiky
CSTV. zpracoval ďa vytiskl KRO v Praze. 2. roz,
šířené
vydání
1964. Náklad
22 000 výtisků.
,Rozměr
kresby
42X55 cm (44X64J, slož. 22X13 cm, vícebarevná.
Cena Kčs 5,OTO čís. přír. 298/64
•
\'
Obsahem
mapy je území na východ od Chotěboře
a Havllčkova Brodu
po poličku
a Bystřici
n., Pero.
Druhé ,vydání
je
rozšlřené
o "stručný
turistickovlastivědný
obsah"
uveden9
na
rubu mapy.

Rfizné

mapy

aplány

Praha. Automapa Dkoli. Měřltko úsečkové.
vydallll ÚSGK. zpracoval
a vytiskl KRO v Praze - 1964. Rozměr
kresby' \43X41 cm (44jX42J,
slož. 22 fU
cm, v1cebarevná.
cena Kčs 4.-'
•
GTŮ čls., přlr. 297/64
,
'
'Brno. Automapa
okolí. Měřltko úsečkové.
Vydala OSGK. Zpracoval
a vytiskl KRO v praze - 1964. Rozměr kresby 43X41 cm (44X42J,
slož. 22XU cm, vicebarevná.
Cena Kčs 4,-',GTO čls. přlr. 298/64
Automapy pražského
a brněnského
oko 11 do okruhu 40-60 km
majl
výrazně
zakresleny
hlilvní
výpadov, é silnice
s člselným
označenlm
vzdálenostmi
v' km. Na rubu
map jsou uvedeny
významnějšl'
kulturnl
,pamíltky a přlrodni
zajímavosti
a Informace
pro motoristy.
Text Je uveden též ve čtjtřech
světových
jazycích.
carte routiere
de la TclJécoslovaqulR
RORd Map of CzechosloVakla
'
Aulokarte
der Tschechoslowakel
Měřltko
1: 1 000000. Vydflla OSGK. zppacoval
KRÚ v Praze. Vy'
tiskla
sevefografia,
n. p." závod 4, Cervený Kostelec.
Vydáni 1964. Rozměr
kresby
39l<77 cm (42X92\,
slož. 21Xll
cm. Cena
Kč. 4.GTO čls. přír. _ ang!. 355/64. franc. 356/64 a něm. 357/64
Automapy
.cSSR vydané
v anglické,
francouzské
a německé
verzi obsahuji
siť hlavních, silnic s číselným
označenlm
a vzdá·
lenosti
v km, a smluvené
značky
zařfzenl
důležitých
pro moto·
risty. V pravém
dol nim rohu map jsou průjezdnl
plílnky Prahy,
Brna a Bratislavy
a na rubu texty v příslušném
jazyce Infor·

a

obzor
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mující
o poblitu
v CSSR. Uveueny
jsou též 'silniční
výstražně
a orientační
značky.
Mapy jsou určeny pro cizince přijíždějícl
do Československa.
Praha čechoslovaklja
Praha Czechoslovakia
Praha Tchécosldvaqule
praha Tschechoslowakel
Plí\ny vnitřní
Prahy ve čtyřech
světOvých Jazycích vydala; OSGK.
Zpt<\coval' a vytiskl
KRÚ' v Praze. Texty zpracoval
kolektiv
propagačního
oddělení n. p. Čedok. Rozměr kresby 37X37 cm (42X83J,
SloŽ. 21Xll cm, vlcebarevné.
Cena Kčs 3,GTOčls.
přír. rusky 348/64 ang!. 349/84" lranc. 350/64, něm. 351/64
Cizojazyčné
plány
vnitřní
Prahy
jsou
určeny
pro cizince.
Na obvodu
I rubu'plánu
jsou v přlslušném
jazyce
informace
o Praze.
Liberec.
Orientačnl
plán.
Měř1tko 1: 15 000. Vydala ÚSGK. Zpracoval a vytiskl
KRÚ v Praze.
1. vydán.
1964. Náklad
12 280
výtisků. ,Rozměr kresby 40X52 cm (43X55J, slož. 22X14 cm, vlcebarevný.
Cena Kčs 3,GTO čls. přlr. 352/64
.
Orlentačnl
plán města vydaný pro naše I zahraničnl
návštěvníky "Libereckýcll
výstavních
trhů".
Informativní
text je též ve
čtylřech světOVých jazycich.
Maďars,ko. Automapa.
Mlerka
1: 525 000. Vydala
ÚSGK v spolupráci
s Allaml F61dmérési
és Térképészeti
Hivata!.
Vydanle
-'
1964. Rozmer kresQy 63X94 cm (68X981. slož. 17X13 cm, viacej·
farebná.
Cena Kčs 8,GTŮ čls,. přír .. 403/64
"
Mapa Maďarské
liliově
demokratické
republiky
(ve slovenském znění)
se sítí vodních toků a zeleně vybarvenými
plochami
lesů a, parků.
Zdoprqvních
SpOjů jsou zakresleny
hlavni železniční
spoje r s vyznačením
stanic
a zastávek.
silniční
sílse
vzdálenostmi
v km je podle stavu a důležitosti
vozovek rozlišena
v kresbé
i v označení
na jednocilerné
dvuGiferné
a třícilerné
a na, be,ZI/rašné ti prašné
silnice.
Na okraji' mapy jsou schemata
průjezdů
velkými
městy.
V pravém
dolním
rohu mapy jsou vy·
světlivky
k mapě a silničn~ výstražná
a orientační
značky.
Balaton. Turistická
mapa, Nlierka 1: 95000. Vydala 'ÚSGK v spolupráCI s Allami
F61dmérésl
és Térképészeti
Hivata!.
Vydanle
1964. Rozmer kresby
33X90 cm, slož. 17X12 cm, viacejlarebná.
Cena Kčs 6,.
'
GTÚ Čís.1 přír.

404/64

Orientačnl
mapa
jezera
Balaton
s okollm
(ve slovenském
znění]
má terén
zobra7.en
vrstevnicemi
doplněnými
stlnovánlm.
Zflkreslena
je vodní. železniční
(s vyznačením
stanic a 'zastávek)
a silniční
sí~. Sídliště
jsou
uvedena
schematickými
půdorysy
zastavěných
člistí. Na rubu mapy jsou plánky
balatonských
rekreačnlch
střl!disGk,
přehledná
mapka
silniční
sltě
na územl
Mílďarska a Výklad smluvenýchznaček
uvedených
11 mapě.

Plan Warszawy,
Warszawa,
PPWK-1963. 1 list, vícebarevný.
rozměru kresby 71,5X55,O cm (75X58J, slož, 19X,i2cm,
Cena zl 10,GTO čls. přlr. 194/64
,
Orientační
plán varšavy
s výrazně
[žlutě)
vybarvenými
hlavními tepnami !"ěstské dopravy ase zákresem
linek pouliční dráhy,
trolejbusů
a auWbusů.
Smluvenými
znaky jsou vyznačeny
paměU·
hodnosti
města a různá
zařlzení
důležitá
pro turisty,
Na rubu
plánu, jsou povšechné
inlormace,
seznam
ulic a linek pouliční
dopravy.
.
Plan
Dclelnlc
Centralnych
m. Poznalíia.
(Plán
vnltřnlch
čtvrti
města Poznaně.)
Warszawa,
PPWK - 1963. 5. vydání. 1 list, vlce·
barevný,
rozměru
kresby
54X78 cm (60X841. slož. 20X12 cm.
Gena zl 10GTÚ čís. přlr. ,195/64,
Plan Mlasta Sosnowca.
Warszawa,
PPWK 1963. 1 list, vícebarevný,
rozměru
kreSbY 53,5X48,O cm' (60X551. slož. 20Xll cm.
Cena 'zl 10,GTO čís. přlr. 196/64
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0-

OBECNOSTI
č ek, J.
Vědecká organizace'
Praha 1964.
.

R ezuí

řťdící

,práce.

Vybrané

kapitoly.

~immer,
M.
Základní metody věde'ckého myšlení. Universita technické tvořivosti. (= Na poriloc vynálezcům a zlepšovgtelům.) Praha 1964~
(24463)
3 .:- SPOLEČENSKe V~DY. PRAVO. SPRAVA
Metody i praktika oprědelenija effektivnosti kapltalnych
vloženi) i novoj technik!. I (= AN SSSR. Naučny) so.vět
po. affektivnosti
osnovnych fond ov kapitalnych. vloženij i novoj techniki. InStitut ekonomik!. Sbornik naučnoj informaci!. Výpusk 4.) Moskva 1963.
.
,
(25427)
Občanský zákoník. (= Sbírka zákoml CSSR, částka 19,
č. 4tJ.) Praha 1964.
.•.. S k o I k a, J••
Nové grafické ,a početní metody ~lán9vání a, kontl'Q,ly
složitých· činno,stí. (= Fotokopie z čas.: Statistika, 1964,
čís. 3.) Praha H164.
,
(25438)
Sil h á n, V.
Ekonomika prťl.mys~ CSSR. Kolektiv autorťl. pod vede.
ním .~ .. (= Učebnice.) Praha 1964.
4 - JAZYKOVĚD,A
N a x e r o, v á, A.
Kapesní francouzsko-český
la česko-francouzský
technický slovník. Z mate'riálu francouzsko-.českého a českofrancouzského technického slovníku sestavila dr. Anna
Naxerová. Praha 1964.
Suprun,F.
p. a Siroko~,
K. V..
Anglo-russkij slovar'
po,- kOsmonavtike.
Sos tavili .....
Moskva 1964. I
(25398)
5 - MATEMATIKA.pIURODNI VEDY
Le,b e d ev" N. N. '
"
Speclalnyje funkcU 1 1ch prlloženlJa. 2. pererab. 1 dopol.
Izd. Moskva 1963.
(25 401)

ge,d~zle
Bouda,
K.
AEintta - Koordlmetr. Aflnnl transformace modelových
souřadnic, přímo z dl!rné pásky koordlmetru.
(= Program 5-5-3.1.)
C h ár a m z a, F.
l'rogram pro automatickou
kontrolu správnosti vstupn1ch dat analytické aerotr1angulace.
(Program AAT 2.)
;(= Výzkumná zpráva čís. 136.) Praha 1963.

K'aula,
W. M.
A geoid and world geodeUc system based on comblnation of gravime,tric, astro-geodetipand
satellite data.
(= National
Ae'ronautics
alid Space Administratian.]
(= NASA TN 0-702.) Washington1961.
(25424]
K au I a, W. Mo'
Analysls af gravitational and geome,tric aspects of 8eodetic util1zation af satellites.
(= NaUonal Aeronautics
and Space AdministraUon.
(= NASA TN 0-572.) Washington 1961.
t
(~423)
Ka ti I a, W. M.
CelesUal Geodesy. (= NaUonal AeronauUcs and Space
Admlnistration.) (= NASA TN D-1155.] Washlngtcn 1962,
,
(?5422]
K u t, K.
•
Ověřování vhodnosti nlvelačnnIo stroje KONI 007 pro
opakované nlvelace způsobem so~časné observace se
strojem lIbelovým. (= Literární rešerše k úkolu 12/64.)
Praha 1964.
Ku t, K.

Ověřování výšek vlícovacích
bodů I určených
pomocí
aerotrlangulace
dlouhými
. barometrickými
pořad)'.
(= Literární re~erše k úkolu 22/64.) Praha 1963.
\
..[25408)
Mašprlborintorg
•
Model TTl'. Projection theodollte-tacheometer.
Oescrlptipn. (= FIRLTJ Moscaw 1963. I
(25 ~73)

Mašprlborintorg
Petit théodolite
Mosoou (1963.)

optique
,

TOM. Description.

Mašprib~rlntorg
Théodollte-tachéo.mětre
d'études
(= Firlt.) Moscou (1963).

TTl'.

Stastný
Protínání vpřed z úhlů na počítač!
Z 11-17.] Praha 1963.
Stastný,
V.
Výpočet kubatur na poWači
(ZUSE 23].] Praha 1963.

{;:= Fiflt.]

Z 11. ('" Program

,
Z 23. ( •••Program Z \23-02

S ta s t n ý, V.
Výpočet rozdJílové kubatury na počítači
,gram Z 23-02,1 (ZUSE 23].] Praha 1963.

Z 23. (= Pro-

Stastný,
V•.
Výpoče't trigonometricky
měřených
výšek
Z 11. (= Prógram Z 11---18.] Praha' 1963.

na póčltači

------------,-Vpl'fpaděvýhry
zdarma časopis

mně posllejte

!

na dollu od
naadresu

t. ledna

dq :U. Pr0sl nee 1965. Č~sopl.ymně
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posllejte

Pošlete m'ně ještě •••••kusů ,
soutěfnfch.formulál'ů
pro zfskánl
dalšlch pl'edplatitelů

3. ledna 1895 - před 70 lety se na.rodil v o.sadě Břetětice u Sušice prof. inž. dr. P a vel
Pot u žák,
DrSc., ř. profe,so-r mapov.ání na ČVUT v Praze, nositel
Řádu práce. V le,tech 1954-1960 poslanec NS. Jeho
dílem je prohloubení vztahů fakulty ke geodetické
praxI, a to hlavně zavedením nových forem diplomových prací a předdiplomních praxí.
9. ledna 1960 - před 5 lety zemřel v Dlouhé Lhotě,
okr. Ml. Boleslav, vynikající příslušník zeměměřického
OJoru, inž. Jan
Ba š e, emeritní přednDsta bývalé
Katastrální služby na' Slovensku. (Nawdil se 9. října
,1382 v Opočně).
/
/
lit ledna 1755 - před 210 lety zemřel ve Vídni Jan
J a k u b deM a r i n o n i, matematik a profesor na
inženýrské akademii ve Vídni. Sestrojil měřický, stůl,
který byl po něm po'jmenován. (Na-rodil se v Udine
r.1670).
10. ledna 1940 - před 25 lety zemře.l v Pard].lbičkách
in Ž. Fr a n tiš e k Ma n d y s, býv. přednosta oddělení 6. min. financí, honor. docent na ČVUT v Praze.
V šlépějích svého předchůdce inž. Leiperta pokračoval na unifikačních
pracích poz. katastru,
zákonu
o póz. katastr.u a jeho vedení, jakož i vI. nař., jimiž
se pr;ovádí zmíněný zákon. (Narodil se 28.' prosince
1878 v Koštěnicích u Pardullic.)
i

.

15. ledna 1925 - před 40 lety zemřel v Písku prof.
A u g u s t Sed 1 á č e k, proslulý spisovatel topogra·
fický, dějepisný a genealog. E'ro zeměměřiče je zvlášť
vÝznamná jeho kniha "Paměti a doklady o staročeských mírách a vál1áéh". (Narodil se /28. srpna 1843
v Mladé Vožici.)
nejmenších
čtverců~ (Narodil
se 30. dubna 1777
v Braunschweigu.)
31. ledna 1905 - před 60 lety se narodil ve Tvarožné
na Moravě prof. inŽ. dr. V 1 a s t i mil
B 1ahá k,
profesor geodézie na' Vysoké škole dopravní v Zilině
na Slovensku.
2. 'února 1905 - před 60 lety se narod.ilv Lubné u Rakovní'ka inž.L a d i s 1a v Jan o uš e k, \'edoucí zeměměřického střediska Pražského ,projektového ústavu a
předseda Městské odborné komise pro geodézii a kartoigrafii ČSVTSv Praze.
'
6. února 1850 -před
115 lety se narodil v Manět!ně
Alf r e d H u r t i g, geometr· a kartograf
Kr. hl.
města Prahy. Do dějin naší technické práce, se zapsal
, velkým počtem pražských. plánů z konce 1.9. století
a prvních let století dvacátého. (Zemřel 4. srpna
1912 v Praze.) ,
7. února 1825 - před 140 lety se narodil v Březové na
Moravě PhDr
K are I F ran tiš e k K o ř i s t k a,
proslulý geodet, geograf
a statistik. První rektor
utraqvistlckého
polytechnického
ústavu V Praze ve
škol. roce 1864/65, řádný profesoli nižší a vyšší geodézie v 1. 1851-1893. Zasáhl značně do vývoje topugrafie a kartografie. R. 1864 založil s J. Krejčím é!- A.
Fričem "Komltět pro přírodovědecké
prozkoum'ání
Čech." (Zemře'l 18. ledna 1906 v Praze.j
8. února 1955 - před 10 lety zemřel v Náchodě inž.
K are 1 R Yk r, býv. přednosta kat. měř. úřadu v Praze, v době kdy se provádělo nov.ě ll1ěření V. Prahy.
V letech 1937~38 byl odl>orným' přísedícím komise
p~o stanovení branic slovensko-maďarských
v Buda·
pešti. Velmi činný pracovník v býv.. SIA a pilný přispívatel 1/ Z. O. (Narodil se 9. října 1886 v Jaroměl'i.j
15. února' 1905 - před 60 lety se narodil na Král: Vinohradech inž. dr. K are 1 K u č er a, ,CSc., vědecký
pracovník VÚGTK v Praze. Dlouholetý člen redakce
Z. O., Zeměměřictví a redakce Studia geophysica et
geodaectica;
22. února. 1855 - před 110 le,ty zemřel v GĎttingén
K ar 1 .F r i e d r ic h G a u s s, ředitel hvězdárny, jeden
z největších německých matematik!l, vynikající astronom, geodet a fyzik. -VypraGoval a rozvinul metodu

7. března 1765 - před 200 lety se narodil v ChiiloH sur
Saone ve Francii J o s e p hNi c é P hor e N i e,p c e,
vynálezce fotografie. (Zemřel 5. července 1833 v Gras
u Chalonu.)
111.března 1925 -před
40 lety zemřel J o h n F i 1m 0r e Ha y for d, prof. chigagské university, ředitel
amerického ústavu Coast and Oeode·Hc Survey.Proslavil se pracemi z oboru is-ostasie Země a určením
elementů rotačního elipsoidu, nazvaného jeho jménem. (Nawdil se roku 1868.)
11. března 1960 - před 5 lety zemřel v f'raze-Nuslích
RNDr J o s e f Pe t e r k a, býv. honor. docent fotogrammétrie le'te'cké a pozemní na České vys.škole
technické v Brně. [Narodil se 1. prosinée 1889.)
25. března 1875' - před 90 lety se narodil v Telči na
Moravě prof. inž. dr. techn. Jar o s 1a v Pan t 0f 1í č e k, ř. prof. nižší a vyšší geodézie na ČVUTv Pra·
ze. Pro svoji bohatou vědeckou činnost, byl členem
České akademie věd a umění, lwmitétu geodetického
a' geofyzfkálního při Čs: národni radě badatelské aj.
Po I. světové válce byl členem čs. delegace v Paříži,
kde stál v čelekartografické
sekce, která vypracovala na sto map a kartogramú pro informaci členů
míl"Gvého kongresu. Byl vrchním redaktorem ,,Atlasu
Čs. republiky". (Zemřel 10. ledna 1961 v Telči.)
25. března 1880 - před 85 lety se narodil v Bavorově
na Šumavě. inž. Voj t ě c h K u r a 1, vzor pracovníka pro upíatnění zeměměř. inženýrů v civilní praxi.
Byl zkušebním komisařem pro aut. zkoušky. (Zemřel
1. října 1943 v Praze.] .

Den technic,kého fnmu (dokonč.)
Film švédské firmy AGA v Stockholmu "NA5M-2"
v anglické verzi předváděl divákům měření s elektromagnetickým .dálkoměrem goodimetrem.
Ukazoval tři
typy geodimetru NASM 2, 3a
4, a 'příslušné hranolové typy odrazQových systémU (reflektorů], a to jednohranolový až jedenadvacetihranolový,
který slouží pro
měření nejdelších vzdáleností. Je zde také porovnání
způsobU klasického měření s pásmem a měření s malým typem geodimetTU NASM-4.
Další dva filmy firmy Wiid ve Švýcarsku ukazova·
ly použití výrobků této firmy ve všech technických odvětvích: Film T v o ř i v á p r á c e v německé verzi
líčí růst inženýra od jeho dětských let, kdy 'sistaví
v písku hrady' a tunely, přes jeho školní léta až dil
zralého věku, kdy už samostatně provádí nejtěžší úko
ly pomocí moderních lheodolitů a nivelačních přístrojů. Ukázky pra-ktic,!l:ých p1\acI s těmito přístroji do·
plňují tento zdařilý barevný film Druhý film Str u Č n é z p r á v y z e s vět a, rovněž - v německé verzi,
přináší
ukázky. nasazení
Wildových fotogrammetrických přístrojů v různých částech světa: výroba pláni'!
a map velké přesnosti pro projekt železnic v Anglii,
použiti letecké fotogrammetrie v T1).ajskl1 a jejich vyhodnocení pomocí autografCl A6 a A5, vyhodnocení le·
tecKých snímki'! pro. zhotovení geologických a topografických map 1: 20000 v Izraeli pomocí autografů A5,
A8 nebo A6, projekční
práce pro velkou přehradu
v australských Alpách pomocí fqto-theodolitu, plánování novýcrh sídlišť v okolí Osla pomocí letecké fotogrammetrie a konečně. udržovací službu li opravny firmy Wild v Novém Yorku.
Filmy V e sl už bác h p o k r o k u u nás velmi
:mámé firmy C. Zeiss - Jena o prllřezu výrobního programu tohoto závodu nebyl včas dodán. Taktéž nedošel
vř.as film švýcarské firmy Kern v Aarau N~ j Hl ode l' Ji ě j š í
zem ě měř i c k é pří str o j e.
. Oba dny technického filmu byly velmi dobře navštíveriy odborným! pracovníky z oboru geodézie a kal"
tografie a odbornf.ky různých jiných ústavu a mladými příslušHíky odborných škol, kteří se zájmem sledovali předvedené filmy.
InŽ. VaZ. Žatecký

VELKA elEtlARsKÁ ·souIll
. I-ředplatné na některý
v SNTL a kromě toho
·zahranični zájezd

technický

každý dosavadní předplatitel
vydávaných v,SNTL
.

,

časopis yycházejíd

i

některého

z časopis!"!

.

Do soutěže buclete ,ařazen

tolikrát, na kolik bsopisů
na rok 1965

získáte' nové předplatitele

Soutěž se vztahuje na tyto časopisy
Arbitrážnf praxe
Automatizace
Automobil
Elektrotechnicky obzor
Elektrotechnik
Energetika '
Finance a úvěr
Geodeticky a kartografický obzo;
Geologicky prbkum
Hutnické listy
Hutník
Chemicky pr6mysl
~nvestiční výstavba
Jemná mecl)anikaa optika
Jaderná energie
.
Koiařství
Kvásný pr6mysl'
Listy cukrovarnické
Mechanizaée a automatizace. administrativy
,Mlýnsko-pekirensky prlimysl a ,tecftnika
skladování obili

V I. kole
~

-'
V II. kole'

.Soutěž začíná .
.

ÚSTŘEDNí
SPRÁVA
SPOJO'

Paliva
Papír a celulóZf\
Plastické hmoty a ka.učuk
PodniŘová organizace
Pozemní' stavby
Pr6mysl potrávin

Rudy
Sdělovaci technika,
Skláf a keramik
Slaboproudy obzor
Slévárenstvf .
Stavi,o
Strojirenská vyroba
Strojírenstvi
Technická knihovna
T 6S • Technický magazir
Textil
Účetni evidence
Uhli

bude vylosováno z každých 100 soutěžících 1Ovýherců, kteří dostanou jako cenu
celoroční předplatné na některý z uvedených časopisů podle své vlastní volby.
bude vylosován z každého tisíce soutěžícich
asi 2500 Kčs.

jeden výherce

zahraničního

zájezdu v hodnotě

timto oznámenim a konč( 28. února' 1965; vylosování bude provedeno
31. března 1965. Výherci budou vyrozuměni dopisem .

do

formuláře, který je ot'šrěn.v tomto čísle; vyplňte jeho levou část, pravou
dejte vyplnit a podepsat předplatiteli, kterého jste z!skal, a celý formulář
pošlete na předtišiěnou acresu •. Nechcete-li jej, odstřihovat nebo chcete-Ii
,ískat vědí po~et předplatitelů, vyžádejte si v SNTL soutěžn! fórmufáře.

STÁTNí
NAKLADATELSTVí
TEC HNI C K É LIT E !tA TU R Y
PRAHA
1, SPÁL'ENÁ
Si

