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Pri navrhovaní mostov podobne ako pri projektovaní
iných stavebných objektov se používajú všeobecné
charakteristiky stavebných materiálov a výsledky
rozličných prieskumov základovej pOdy získaných
s určitou neistotou. Preto pre navrhovanie a stavbu
mostov II;lajú verký teoretický a praktický význam
rózne špeciálne kontrolné merania deformacií a posunov, ako aj skúšky vykonávané rozmanitými prístrojmi na modeloch alebo priamo na objekte.

40ročnej prevádzke sa posunuli o 9 až 46 cm. Tieto
posuny sú tak verké, že železničná trať na moste,
póvodne priama, musela byť v príslušnej časti mosta
(asi 650 m) upravená do oblúka s verkým polomerom.
Pri účinkoch statického zaťaženia ide najčastejšie
o priehyb nosných konštrukcií a sadanie pilierov mosta.
Pri dynamických účinkoch, ktoré majú premenlivý,
vibračný alebo úderný charakter, vznikajú trvalé
alebo dočasné. deformácie v konštrukcii mosta. Vedrajšie zaťaženie spósobuje~rózne dočasné alebo trvalé
posuny a deformácie v konštrukcii a v základoch
mosta.

Kontrolnými a skúšobnými merani!),mi na modeloch
a objektoch sa získavajú údaje o správnosti a účel.
nos~ti navrhovaného spósobu založenia stavby. výsledky týchto meraní umožúujú vopred urobiť pro"
jekčné opatrenia na zníženie škodlivých deformácií
.konštrukcie i základov mosta a spresniť metódy výpočtov konštrukcie a záldadov. Skúšobnými meraniami overujeme funkciu konštrukcie, kvalitu použitých stavebných materiálov a sporahlivosť stavebného
objektu. Dóležitosť kontrolných a.sk~obných meraní
vystupuje najma. tam, kde sa navrhujú mosty s progresívnymi konštrukčnými a technologickými riešeniami.

Všeobecne, kontrolnými meraniami zisťujeme
priestorovú zrnenu priehybovej čiary konštrukcie
a sadanie pilierov, príp. naklonenje Bilierov mosta.
Priehybová čiara má vplyvom róznych účinkov veTmi
zložitý tvar. V praxi sa táto úloha zjednodušuje a vačšinou .sa merajú výškové, polohové, príp. dížkové
zmeny, ktoré nastali pri pósobení hlavného a vedraj.
šieho zaťaženia. Kontrolné merania predpisuje pro·
jektant alebo príslušný stavebný úrad.2) Rozsah a časový interval a moment sledovania polohových a výškových zmien konštrukcie a základov mosta vyplýva
zo statických predpokladov, vlastnosti podložia a konštrukcje mosta. Najčastejšie sa konajú merania v týchto etapách:

Pri projektovaní, stavbe a prevádzke mostov sa
vykonávájú pozorovania a merania pri
-laboratórnych
skúškach modelov,
- zakladaní a stavbe základov mosta,
- stavbe alebo montáži nosných konštrukcií n:osta,
- odovzdávaní mosta do prevádzky - zaťažkávacia
skúška,
- prevádzke a k0ntrole stability a bezpečnosti konštrukcie mosta.

-pred

- pri zaťažení, a to alebo postupnom, alebo najvačším
dovoleným zaťažením. Pritom sa sleduje okamžitý
účinok užitočného zaťaženia na konštrukciu a piliere
i účinok po dlhšom časovom období, napr. po 30 mi·
nutách, príp. po jednej alebo niekorkýchhodinách;
-

Hlavné priěiny posunov a deformácii
Na stabilitu mosta p.,čas stavby a prevádzky maJu
vplyv rózne faktory, ktoré spósobujú trvalé a dočasné
posuny alebo deformácie základov a konštrukcií rnosta.
Vplyvy možno v podstate rozdeliť do troch skupín:

zaťažením rrÍosta;

stav po odstránenia zaťaženia, a to zase stav okamžitý a po dlhšom časovom období, aby sa zistili
eventuálne trvalé zmeny v konštrukcii a základoch
mosta.

V čase výstavby objektu Bauskutočňujú kontrol·
né merania v obdobiach, v ktorých sa docieli 0%
(krátko po založení základov), 25 %, 50 %, 75 %
a 100 % stáleho zaťaženia. Po ukončení stavby obvykle sa konajú kontrolné merania v róznych časových intervaloch, po uplynutí 3, 6, 12 mesiacov, príp.
niekorkýchrokov. Při všetkých meraniach sa zisťuje
teplota, výška hladiny vody, sila a smer vetra, vlhkosť
vzduchu apod. Vplyv týchto faktorov treba uvážit při
rozbore výsledkov merania.

a) v'plyvy spósobené geologickými a hydrogeologickými podmienkami a fyzicko-mechanickými vlasto,
nosťami podložia,
b) vplyv hlavného zaťaženia (váha konštrukcie, statické účinky užitočného zaťaženia, dynamické účinky, zaťaženie snehom, vonkajšie sily),
c) vplyv vedrajšieho zaťaženia (vietor, brzdné sily,
tepelné zmeny, zmeny hladiny vody, tlak radu, do-o Predvídaná verkost a presnost meranía posunov
a deformácií
tvarovanie) .
Do prvej skupiny patria najma účinky spósobené
vlastnostiami podložia a neistotou v určení technických prieskumov podložia. Príkladom nato móžu byť
napr. horizontálne posuny pilierov veTkého železnič·
ného mosta (rozpatie polí 158 m) v SSSR!), ktoré po

Verkosť predvídaných posunov a deformácií základov
a konštrukcií mosta možnO"preobjekty bežných typov
dopredu vypočítať pre určité charakteristické fázy
výstavby, príp. prevádzky. Posuny a deformáeie nemajú prekročiť určitú medzu, ktorá závisí od vlastnosti
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. podložia a konštqlkcie a celkového zaťaženia. Výpočet
posunov a deformácH a ich nepra~idelnosti v daných
konkrétnych podmienkach je vykonáný vždy s určitou
neistotou. Preto medzi vypočítanými a nameranými
hodnotami posunov budú vždy menšie, ale aj vačšie
rozdiely. Dovolené posuny a deformácie nie sú v našej
praxi normované [2]. .Podl'a Braita [4], kritériom na
posúdeniev'el'kosti sadania základov mMe byť koeficient stlačitel'nosti zeminy. Keď c < 0,005 kpjcm2, potom spravidla priemerná hodnota sadania neprevyšuje
5 cm. Pri c = 0,005~0,05 kpjcm2 je hodnota sadania
v medziach 5 až 15 cm a pri c > 0,05 kpjcm2 priemerná
hodnota sadania,prevýšuje 15 cm. Praktické merania
však ukazujú; že namerané hodnoty sadania základov
sa oproti vypočítaným hodnotám často líšia' aj o vyše
50 %.
Vel'kosť zvislého teoretického priehybu nosných
konštrukcií pri ocel'ových cestných mostoch je Zj500
(Z = dÍžka mostného pol'a).3) Pri železničných mostoch
je to Zj800, výnimočne Zj600.
.
. Priehyb ocel'obétónových mostných konštrukcií je
ZjlOOO, maximálne Zj500. Priehyb predpatych betónových konštrukcií Zj600. Vel'kosť očakávaného priehybu
móžeme vypočítať aj podl'a vzťahu
5. Q .Z4
Ymax, = 384. jjJ .J

+

+

kde Q je q
P (váha konštrukcie
uŽitočná'váha),
Z dížka nosúlka mostného pol'a,
E - modul pružnosti materiálu,
J - moment zotrvačnosti.
Priehyb konštrukcií, získaný statickým výpočtom,
nemá byť oproti nameranému priehybu vačší o viac
ako 25 %. Pozoruhodné výsledky merania priehybov
boli docielené pri experimentálnej d€IŠtrukciimosta vo
Švajciarsku [Schweiz. Technische Zeitschrift STZ
1963], kde bol nameraný max. priehyb ..nosníkov
1j60 dížky mostného pol'a (Z = 39 ml.
Pokial' ide o požiadavky na presnosť merania posunov a deformácií objektov treba uviesť, že vpraxi niet
predpisov, ktoré by jednoznačne hovorili o požiadav.
kách na presnosť výsledkov. 'Na základe poznatkov
a skúsenosti možno formulovať požiadavky na presnosť merania takto:
a) Presnosť merania posunov a, deformácií obj~ktov
a konštrukcií závisí predovšetkým od vel'kosti a charakteru predvídaných posunov za určitú dobu. Všeobecne, pre vel'mi presné merania charakteru vedeckovýskumného, požaduje sa presnosť merania ±1 %
z vel'kosti predvídaných, dopredu vypočítaných posunov. Pre praktické ciele neistota výsledkov merania
obvykle nemá byť vačšia ako ±1O % z vel'kosti predvídaných posunov.
b) Presnosť merania. sa riadi aj podl'a toho, či ide
o absolútne alebo relatívne hodnoty posunov. Všeobecne, relatívne posuny dokážeme zameraťs vyššou
presnosťou ako posuny absolútne. Relatívne posuny
obvykle možno ui.'čiť s netstotou ±0,5 %až ±1 %
hodnoty posunov, čiže asi ±O,05 až 0,3 mm. Presnosť
určenia absolútnych posunov alebo deformácií závisí
najma od odl'ahlosti pozorovaných bodov od pevných
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bodov. Napr. pri meraní vel'mi presnou niveláciou a pri
odl'ahlosti pevných bodov 0,1 až 1,0 km, móžeme očakávať .neistotu merania ±0,3 až 0,6 mm, čiže asi
±1 % až 3 % hodnotyočakávaných
posunov.
c) Vybočenie, pootočenie a iné zmeny v konštrukcii mosta stačí merať vo vačšine prípadov s presnosťou
±1 až 2 mm. V ojedinelých -'špeciálnych
prípadoch
sa vyžaduje presnosť < ±1 mm.
d) Neúmerné požiadavky na presnosť zvyšujú
pracnosť a ťažkosti pri uskutočňovaní meraní. Preto
požadovanú presnosť merania treba preskúmaťobidvoma stranami (projektantom a geodetom) a pre
každý pozorovaný objekt stanoviť postup, metodiku
a kritéria presnosti merania individuálne.
e) O posune a tvarovej zmene sledovaného objektu alebo konštrukcie možno uvažovať až vtedy, ak
zistený posun pozorovaných bodov je aspoň 2,5krát
vačší ako docielená presnosť merania vyjadrená emyirickou strednou chybou merania.
"

Posuny a deformácie základov a konštrukcie mosta sa
sledujú rozmanitými metódami, prístrojmi a pomóckami. V zásade móžeme rozdeliť metódy merania do
dvoch skupín:
-

fyzikálne me\)ay~
geodetické metódy.

V dnešnej dobe rozdiely medzi uvedenými skupinami
postupne sa zmenšujú, nakol'ko geodetické metódy,
zasluhou progresívneho vývoj a meračských prístrojov, nadobúdajú charakter fyzikálnych metód.
Medzi fyzikálne
metódy zaraďujeme meranie
.priehybomermi, indikátorovými hodinkami, tenzometrami, klinometrami, tastografmi atď. Uvedenými
prístrojmi a pomóckami sa zisťujú predovšetkým relatívne zmeny jednej časti konštrukcie oproti druhej,
resp. priehyby, dižkove zmeny, naklonenie konštrukcií atď.
Spomedzi geodetických
inetód
možno používať na meranie posunov a deformácií konštrukcii
a pilierov mosta
- vel'mi presnú apresnú niveláciu,
- hydrostatickú niveláciu,
- meranie na zámernú priamku,
- trigonometrické metódy a
- fotogrametrické metódy.
Prednosťou geodetických metód je najmato, že
poskytujú informácie o prvkoch konštrukcie a o základoch mosta vo všetkých potrebnýchsmeroch, a to
v relatívnych i absolútnych hodnotách. Vo vačšine
prípadov se použÍvajú geodetické metódy na zisťovanie posunov spósobených stálym a užitočným zaťažením a vonkajšímiúčinkami.
Vo výnimočných prípa'doch ich možno používať aj nazachytenie deformácií
spósobených dynamickými účinkami pohyblivého zaťaženia.
V praxi sa metódy často kOinbinujú, a to jednak
pre možnosť vzájomnej kontroly a overenia spol'ahlivosti výsledkov, jednak preto, lebo jednoumetódou
nemóžeme spravidla zistiť všetky sledované zmeny,
ktoré nastali v konštrukciach alebo základoch mosta.
Kombinujú sa geodetické aj fyzikálne metódy.
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metódy na meranie posunov mostných objektov závisí najma od toho, aké vefké posuny
sa očakávajú v určitom časovou období, od konfigurácie terénu, priestorových a technických podmienok.
Najčastejšie používanými metódami bude presná nivelácia a metóda zámernej priamky. S úspechom však
možno používať aj metódu hydrostatickej nivelácie,
trigonometrické a fotogrametrické metódy. Geodetické
metódy vyžadujú, aby pre pozorovanie a meranie bola
vybudovaná meračská sieť, pozostávajúca z pozorovaných a pevných bodov. Kfúčový význam pre
úspech, spofahlivosť a presnosť merania bude mať
najma to, ako dokážeme rozvrhnúť a vybudovať sieť
pevných a pozorovaných bodov.
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(obr. 3). Merania tohoto druhu robíme zásadne preskúšanými a príslušne rektifikovanými nivelačnými
prístrojmi. Prístroje s automatickou horizontáciou zámery majú vefké prednosti najma v skrátení času potrebného na meranie o cca 3.0 %' Prístroje sú vcelku
málo citlivé na tepelné zmeny ovzdušia, avšak otrasy,
spasobené napr. vietrom, majú značný vplyv na presnosť a spofahlivosť merania. Tento nedostatok možno
čiastočne kompenzovať použitím masívnejších statí.
vov.

Kritériom na posúdenie presnosti merania sú
jednak dovolené odchýlky v uzáveroch nivelačných
ťahov, a jednak odchýlky v jednotlivých prevýšeniach
pri nivelácii tam a spať. Odchýlka v prevýšení pozoro.
vaných bodov e pri nivelácii tam a spať maže sa posúdiť podfa vzťahu [7]:
Pri nivelačných met6dach treba pre dlhodobé periodické merania vybudovať 3--4 pevné výškové body
na každom brehu vodného toku, z ktorých jeden (obvykle najbližšie osadený) volíme za východiskový bod.
Body sa stabilizujú na konsolidovaných objektoch
alebo vo vofnom teréne. V teréne sa budujú pevné
výškové body aspoň 20 m od cesty, resp. železnice
a mimo inundačného' územia. Pozorované výškové
značky osadzujú sa jednak na piliere a jednak na
nosné prvky konštrukcie mosta. Na piliere osadzujeme
minimálne 3, obvykle však 4 výškové značky, ktorými
mažeme zistiť okrem sadania pilierov aj ich eventuálne
naklonenie. Na prvkoch nosných konštrukcií umiesťujú
sa značky nad piliere i v strede mostného pofa. Pozorované výškové značky stabilizujú sa buď bežne používanými klincovými alebo čapovými značkami,
alebo značkami obvykle vyhotovenými na staveništi
z odpadových ocefových tyčových alebouholníkových
želiez, príp. nitov s polguIatou hlavou (obr. 1). Do
asfaltovej a betónovej hmoty mažeme osadiť kllncové
značky nastriefaním špeciálnou pištofou. Na ocefovú
konštrukciu značky navaríme alebonaskrutkujeme
(obr. 2). Značky chránime proti atmosférickým vplyvom miniovou farbou alebo vazelinou.
Nivelačné meranie uskutočníme podfa dopredu
vypracovanej schémy merania tak, aby každý pozorovaný bod bol určený dvomi nezávislými meraniami
a podIa možnosti zaradený do nivelačného ťahu

e=

V~

±2. m.

kde m je stredná chyba prevýšenia na stanovišti prístroja,
n - počet stanovíšť prístroja.
pevné výškové body
o .tanoviské ní'Gp'rI$lroja
• pozorovsné výškové značky ---hlavný nivetsctif wh
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Odchýlka v uzáveroch nivelačných ťahov posúdi
sa podfa vzťahu:

cp =

±2.

Vr

kde r je dížka nivelačného ťahu v km.
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Pre praktické ciele odchýlky v uzáveroch nive.
lačných ťahov rozdelíme na jednotlivé prevýšenia
úmerne k dÍžkam úsekov alebo k počtu stanovíšť prí.
stroja"; pre vedecko- výskumné ciele výpočet prevýšení
po7;orovaných bodov usl.iutočníme vyrovnaním podfa
metódy najmenších ,štvorcov. Výsledky meraní spracujeme číselne a graficky do vhodne usporiadaných
tabuliek a grafov. Niekorko konkrétnych príkladov
merania posunov základov a konštrukcií mosta uvádza
literatúra [5], [8] a [9]. "

O.: Kontrolné

a skúšobné geodetické
merania na mostoch

•

vedenej·okrajom pilierov (obvykle na protiprúdnej
strane mosta) alebo osou mosta. Meranie sa uskutočňuje buď pomocou posuvného terča s lineárnym meradielkom alebo pomocou merania paralaktických uhlov
medzi pevným~ smermi a smermi na body osadené
na pilieroch mosta. Lineárny priečny posun v polohe
pozorovaného bodu vypočíta sa zo vzťahu (obr. 5)

kde !ci = si/e", Si - dížka zámery, (Ji - meraný paralaktický uhol, mg - str. cl!yba dÍžky zámery, mbi -'
str. chyba paralak. uhla. Prednosťou metody zámernej
priamky je jej jednoduchosť, rýchlosť a presnosť. Presnosť merania posunoV"'závisí predovšetkým od presnosti zaradenia posuvného terča do zámernej priamky,
resp. od presnostimerania zmien paralaktických uhlov.
Pri dižkach zámer S
100 m a presnosti merania
uhlov mb • ±1,0", móžeme očakávať strednú chybu
určenia posunov mp = ±0,25 mm. Metóda zámernej
priamky bola konkrétne použitá pri meraní posunov
pilierov cestnéhó ocerobetónového predpateho mosta
v Seredi po čas jeho montáže [8] a [9]. "

:s

Pri metóde hydrostatic!cej nivelácie mozu byť
meračské aparatúry buď trvale zabudované do pozorovaného objektu, alebo sú vyhotovené ako prenosné
a osadzujlJ. sa na čapy,-zabudované do piliera alebo
konštrukcie mosta (obr. 4). Pri prvom spósobe, zmeny
v pozorovanbm prevýšení bodov získame ako rozdiel
medzi základným a n-tým meraním. Druhý spósob je
analogický geometrickej nivelácii. Hydrostatickú ni.
veláciu móžeme použiťpre
sledovanie výškových
zmien ťažkoprístupných bodov a na nepretržitú kon·
trolu pozorovaného prevýšenia bodov objektu. Presnosť metódy závisí najma od odfahlosti aparatúr, von·
kajšícA podmienok (tepelných a tlakových) a od kvality plnenia aparatúr vodou. V našich podmienkach
bola metóda použitá pri odskružovaní oblúkového
mosta v Komárne [3], [9], kde bola docielená priemer_ná hodnota strednej chyby prevýšenia ±0,12 mm.

~" ~
;----_d2

:""
'-.

0
i ~

-s2----~·"··l
~

Obr. 5.

Metódu zámernej priam!cy pouzlvame na sledovanie horizontálnych posunov pilierov, príp. aj kon·
štrukcie mosta. Pri Íneraní sledujeme priečne posuny
pozorovaných bodov vzhradom k zámernej priamke

Trigonometrickou metódou možno zisťovať polohové a výškové posuny pozorovanýchbodov,
a to
v relatívných aj absolútnych hodnotách. Merania sa
uskutoční z dvoch, príp. troch pevných bodov, stanovíšť prístrojá. Posuny sa zisťujú na základe diferencií
horizontálnych a vertikálnych uhlov pri základnom
a n-tom meúmí (obr. 6). Pri známej dižke zámer a na
základe uhlových zmien pri kontrolnom meraní určíme
polohový posun pozorovaných bodov počtársko-grafickým spósobom (obr. 7).
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a skt:Lšobné geodetické

Pre dlhodobé periodické merania je účelné vybudovať stanovištia prístroja ako betónové alebo tehlové
piliere s mechanickou centráciou prístroja. Pri krátkodobých alebo jednorázových meraniach stanovištia
trvale stabilizujeme betónovým znakom s presnou
centračnou značkou. Na kontrolu stability pevných
bodov zriaďujú sa 2-3 zaisťovacie body umiestenéna

1'-'-,,-

.,/ -\92
:

!'I

'

I

I

b

konsolidovaných budovách alebo betónových pilieroch. Pozorované body stabilizujeme a signalizujeme
jednoduchými cierovými značkami, napr. v tvare
čiernobieleho medzikružia alebo štvorca s diagonálmi.
Značky sa osadia do betónu alebo privaria na kor:štrukciu. Na ocerovú konštrukciu
možno značky
priamo nastriekať (nafarbiť) podra šablony. Rozmery.
meračskej siete určíme pri základnom meraní. Meranie
smerov uskutočníme v 3-4 skupinách; v ďalších etapách v 2-3 skupinách presným uhlomerným prístrojom. Dížky východiskových strán (základníc) určíme
s pomernou presnosťou 1: 2000.
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, Výškové zmenypo~orovanýeh
bodov urcuJeme
zo zmien výškových uhlov meraných v raznych časových intervaloch (obr. S). Výšková zmena pozorovaného bodu sa určí z dvoch časových meraní zo vzťahu
[9]:
Llhp= hp-h~

=Llhs

...:......JH

+

+ (i-i:) + d.
d. Lle"
-II

-~

e . cos

e

tge-d'.

+ Jd .tg e

tge'

•
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kde JH je výšková zmena v horizonte prístroja, spasobená zmenou výšky stanovišťa a výšky prístroja oproti
základnému meraniu; horizont prístroja mažeme s požadovanou presnosťou určiť osobitným postupom niveláciou teodolitom [9];
e - výškový uhol, Lle zmena výškového uhla pri
dvoch časových meraniach,
d - dížka zámery, Ll-d zmena v dížke zámery
spasobená zmenou polohy stanovišťa a pozorovaného
bodu. Možno ju určiťz výsledkov merania horizontálnych posunov.
Presnosť meraných polohových a výškových posunov pozorovaných bodov mažeme posúdiť podIa
empirických' stredných chýb. Pri meraní polohového
posunu z dvoch stanovíšť prístroja mažeme presnosť
posmíu v zjednodušenom pojatí vypočítať podl'a
vzťahov

r:p
kde

qi

=

-

di .

1V2

± p'

q 1 • mq,2+2 q 2 • mq2,

tg JCXi .
&

...:......

di.

± ki

= lCi . Jcxi' , rnqi _:_

Jcxi/e"
. m;;~i .

Pri meraní z troch stanovíšť najpravdepodobnejšia
poloha pozorovaného bodu je daná stredom vpísanej
kružnice do chybového trojuholníka (obr. 7b). Polomel' kružnice je jednoduchým, ale pomerne spoIahlivým kritériom na posúdenie presnosti merania.
Strednú chybu výškového posunu mažeme (pre
e < ±1° a md/d = 1: 1000) vypočítať zo vzťahu [9]

mAhp =

~: ,

obzor

± mLlhi

.

V2

ZO vzťahov vyplýva, že presnósť určenia posunov
v podstatnej miere z~visí od presnosti ur~enia uhlových zmien a od dlžky zámery. Pri dlžke zámer
8 < 100 ma presnosti merania uhlov m"'(E) = ± 1,5",
mažeme očakávať neistotu merania posunov mp =
= ±1 mm.
Trigonometrická metóda sa dobre uplatní pri zaťažkávacích skúškach na meranie priehybu ocerových
nosných konštrukcií a sadania pilierov mosta najma
v takých prípadoch, kde je m~dzi pevnými a pozorovanými bodmi vačšie prevýšenie (> 3,00 ml, resp. pri
ťážkoprístupných bodoch. V našich podmienkach sa
použila táto metódá pri stavbe predpatého ocerobetónového mosta v Kotešovej [9], [10]. Na uvedenom
objekte sa meralo presnou niveláciou sadanie pobrcžných pilierov a trigonometrickou metódou pri~hyb
krajných nosníkov mosta. Docielená priemernástredná
chyba meraných výškových zmien, sledovaných bodov
bola ±O,S mm, pri max. priehyboch v strede nosníkov (l = 63,4 ml, y = +1S mm a -9;5 mm.
Fotogrametrické metády umožňujú rýchle, prakticky súčasne zaregistrovať posuny verkého množstva
bodov, a' to v horizontálnom aj vertíkálnom smere.
Osobitnosťou fotogranetrických metód je to, že posuný
sledovaných bodov nemeriame priamo na objekte, ale
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Michalčák,

na jeho optickom modeli, z čoho vyplýva aj veTká
prednosť metódy v tom, že vyhodnotenie sním ok
možno kedykoTvek zopakovať, čím získame cennú
kontrolu výsledkov merania. Najvačšia výhoda foto.
grametrickej metódy spočíva v tom, že možeme merať
posuny na Tubovolných bodoch sledovaného objektu
a nevyžaduje montovanie meracích zariadení na sle.
dovaný objekt. Čiastočnou nevýhodou metódy je to,
že výsledky merania sú známe až po spracovaní a vyhodnotení snímok.

s/edovany
objekt

O.: Kontrolné

a skúšobné geodetické
merania na mostoch

kde mp je stredná chyba stereoskopického merania deformáčných paralax. Jej veTkosť závisí od druhu použitého vyhodnocovacieho prístroja. Napr. pti použití
stere6komparátora Zeiss 1818 možnCluvažovať mp =
= ±0,003 až 0,005 mm.
,
Velmi dobré výsledky' a skúsenosti získali pracovníci Vedeckého laboratória fotogrametrie SVŠT pri
experimentálnych meraniach priehybov oceTobetónových nosníkov [1]. V danom prípade neistota fotogrametrického merania priehybov nebola vačšia ako
±0,2 mm, čo plnezodpovedá aj teoretickým predpokladom metódy.

I

Meranie posunov a deformácií na mostoch geodetickými metódaini patrí medzi špeciálne geodetické úlohy ,
s vysokými požiadavkami na presnosť výsledkov,
. zručnosť a skúsenosti pozorovateTa. Požiadavky na
pozorovanie objektov určuje obvykle projektant podIa
charakteru podložia, konštrukcie mosta a špeciálnych
otázok, ktoré treba kontrolným meraním objasniť
J!
alebo overiť. Základným predpokladom
ptlUžitia
--.-' fl"--+a uplatnenia geodetických metód pre dané účely je
TZ
správne navrhnutá a vybudovaná meračská sieť, dokonalá znalosť metodiky merania a jej uplatnenia v konkrétnych podmienkach. Navrhnutá metóda merania
Pre meranie na mostoch prichádza v úvahu me- musí zaručiť výsledky s presnosťou aspoň 2,5krát
vyššou ako je veTkosťpredvídaných posunov alebo detóda pozemnej fotogrametrie, pričom fotografické
formácH.
So skúšobnými asystematickxmi meraniami
snímky móžu byť vyhotovené na koncoch reálnej
sa musí počítať už v projekte, pričom pri navrhovaní
priestorovej základnice, alebo na časovej základnici.
meraní je veTmiužitočná spolupráca projektanta a geoPri metóde s časovou 'základnicou (obr. 9) možno
deta. Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že každá
merať len deformácie, ktoré sa odohrávajú v jednej
taká to úloha vyžaduje samostatný prístup k riešeniu
rovine, tj. v súradniciach X a Z. Metóda priestorovej
tak
zo strany projektanta ako aj zo strany geodeta ..
základnice umožňuje sledovať deformácie vo všetkých
troch rozmeroch, tj. v súradniciach Y, X a Z. Pri
Doterajší stav a vývoj merania posunov stavieb
meraní na mostoch najčastejšie' použitie bude mať vo všeobecnosti a tiež v tejto aplikácii nemožno pova·,
metóda s časovou základnicou so snímkami vyhotovec
žovať za ukončený. Progresívne tendencie ].'ůzvoja geonými na tom istom stanovíšti fotokomory v roznych
dézie a fotogrametrie v oblasti meračs~ých prístrojov
časoch. Metódn možno použiť na sledovanie posunov
a 'samočinných počítačov" zretelne ukazujú na možpri modelových skúškach, na zisťovanie priehybu nos- nosti ďalšieho zlepšenia pracovných postupov a zvyných konštrukcH a saQania pilierov mosta. Použitie
šovania presnosti výsledkov a na potrebu systematicfotogrametrickej métódy závisí naj,ma od možnosti
kého sledovania a experimentálneho
merania na
umiestenia stanovíšť pre fotokomoru. '
mostoch. V tomto smere majú napr. veTký význam
_
Deformačné posuny pozorovaných bodov pri me- a účel kontrolné merania na mostoch stavaných
z prefabrikovaných k~nštrukcií, s letmou betonážou
tóde s časovou základnicou vypočítame zo vzťahov
alebo montážou.
I

,Ax = (x~-x~). m = p+. m.,Az = (z~-z~) .ms =q+.m.
8

kde x~, z~ sú snímkové súradnice pri základnom meraní,
snímkové súradnice n-tého merania,
snímková mierka,
p+, q+' -:. horizo,ntálna, resp. vertikálna
defor.
paralaxa.
x~, z~ -

m. -

'"
Celkový posun pozorovaných bodov sa vypočíta
zo vzťahu
'
,

K otázce vhodnosti použití nivelačních přístrojů s automatickou horizontací záměry v prostředí s otřesy
půdy nebo konstrukce uvádím zkušenosti z měření
svislých posuvů při zatěžkávacích zkouškách mostů
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přes Otavu a Vltavu u Zvfkova, které provJiděl ÚGK
Praha v r. 1962 a 1963. Tyto přístroje se pro tento účel
příliš nehodí, v žádném případě nejsou vhodnější než
libelové, jak uvádějí prospeKty výrobců. Mostní konstrukce není ani za bezvětří v klidu a tyto malé otřesy
poměrně značně snižují přesnost. Při větších otřesech
např. při silnějším větru, nelze přístroji s automatickou
horizontací měřit. Přístroje libelové odolávají podstatně lépe. To je důležité, protože geodet musí při
zatěžkávacích zkouškách zajistit vyhovující výsledky
i za nepříznivých okolností.
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inž. Miloš Ženč, Vědeckovýzkumný uhelný ústav,
Ostrava - Radvanice

Některé zkušenosti
s měřením krátkých vzdáleností
geodimetrem NA5M - 48
528.021.7

razovou plochou reflektoru, tj. s plochou ideálního rovinného zrcadla, které by udávalo stejnou
vzdálenost od geodimetru jako použitý odrazný
systém.

Geodimetr NASM-4B je určen pro měření vzdáleností v rozsahu 15 m až 15 km, přičemž za pruměrných 'podmínek viditelnosti
můžeme počítat
Průsečík vztažné roviny přístroje se symetrás pracovním dosahem přístroje asi 5-7 km.
lou optických os vysílacího .a přijímacího systému
Krátkými vzdálenostmi rozumíme takové vzdá(střed geodimetru}. má díky speciální konstrukci
lenosti, při jejichž' měření se nepříznivě projevuje
podložky
přístroje [je středem otáčení při změně
jednak nestejnorodost
fázo~é struktury vysílanésklonu záměry} stálou polohu vzhledem k promí~
svazku paprsků,
jednak změna "tranzitního
taIitému bodu stojanu (obr. 1}. Protože však mezi
času vefotonásobičr
důsledku nerovnoměrnéhO"
středem otáčení a horní deskou stojanu je vzdáleosvětlení přijímací optiky, a tím i vstupní clonky
nost asi 20 cm, bylo u původního typu přístroje
fotonásobiče.
Tyto vlivy se mohou projevit při
nutno pečlivě urovnat desku stativu, aby nevznikměření vzdáleností asi do 800 m; vliv prvně jmela chyba' z excentricity.
U typu 4B je podložka
novaný převládá při nevhodné volb~ odrazného
opatřena
stupnicí
oprav
na
svislou polohu (obr.
systému asi do 400 m. Relativní přesnost měření
1), takže po zacílení na reflektor a po urovnání
kratších vzdálerlostí rovněž nepříznivě ovlivňuje
libely múžeme určit opravu z excéntricity středu
chyba z dostředění geodimetru a odrazného systému. Na tyto tři! zdroje chyb je nutno soust:čedit- geodimetru. Podložka má úchytnou desku, užívanou u geodetic4ých přístrojů fy Wild, dostředění
pozornost, chceme-li dosáhnout co největší přesse
provádí závěsnou olovnicí.
nosti výsledků.
Pomíjíme přitom otázku
vlivu,
změn teploty a tlaku 'Lzduchu s místem a časem.
Nevýhody tohoto způsobu ctostřeďování. nut'Tento vliv se dá omezit především opakováním
nost určování excentricity
přístroje
na každém
měření za různých atmosférických
podmínek.
stanovisku i další důvody, uvedené v lmp. 3, vedly
. nás k -provedení úpravy, umožňující použití nucePři
ověřovacích
zkouškách
geodimetru
'NASM-4B ve Vědeckovýzkumném
uhelném ústavu
né centrace pomocí dostřeO'ovacího válce, užívav Ostravě-Radvanicích
byly prověřeny některé poného 'firmami VEB Zeiss-Jena a VEB Freibetger
můcky a měřické postupy pro IIiěřeníkrátkých
Priizisionsmechanik,
opatřeného spojovacím šrouvzdáleností, které zvyšují přesnost dosahovanýchbem typu Wild a zašrůubovaného' do hlavice geovýsledků,případně
urychlují měření.
dimetru (obr. 2 J. Dostředění a urovnání přlstroje
na stanovisku
provádíme
obdobným způsobem
jako u theodolitu:
2. Dostředění a urovnání geodimetru aJodrazného
systému
a} dostředíme přibližně stojan, jehož deska
je zhruba ve vodorovné poloze, nad měřickým
Geodimetrem ffieflme vzdálenost mezi dvěma na·
bodem;
'vzájem rovnoběžný:mi rovinami, kolmými k ;;o:áměrb} upevníme třínožku, vložíme do ní optickou
né přímce. Jedna z tě'Chto rovin je vztažná rovina
geodimetru, druhá je totožná s ekvivalentní· odolovnici a provedeme přesné urovuání a dostředě-

v
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s měřením krátkých vzdáleností geodimetrem
NASM-4B

..

jednak možnost trvalé změny směru vysílaného
svazku paprsků (které napomáhá i poměrně subtilní konstrukce hrubých ustanovek), jednak omezujeme chvění přístroje, vedoucí ke kolísání intenzity signálu, což zabraňuje
ustálení ručičky
galvanometru.
Tím se prodlužuje celé měření a
vznikají osobní chyby při zjišťování údaje na
číselníku zpožďovacího obvodu v důsledku nepřesného odhadu okamžiku, kdy čtení odpovídá
střední poloze ručičky nulového indikátoru.

Velikost. chyby, způsobené nestejnorodostí
fázové
,;truktury
vysílaného
světla a nerovnoměrným
osvětlením přijímacího systému, jťt ve značné míře
závislá na _použití vhodného odrazového systému
(reflektoru ).
Hranolový reflektor, sestavený z hranolů ve
tvaru krychle, rozříznuté kolmo k tělesné úhlopříčce (ronové hranoly), má proti použití rovinného zrcadla k odrazu vysílaného světla velkou
výhodu v tom, že nevyžaduje 'přesnou orientaci
vzhledem k záměře. Světelný paprsek, vstupující
do hranolu, odráží se -od jeho stěn a opouští jej
ve směru rovnoběžném
se směrem vstupu (za
předpokladu přesného výbrusu 90° úhlu stěn hranolu) symetricky vzhledem k jeho vrcholu. Teoreticky tedy odráží přesný rohový hranol vstupující
světlo zpět ke světelné'lnu zdroji.

válce je svislá a pro-

Vysílací a přijímací zrcadlo geodimetru ,jsou
od sebe odsazeny více, než činí šířka hranolu;
přijímač by tedy teoreticky nemohl nikdy přijímat
světlo, odražené tímto reflektorem. Ve skutečnosti
ovšem malé nepřesnosti výbrusu hranolů a turbulence vzduchu způsobí rozptyl odraženého světla,
takže hranoly se mohou používat bez úpravy pro
vzdálenosti větší neŽ 1500 m. Počet hranolů se
volí podle měřené vzdálenosti a podl~ podmínek
viditelnosti; sériově se vyrábějí obaly s 1, 3 a;
hranoly. ,

c) po vynětí optické olovnice zašroubujeme
do podložky geodimetru spojku s centra čním válcem, který vložíme do třínožky;

Pro měření vzdáleností do 1500 m je nutno
použít tenkých předsádkových klínů, zakrývajících
polovinu hranolu a vkládaných do pouzder hranolů (obr. 3). Tyto klíny odchylují vstupující i vy-

Obr. 1.: Podložka

(hlavice)

geodimetru

NASM-4B.

1 - geodimetr, 2 - páka spojovacího čepu, 3 - vodorovná ustanovk.a, 4 ----.svislá ustanovka, 5 - stupnice
oprav z excentricity středu přístroje, 6 - libela.

ní, takže osa centračního
chází měřickým bodem;

d)na
podložku nasadíme' geodimetr
me ho s hlavicí pákovým zařízením.

a spoji-

Střed geodimetru Íeží pak přesně ve svislici,
procházející měřickým bodem; excentricita vztaž-ného bodu je pro jakýkoliv sklon záměry nulová
bez ohledu na úklon desky. stojanu.
Obdobně byla řešena centrace a horizontac'J
hranolového odraznéhp systému s tím rozdílem,
že jsme použili. třínožky z trojpodstavcové soupravy fy VEB Freiberg PrHzisionsmechanik,
která
má prllměr centračního válce stejný, ale je spojena přímo s optickou olovnicí. Urovnání optické
osy olovnice (osy válce J do svislé polohy se provádí pomocí krabicové líbely (obr. 3). Bez použití
těchto pomůcek bylo nutno urovnávat desku stativu přesně do vodorovné polohy, aby byla vyloučena chyba z excentricity odrazného sy~tému.
Při měření používáme pevných stativů, dodávaných k nivelačním přístrojům' Zeiss Ni 004.
Zvýší se tak stabilita přístroje, zvláště při bočním
nárazovém
větru. Zvýšením stability snižujeme

Obr. 2.: Centrace

1 - třínožka, 2 válec se spojovacím

1965/260

geodimetru.

optická olovnice, 3 - centrační
šroubem, 4 - hlavice geodimetru
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lf2 zrcadla
prlJlmače. Vodorovné úsečky, odpovídající ,jednotlivým
kombinacím
klínů, vymezují
rozsah vzdáleností,
pro které je možno danou
kombinaci považovat za optimální.

Z grafu je zřejmé, že určitá mezera vzniká pro
vzdálenosti 350-400
m a 720-''780 m. V těchto
případech je nejvhodnější použít vícehranolového
reflektoru a jednu část hranolů zakr}'t takovými
klíny, aby odražené světlo dopadalo na levou část
zrcadla a druhou část tak, aby byla osvětlena jeho
pravá polovina. Např. I:lro měřeni vzdálenosti
750 m použijeme tříhranolový
reflektor, jehož jeden hranol je zakryt dvěma klíny 50" a před dvěma hranoly je po jednom klínu 50".
Obr. 3.: Centrace

hranolového

reflektoru.'

1 - třínožka s optickou olovnicí, 2 - krabicová libela,
3 - centra ční válec se spojovacím šroubem, 4 - hranolový odrazný systém, 5 - předsádkové klíny

Možnost docílení maximální
odchylky 200"
omezuje použití htanolového reflektoru na délky
větší než 100 m. Pj'i měření ještě kratších vzdále-

stupující
paprsky
od původního směru, takže
paprsky, dopadající na hranol, jsou jimi po odrazu rozděleny na dvě stejné části. Dodané klíny
mají deviaci 25" a 100" (jSOU označeny dvojnásobnými hodnotami 50" a 200") a mohou se vkládat do pouzder hranolů po jednom nebo po d,.ou
kusech.
Odrazný systém, neodpovídající měřené vzdálenosti, neosvětluje přijímací optiku a rovnoměrně
vzniká chyba v důsledku změny tranzitního času
ve fotonásobiči. Jestliže při měření ve dne přijímá
modulovanéř světlo jen část přijímače a zbytek přijímá rozptýlené světlo sluneční, zhoršuje se poměr
signálu k šumu a vznikají tak nepravidelné chyby.
Vhodné zakrytí přijímací optiky sice zlepší poměr
signálu k šumu, ale chybu ze změny tranzitního
času nijak neovlivní. Při měření krátkých vzdáleností je proto nezbytně nutno volit správnou) kombinaci předsádkových
klínů. Na obr. 4 je pro
různé měřené délky vyznačen (plně vytaženou
čárou) průběh úhlové odchylky vysílaného a odraženého paprsku, která je teoreticky potřebná
k tomu, aby odražené paprsky rovnoměrně osvětlily, přijímací zrcadlo. Čárkovaně jsou zakresleny
křivky, omezující odchylky, pro které je osvětlena

Obr. 5.: Reflektor

1 -

Obr. 4.: Volba

předsádkových
klínů
vzdáleností.

při

měřeni

krr5.tkých

odrazové

pro

měření
200 m.

sklíčko, 2 -

vzdáleností

centrační

od 15 do

tyJč

ností je přijímané světlo soustředěno na vysílač 0vé straně optiky přijímače. Jestliže je geodimetr
zacílen obvyklým způsobem, tj. podle maximálního poklesu ručičky indikátoru intenzity přijímaného světla, je promítaný obraz světelného zdroje
nutně nařízen na levou stranu hranolu a odražený paprsek opustí hranol těsně u pravé strany.
V souladu s vlastnostmi optiky geodimetru a hranolu bude na vstupní clonu fotonásobiče dopadat
maximum světla v případě, kdy na hrano I dopadá
jen malá část vysílaného svazku paprsků. V tomto
případě se může uplatnit 'vliv nehomogenity fázo-
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vé struktury světla, modulovanéhn pomocí Kerrova článku. U geodimetru typu 4 je proti větším
typům 2 a 3 zvýšena možnost vzniku určitých fázových rpzdílů vysokou hodnotou modulační frekvence ["" 30 Mc/sec.).
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V této souvislosti je nutno připomenout, že
pn měření krátkých vzdáleností musíme pracovat
s dobře "zaostřenou"
optikou pr'ístroje. Zaostřování se provádí pohybem vysílacího a přijímacího
zrcadla tak, že jejich, .optické osy se sbíhají na
odrazném systému [kompenzace paralaxy),
čímž
se při správné volbě reflektoru d9cílí maximální
intenzity přijímaného signálu.

'u
~

170

o

400

měřená
Obr. 7.: Průběh

Problém chyb, které mají původ v nestejnorodosti fázové struktury, lze částečně řešit užitím
jiného vhodného typu odrazného systému při měření velmi krátkých vzdálenostI. Pro vzdálenosti
asi do 200 m se nám jako reflektor: osvědčilo
běžné odrazové sklíčko, nasazené' na provažovací I
tyči pro měření délek pásmem (obr. 5). Tento
odrazný systém se skládá z několika desítek rohových hranolů z umělé hmoty, uspořádaných
do
pravidelných obrazců a sestavených do kruhového
terče. Pro velké optické nepravidelnosti
je sice
učinnost takového reflektoru malá, ale ~hledem
k velké disperzi odraženého světla mužeme s ním
měřit i nejkratší vzdálenosti. Ekvivalentní odrazová rovina je umístěna velmi blízko za zadní
stěnou reflektoru;
pro zvolené uspořádání,
kdy
rovina zadního krytu sklíčka prochází osou centrační tyče, určili jsme hodnotu opravy z excentricity odrazové roviny - 7 mm. Vnitřní část tyče

Zo : I

Sin Z

((/'

1

v sm2

'-'-'-'-~-'--'-'-'-'-LJ

v : Vs- ~ - (vr - vn)

Obr. 6.: Výpočet opravy.zenitové
noběžnosti
záměr při délkovém

vzdálenosti
a úhlovém

800

7200

vzdálenost

součtové konstanty
NASM-4B-201.

geodlmetru

je výsuvná a je opatřena délkovou stupnicí, výšku
reflektoru nad bodem můžeme měnit v rozmezí
110-150 cm. Možnost plynulé změny Výšky lze
využít k zjednodušení
výpočtu redukce, měřené
šikmé vzdálenosti na vodorovnou tím, že anulujeme korekci theodolitem (předem) změřené zenit 0vé vzdálenosti nastavením Výšky reflektoru
tak,
aby L1v= 0 [obr. 6).
" Vhodný odrazný systém smZI možnost vzniku
nepravidelných chYD i některých chyb systematických, zůstane však zachována určitá stálá chyba,
daná vlastnostmi optického i elektronického
systému přístroje a projevující se jako změna jeho
součtové konstanty
s měřenou vzdálenostI. Na
obr. 7 je znázorněn průběh této konstanty před
opravou přístroje v r. 1963; plně vytažená křivka
znázorňuje
její hodnotu,
získanou
vyrovnáním
měřených hodnot, které leží všechny uvnitř čárkované plochy, omezené křivkami,
lišícími se
o ± 10 mm od hodnoty vyrovnané. Z grafu je
zřejmé, že změny součtové konstanty jsou zarredbatelné při měření vzdáleností větších než 800
až 900 m, při měření kratších vzdáleností je nutno k jejím změnám při výpočtu přihlédnout.
Hodnotu součtové konstanty geodimetru musíme pravidelně kontrolovat měřením na srovnávací základně a 'po každé opravě optické či elektronické části přístroje ji musíme znovu důkladně prověřit v celém rozsahu měřených vzdáleností. Vý$ledky komparačních měření v r. 1964 nebyly ,
dosud definitivně
vyhOdnoceny, bezpečně
však
bylo zjištěno, že změna polohy fotonásobiče vůči
optice přijímače vedla ke změně součtové konstanty o 1-4 cm v rozmezí délek 200-800 m.

Z : z'+L1z
L1zcc;,

směf.ením krátkých
vzdáleností geodimetrem
NASM - 4B

z nerovměření"

Při zaměřování ,polygonovýeth pořadů bylo až
dosud nutno měřit úhly zásadně odděleně od elektrooptického m-ěření délek' stran. Protože současnost délkového a úhlového měření je nezbytnou
podmínkou pro měření 'pohybů v poddolovaném
území aKR, kde byly v lkarvinské části revíru zjištěny rychlosti pohybu měřických bodů až 20 mm
za den, byl proveden pokus o spojení obou měření
tím, že bylo použito theodolitu Zeiss Theo 010
s čočkozrcadlovým
dalekohledem jako odrazného
systému. Konstrukce dalekohledu tohoto theodolitu
odpovídá v zásadě Cassegrainovu uspořádání s provrtaným hlavním zrcadlem a konvexním pomocným zrcadlem, ve vstupním otvoru je navíc umístěn korekční afokální čočkový systém.
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Pokus ukázal, že odraz od vnější plochy pomocného zrcadla, která je vzhledem ke geodimetru
konkávní, měl při nočním měření zaprflměrných
podmínek viditelnosti dostatečnou
intenzitu ještě
na vzdálenost 450 m; maximální dosah nebyl zatím
zjišťován. Vzhledem k 'provedené úpravě dostřeďování geodimetru
[centrační válec) je při vhodné
organizaci práce možno výhodně spojit mě'ření úhlfl
vodorovných i zenitových vzdáleností s elektrooptickým měřením délek stran. Úpravou signálu pro
úhlové měření tak, .aby platilo, že výška signálu
se rovná výšce středu geodimetru, můžeme anulovat
opravu měřené zenitové vzdálenosti.

Chceme-li využít maximálního dosahu 'přístroje, je
nutno měřit v nočních hodinách. Pří měření vzdáleností asi do 1000 m můžeme za určitých podmínek měřit i za denního světla. Nad zpomalením
vlastního měřického výkonu [[určování čtení zpožďovacího obvodu) převažuje mnoho výhod - zejména pokud jde o rychlejší a pohodlnější provedení celého měření - jež jsou všeobecně známy a
které zde proto není třeba zvláště rozebírat.

Obr

B.: Clona

pro odrazný
systém
der:ního
světla.

při

měření
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vzdále-

za

plochy, kterou musíme odstínit. Menši clona vyžaduje ovšem i přesnější zacílení přístroje, který se
stává citlivější i na pootočení nebo náraz během
měření. Při použití hranolového odrazného systému je třeba dbát na volbu správných deviačních
klínů.
Pro odstínění světlého pozadí za odrazným
systémem se používá clony, potažené černým sametem, jímž je pokryto také zhlaví stativu [obr.
8). Snížení příjmu denního světla se docílí použitím trubicové sluneční clony, nasazované
před
tubus zrcadla přijímače. Je třeba vyhnout se měření po slunci, kdy nastává rušivý odraz slunečního světla od hranolů směrem k přístroji.
Pro značné rozdíly ve viditelnosti a intenzitě
rozptýleného světla v závislosti na počasí, denní
a roční době, konfiguraci
terénu i na čistotě
ovzduší [průmyslové oblasti) neni možno stanovit
všeobecně platná pravidla pro volbu reflektoru
při měření různých vzdáleností.
V konkrétních
podmínkách [zvláště u délek větších než 500 m)
je zpravidla zapotřebí provést zkušební měření.
Potřebný počet hranolů pro měření za dne, udávaný výrobcem přístroje, je na obr. 9.
Malá intenzita odraženého světla při použití
zrcadla theodolitu Theo 010 jako odrazného systému je pro měření za dne nevýhodná. Aby byla
zachována možnost současného
měření délek a
úhlů v polygonových pořadech, použili jsme jako
reflektoru
rovinného zrcadla, nasazeného na objímku objek1ivu theodolitu.
Objímka zrcadla je
opatřena rektifikačními
šrouby pro nastavení odrazné roviny zrcadla do roviny kolmé k optické
ose dalekohledu, klopný moment je vyvážen protizávažím, nasazeným na okulárový konec dalekohledu; otvor objektivu se po zacílení zakryje clonkou (obr. 10). Intenzita odrazu plně postačuje pro
měření za denního světla, což bylo prověřeno měřením v poledních hodinách za plného slunečního
světla v červenci 1964.
Použití rovinného zrcadla nese však s sebou
potíže, vlastní tomuto druhu reflektoru, především
náročnost na stabilitu přístroje i zrcadla. Chvění
stativu, případně i změna refrakce způsobí, že odražené světlo půjde mimo přijímací optiku geodimetru. Před každým měřením je nezbytné ověřit
správnost
rektifikace
zrcadla
a během měření
musí pomocník podle signálů observátora
prověřovat správnost zacílení. Bylo-li postavení theodolitu s odrazným zrcadlem dostatečně pevné, pak
měření probíhalo bez obtíží. V souladu se zvolenou organizací práce je možno změřit příslušný
vodorovný a výškový úhel před nasazením či po
sejmutí zrcadla a protizávaží.

--l

21'

Za dne se zhoršuje poměr signálu k šumu, způsobenému reakcí fotonásobiče na roz,ptýlené sluneční světlo. Proto je velmi důležité' vyplnit celou
plochu promítané
vstupní
clonky fotonásobiče
obrazem odrazného systému a co nejlépe odstínit
přijímací optiku vůči dennímu světlu. Geodimetr
NASM - 4B je pro lepší 'přizpůsobení světelným
podmínkám opatřen proměnnou
clon'kou fotonásobiče s otvory 0,2, 0,3 a 0,5 mm. Jim od,povídající
průměry přístrojem "viděné" ,plochy na vzdálenost
1000 m jsou asi 0,3 m, 0,5 m a 0,8 m. Se zmenšujícím se průměrem clony zmenšuje se i průměr
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s měřením krátkých vzdáleností geodimetrem
NASM - 4B
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Při srovnání výsledku měření 8 vzdáleností
od 50 do 150 m (celkem 28 + 28 měř. sérií) ve
dne a v noci byla zjištěna pruměrná střední chyba délJ<y, určené z 'měření na jedné frekvenci,
stejná pro měření za dne i v noci mf = ± 22,4 mm
(mezní hodnoty ± 7,6,7 ± 43,6 mm). Pruměrná
střední chyba 1 měřické série (3 frekvence) je
pro měření za dne poněkud vyšší, což je bezpochyby dusledek rušivého vlivu denního světla:

e) pravidelně
kontrolovat
funl{ci přístroje
měřením na srovnávací základně.
S ohledem na zdroje chyb při měření krátkých vzdáleností, uvedené v předchozích kapitolách, k tomu přistupujé
f) centrace
přístroje
odrazného. systému
optickou olovnicí,
g) správná volba odrazného systému (předsádkové klíny, odrazné sklíčko),
h) kontrola prflběhu součtové 'konstanty v závislosti na měřené vzdálenosti.

zkušenosti
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střední

ms

=

chyba 1 měř. série pro měření

za dne

± 6,5 mm

střední

chyba 1 měř. série pro noční měření

Dosah přístroje při měření za denního světla
je dán poměrem intenzity signálu. a intenzity rozMezní hodnoty pr.o měření za dne byly ± 4,3 ...;- ptýleného slunečního světla, dopadHjíCího na fotonásobič. Tento poměr se zlepší
-7- ± 11,1 mm, v noci
± 2,5 -7- ± 10,8 mm.

ms = ± 4,4 mm.

Chceme-li dosáhnout maximální vnější přesnosti
. výsledku
při měření
vzdáleností
geodimetrem
NASM-4B, musíme dodržovat všeobecné zásady pro
elektrooptické měření délek:
a) přístroj má před započetím měření dosáhnout tepelné rovnováhy,
b) sled střídán): fází a kmitočti'l upravit tak,
aby v pruměru byl vyloučen vliv chodu přístroje,
c) měřit délku z dalšího pomocného stanoviska, ležícího ve směru měřené délky v přesně
určené 'vzdálenosti (např. 1 m) před nebo za cen·
trickým stanoviskem,
d) opakovat měření za odlišných atmosférických podmínek,

a)
b)
mače,
c)
měru,
d)

odstíněním světlého pozadí reflektoru,
sluneční clonou na tubusu zrcadla přijíužitím clonky fotonásobi~e
volbou optimálního

o menším prů-

odrazného

systému.

Experimentálně byla ověřena možnost spojení
úhlového a délkov~o měření v polygonmiých pořadech
užitím
čočkozrcadlového
dalekohledu
theodolitu Zeiss Theo 010 jako odrazného systému. Pro některé speciální účely by se dal při
zaměřování polygonových pořadi'l aplikovat i zpusob měření po "ztracených bodech". Pro zachování možnosti současného měření délek a úhlu i za
dne je vhodné použít jako odrazného systému
theodolitu s nasazeným pomocným zrcadlem.
Vhodnou úpravou měřického postupu a použitím určitých doplňkových zařízení lze tedy docptt jak zpřesnění, tak i zrychlení elektrooptického měření-krátkých
vzdáleností.
.
C

[1] AGA Geodlmeter,
System
8ergslrand,
Model 48. Instrukční
kniha.
[2] Z e n Č, M., D ě n gel,
V.: Hloubkové
měřen!
geodimetrem
NASM·48, RUDY, Č. 3, 1965
[31 D e Ion g, 8.: Základy
elektronických
metod V geodesli.
SNTL,
1957.
[4J D e Ion g, 8.: výsledky
ověřovaclch
zkoušek
geodlmetru
NASM-2A. GaKO, Č. 8, 1960.
[5J Ma r t in á k, V.:
Geodimetr
NASM-3 a výsledky
jeho ověřovacích zkoušek,
GaKO, lč. 4, 1962.
[6J Je š u t a, v.:
Měření
krátkých
vz:lálenost!
geodimetrem
NASM-2A. GaKO, Č. 12, 1963.
[7J D e Ion g 8.: Zkušenost!
s použitím
elektronických
dálkoměrů
pro zaměřován!
bodového
pole. GaKO, Č. 12, 1964.

Ústl'edni správa geodézie
Komise pro geodézii

uspořádají

a kartografie

a kartografii ČSVTS

ve dnech 29. srpna-3.

MEZINÁRODNf

září 1966 v Praze

FOTOGRAMMETRICK~

SYMPOSIUM

Obr. 10.: Přídavné

Zrcadlo

1 -'

rektifikačn[

zrcadlo.

2 -

k theodolitu

Zeiss Theo 010.

šrouby, 3 -

pr:otizávažl

Symposium se koná se souhlasem výboru Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti, o jejímž
X. kongresu konaném ve dnech 7. až 19. září 1964
v Lisabonu byli čtenáři informováni ve 4. čísle
Geodetického a kartografickéohobzoru,
roč. 1965.
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doc. inž. František Hromádka, CSc.
Katedra geodézie VUT, Brno

V..železniční praxillři vytyčování obloukové trasy stojíme někdy před případem, kdy máme dáno více určovacích prvku než tři, takže jim nelze vyhovět jednoduchým obloukem. Použijeme proto oblouku složeného
ze dvou nebo více oblouku, podle toho, kolik určovacích prvku je dáno.· Oblouk složený z n obloukU je
určen (2n -+ 1) prvky. Nejčastěji se používá oblouku
složeného ze dvou kružnic a bez mezilehlé přechodnice,
neboť ťím je umožněno snadnější udržování trati
Jestliže však poloměry v obou sousedních obloucích
. složeného oblouku jsou voleny tak, že rozdíl převýšeni
v těchto sousedních kruhových částech je větší než
30 mm, je třeba do složeného oblouku vložit mezilehlou
přechodnici.

4.

r; = r -+ ,'mt rl

= -- ; e: =

5. cos e:
·6 ·

rl

tI . SIn
.
....=

e:

rl

= rl.sin e:
.
.8. tOl = Xm -+ tI
7. tI

VýpoČet

délky

10.

0

ml

-n - y;

= rl ~

.

12. cos

to2:

tOl

= 180

(i)

úsečky

-+

. rl

9 · t gy=

11. sin y

Nejčastěji přichází při složeném oblouku v úvahu tento
případ (obr. 1): jsou dány základnítečny
tz a t~, libovolný bod oblouku M a poloměry rl a r2• Výpočet bude
postupovat takto:

Ym

l

t;

= S;

(i)

r2
= -_.;

rl

-+

fi1,1_

sin y

t; = S.cos

(i)

.

s=

ml ;

(i)

•

I

13'· sm

S

(r -+~)

-

2
------;

14. cos n2 =

.

r2

r;

rl

-

kde m2 je odsazení kruhového
l2
m2 =_2_

I

oblouku

r2 od tečny:

24r2

15. n~ = 90? -

tli

16. __
. r2

2__

rl

-

n2

(12)

= cosn~;

(13)

= t; -+ t;'
18. n = nI -+ n2

. (14)

17. t02
19. nI

=

I

·(15)
(16)

n -n2

I(

rl
21. -

rl

22. Ysb

=

cos nl;rl

=

rl

.

23. t~' = t~_
Výpočet

délky

úsečky

tul:
24.

1. Úsečka Xm bodu M se vypočte z osového polYgonu.
2. Pořadnice
polygonu.
~. 'mt -

'r

.Ym bodu M se vypočte též

odsazení kruhóvého

od tečny: ml
chodnice.

z

osového

oblouku o poloměru

.

rl

= 21;:;. , kde II je délka krajní pře-

tt

-+

11

=

(18)

rl.cos nI

ml -·r~'

(19)

Ysb

tg nI

=.-;~~

sm nI

•

Po těchto výpočtech mužeme přistoupit k vytyčení složeného oblouku v terénu. Nejprve vytyčíme
kostru složeného oblouku, ze které pak vyjdeme při
vytyčování podrobných bodů. Hodnoty tOl a t02 nám
poslouží při vytyčování středu přechodnice na základních tečnách tz a t~ od průsečfku tečen O, nebo od kraj-
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ních bodů osového polygonu. Nyní je ještě nutno vytyčit styčný bod Sb a směr tečny tsb' Theodolit postavíme na střed přechodnice v tečně tz a naneseme délku
t~'.Tím dostanemeprůsečik
P tečny tz a tečny (sb .•
Poté dostředíme theodolit na tomto průsečiku P a vytyčením úhlu 0.1 a nane~ním délky tt dostaneme hledaný styčný bod Sb' Pomoci středů přechodnic vytyčíme pak příslušné krajní přechůdnice a část oblouků
01 a 02' ze styčného bodu Sb pak zbývající část oblouků 01 a 02' TímjevytytSení složeného oblouku bez mezi- .lehlé přechodnice. skončeno.

r~ '.

S'

11. sin <U 12 . cos

(r~-'

r1

0.1

=

<U
0.2

m)

(31)
(32).

t:i

----CC-----

(r2

••

=

0.2

(12 -;
t~

r~

-

-

= ---~_ ..

I

15. t02 = t2
16. a = 0.1

2. Složený oblouk s mezileh10u přechodn!.ci

h + m2)

.

= ~-----;

0.2

13. a~ = 90° 14. cos

= S .sin

r~

r1

-

)-

(r

.-_

+ -; )

1

m) cos a~

-:--

+ t~
+

(33)
(34)

a

0.2;

1=

a-

(35)

0.2

Jsou dány základní tečny tz a t~, libovolný bod oblouku 01 - M, poloměry r1 a r2• Výpočet provedeme takto
(obr. 2):

18. cos

19. Ysb
20. t~
21.

Výpočet
1. Xm
2. Y m

3.
•

úsečky

rí =

r1

4. cos e: =

+

ml -

r~

-.r ;

r~'
= ---m-;
r~= ( r1
11+2'

=, r1

=

+ ml

t~ _

tt =

Y

tg 0.1

.Ysb

sm

-

sb

_ _
0.1 _

+; .

) cos

r;'

0.1

(38)

+ sma
~j2

(39)
1

mj2

tg 0.1

se z osového polygonu.
se též z osového polygonu.
Ym

(22)

e: =

(23)

Složený oblouk s mezilehlou přechodnicí vytyčíme v terénu takto:
Nejprve vytyčíme kostru složeného oblouku. Nanesením délky úsečky t01 od průsečiku tečen O, nebo od
krajního bodu Nosového polygonu nanesením délky
(a -t01) dostaneme střed krajní přechodnice na základ·
ní tečně tz' Podobně použitím délky úsečky t02 dosta·
neme střed dI'uhé krajní přechodnice na tečně t~. Styč.
ný bod Sb vytyčíme tak, že od středu prvé krajní pře.
chodnice naneseme délku tí' a dostaneme průsečik P.
Dále vytyčením úhlu 0.1 na bodě P a nanesením délky
tt dostaneme styčný bod Sb' Vytyčení první krajní
přechodnice a oblouku 01 provedeme- pomocí vytyče.
ného středu první přechodnice. Podobně si počínáme
při druhé krajní tečně: oblouk O2 a druhou kratnf
přechodnici sestrojíme pomocí vytyčeného středu druhé přechodnice. Meziléhlou přechodnici vytyčíme pak
pomocí styčného bodu Sb' Při vytyčování této mezi·
lehlé přechodnice použijeme následujících vzorců (obr.
2):

(24)

Délka mezilehlé přechodnice

to1:

vypočítává
vypočítává

-

0.1

.. . .

1

5. sine:

=.i;

tI

1'1

6. t01

= r1.sin

e:

+ tI

= f1.m

lm

(25)

t02:

Výpočet

úsečky

7. tgy

r +~
= -.---;
1

(26)

= 180° - Y - a
9. sin y= r1 +
S "'L
'''1;

8. <U

~-

=

S;ť

t~ =

n (P1 -

P2)' když r2

> r1,

kde n je součinitel a rovná se 10 V, 8 V nebo 6 V
a P1 a P2 jsou převýšení v obloucích o poloměrech r1 a r2.

#

Polom'-r ve středu mezilehlé přechodnice

t~

10. cos <U

=

(27)

r ·r

1 2
r,,=----

r2

-

(28)

l:"

m=--. 24r"

S . cos <U
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Pro pravoúhlé souřadnice libovolného bodu J mezilehlé přechodnicé, vztažené k počátku I a tečně t8b,
platí

i Je pořadové číslo podrobného bodu přechodnice počítáno od ZP směrem ke KP,
N je počet sudých stejně dlouhých dílů, na které
byla přechodnice rozdělena po tečně.
Dále pořadnice
Yi

= kro (3A.Yi

+ hi),

(45).

kde kro je pořadnice posledního bodu mezilehlé př._.
chodnice, vztažená k oblouku o větším polo•
k
Z:,
meru ro =~6
rro

A je poměr
Yi

ťro

A

a rI;

=

2
rI

je koeficient daný vzorcem:

Yi=[

i
(lY

)2

-

i
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Thedolit dostředíme nejprve nad středním bodem Sb
a zacílíme 've směru tečny tsb' Odměřením délky ~

2

z bodu Sb na obě strany vytyčíme pomoci theodolitu
a pásma paty kolmic I a II, které označíme koliky
s hřebíčkem. V bodech I a II vytyčíme kolmice a odměřením pořadnic k1a k2 dostaneme hlavní body mezilehlé přechodnice ZP a KP, přičemž
k~~1-

k2

= kro. (1

ľ

(46)

SrI

+ 0,75

A)

(47)

Podrobné body mezilehlé přechodnice pak vytyčíme
tím způsobem, že theodolit dostředíme nad bodem I
a zacílíme ve směru na bód II. Pásmem a theodolitem
staničíme paty kolmic ve vzdálenostech Xi od bodu I
a nanesením pořadnic Yi u' jednotlivých pat kolmic
dostaneme podrobné body přechodnice.
Sestrojením mezilehlé přechodnice je vytyčení
složeného oblouku skončeno.
Lektoroval: prof. inž. dr. Václav Krumphanzl;
Praha

1

obzor

FS ČVUT,

N+4]

hi je hodnota daná výrazem:. hi

= (~

)3

Vytyčení mezilehlé přechodnice pak provede~e
takto:
,

[IJ Bláha, v.: Vytyčovací tabulky pro přechodnici a zakružovaci
oblouky na lomech sklonu, Dopravni nakladatelství Praha 1954
[2J Předpis ČSD S-61: Předpis O upravě koleji na normáln6.rozchodných železnicích, Min. dopravy, Praha 1947.
[3J Ioannisj ano A. J.: Projektirovanije i postrojka železnych dorog, část 1., Stroizdat., Moskva 1953

NOVÁ TECHNIK~
inf. Václav Ki'iž, Ústav geodézie a kartografie,
České Budějovice

STEKOMETR

nový stereokomparátor
s automatickým registračním zařízením

S rozvojem elektronických
počítačů se dostává do popředí fotogrammetrická
metoda, která od
svého zrodu nemohla být dosud dokonale využita.
tj. m e t o d a a n a 1 y t i c k á.
Zatímco se v univerzálních
fotogrammetrických strojích vyhodnocuje na stereomodelu graficky nebo číselně polohopisná i výškopisná· složka mapy, používá se při této metodě stereokomparáteru
k měření snímkových souřadnic bodů,
zobrazených
na sousedních
snímcích. Snímkové
souřadnice sdružených bodů se matematicky přetvářejí na prostorové souřadnice.
Při moderním
mít k dispozici

využití této metody je zapotřebí

při zvýšení měřické přesnosti z 3,5 .um na 2 .um
vzroste nárok na technickou stavbu přístroje přibližně 10X [1]. Lze říci, že bUde obyčejně vyhovovat i takový přístroj, jehož vnitřní přesnost
bude vyšší... než dosahovaná přesnost měřických
snímků (pohybující se mezi 5 až 9 .um [1], [2],
[3J J. Většina stereokomparátorů
tento požadavek
splňuje. Pro vyhodnocování map velkých měřítek
analytickým způsobem nebo pro aerotriangulaci
je však nutno použít jak kvalitních snímků, tak
i přesného stereokomparátoru.
Z dosud používaných
jsou nejznámější tyto:
Zeiss _. Stereokomparator

stereokompará tOt
automatický registrátor
samočinný počítač.
Technické požadavky na velmi přesný stereokomparátor jsou tak vysoké, že je nutno uvážit,
jak daleko lze s .přesností přístroje jít. Například

typů stereokomparátorů

1818

konstrukčně řešený tak, že y-pohyb provádí pozorovací optika, pohyb py objektiv pravého pozorovacího mikroskopu. Pohyb ve směru souřadnice
x a horizontální paralaxy px je umožněn pohybem
snímkových vozíků. Střední chyba všech čtyř měřených hodnot je "l: 3,5 .um [2J.
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Kf'íž,

Cambridge - stereokomparator
je založen na podobném principu. Proti předchozímu typu má tu nevýhodu, že Se při y-pohybu posunuje celý pozorovací mikroskop včetně okulárů.
Přesnost v měření souřadnic je ± 10 ,um [1].

Nejmenší dílek počítadla a registračního
zarlzení
je 0,002 mm. Na klávesrricilze
pro registraci nastavovat libovolné čtyřciferné hodnoty. Ke každému číslu bodu, souřadnici nebo paralaxe je možno
registrovat maximálně čtyři zvláštní značky. Registrace trvá 17 sec., z toho 4 sec. je stroj během
vyrovnání a uložení do paměti blokován.
Elektrický
psací stroj Cellatron
SE 5 má
kromě děrovače, pracujícího v 5 a 8stopém· systému, rovněž snímač. Současně může být připojen
děrovač děrných štítků Qptimatik.
Velké- množství číselných hodnot při měření
přesným stereo komparátorem .a náročné výpočty
si vynucují využití středně velkých s a moč i nn Ý c h poč í t a č Ů. Vzhledem k tomu, že jsou
měřené údaje registrovány na děrnou pásku, nebo
na děrné štítky, lze je na těchto počítačích zpracovávat oH-line-principem
(nespřažené
stroje).
Provádí-li se vyhodnocení map velkých měřítek
analytickou metodou, vyplatí se použití jednoduchého a levnějšího malého počítače. Pak lze vy-užít on-line-principu
(spřažené
stroje);
to znamená, že údaje,
měřené· stereo komparátorem,
jsou ukládány přímo do počítače a ihned jsou
zpracovávány. Takovýmto spojením měřicího přístroje s počítačem se mfiže dosáhnout výhodného
způsobu zpracování údajů při bodovém analytickém vyhodnocení.
Současně se stekometrem
byl vyvinut malý
elektronický počítač Cellatron SER 2, kterí3ho lze
pro tento účel výhodně využít. Jednak zpracovává
prvky vnější orientace, k jejichž určení je při měření na stekometru potřeba 15 až 20 min., jednak
počítá souřadnice zaměřených bodŮ během 15 až
20 sec. na bod.
Cellatron SER 2 je programově řízený digitální elektronický
počítač s mnohostranným
použitím a jednoduchým programováním
a obsluhou.
Použije-li se jako pezávislý počítač, přebírá elektrický psací stroj funkci vstupu a výstupu. Adresy,
desetinná místa a skoky jsou řízeny psacím strojem nebo funkční klávesnicí. Má bubnovou magnetickou
paměť s rychlostí 1500 ·otáček/min. a
vybavovací dobou 0,02 sec. Číslicová.a
povelová
paměť má kapacitu 63 míst, každé paměťové místo
má délku 12 tetrád. Celkem lze uložit 189 instrukcí; je-li potřeba většího počtu instrukcí, využije
se externí paměti na děrné pásce a podprogramy
mohou být ukládány na paměťový buben.
Soustava přístrojů pro analytické vyhodnocení leteckých měřIckých snímktT s využitím moderní registrační
a výpočetní techniky je zaváděna
v mnoha státech s vyspělou fotogrammetrií
a je
velkým přínosem zejména pro mapování ve velkých měřítkách.
V naší fotogrammetrické
praxi se analytické
metody provozně užívají od roku 1959 pro topografické mapování a od r. 1961 StátnímI lesy pro
mapy 1: 5 000. V roce 1963 byly zahájeny zkoušky
s využitím této metody pro technickohospodářské
mapování v měř. 1: 200.0 a 1: 5000.
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Stereokomparator STK 1
výrobek fy Wild. Pohyby px a py jsou prováděny
pravým snímkovým vozíkem. Střední chyba měření je ± 2 ,um. !< přístroji lze připojit registráto.ry
řady EK.
Stereokomparator TA 3
výrobek fy Nistri, zpracovaný systémem tří snímkových nosičů. Je uzpůsoben tak, že každý snímek
má své nezávislé vedení v obou souřadnicových
směrech, .takže jsou snímkové souřadnice měřeny
odděleně s přesností větší, J?ež 5 ,um. Automatická
registrace je prováděna dálnopisem.
Analytický přístroj AP/C Nistri
sestává v podstatě ze sterer>kamparátoru
obvyklé
~ konstrukce, spojeného s programově řízeným počítačem a's koordinátografelll
[5].
S ohledem na přijatelnou pořizovací hodnotu,
vyhovující přesnost, jednoduchou obsluhu a širší
využití pro modergí analytickou
ll:~teckou fotogrammetrii vyvinula firma Zeiss Jena nový stereo-.
komparátor,
který byl nazván st e k o m e t r. Je
dodáván s automatickým
registračním
zařízením
všech :Q1ěřených hodnot.
.
Je odvozen ze stereo komparátoru 1818 a založen na stejném principu. Má však několik výhod
a vyšší přesnost. Na 25bodové mřížce byla určena střední chyba v odečtení souřadnice a paralaxy
± Z,um [2]. Největší rozměr snímků je 23 X 23 cm,
v:ýměnnými okuláry je možno proměřovat při zvětšení 6,12 a 18násobném. Přes toto značné zvětšení
je zorné pole poměrně velké. Může být voleno ze
šesti světelných značek různého tvaru a velikosti.
Pomocí Doweho hranolů je možno podobně jako
u stereometrografu
otáčet obrazem a vhodně využít ..záměny vertikální na horizontální
paralaxu
a naopak ..
Jednotlivé pohyby jsou uzpůsobeny tak, že
pohyb x je prováděn oběma snímkovými vozíky
současně, pohyb' y posunutelnými
součástmi stereomikroskopu, paralaxa px je měřena pravým a
py levým vozíkem. Pro usnadnění
orientačních
prací jsou hrubě pohyby x a y poháněny motorkem. Pro ovládání těchto čtyř měřených hodnot
jsou na přední desce přístroje čtyři ruční kola,
přičemž v případě, že je nutno proměřovat· všechny čtyři hodnoty současně, lze pohyby px a py
přepnout na' nožní kotouče. Mezi nožními kotouči
je na rámu umístěn spínač registrátoru.
R e g i str a ční
z a ř í ze n í tvoří samostatnou jednotku stekometru. Může být umístěno kdekoli, protože je s měřícím přístrojem propojeno
kabely. Pohyby jsou pomocí sel synů převáděny na
'počítadla ovládacího pultu a šestimístné měřené
hodnoty
jsou vypisovány
elektrickým
psacím
strojem Cellatron SE 5 se zařízením pro děrování
děrné pásky. Aby se zamezilo vysokým otáčkám
číslicových kol počítadel, bylo na posledních dvou
místech použito poprvé otočných magnetů, které
hodnoty uchovávají a zavádějí je na počítadlo pří
stisknutí
vyrovnávací
nebo registrační
klávesy.
(Je to přednost proti počítadlům koordimetru.)

V.: STEKOMETR,
,

nový stereokomparátor
tickým
registračním

auto mazal'ízením

Lektoroval: inž, Karel Tomsa, CSc., VÚGTK, Praha

Poznámka lektora

:

Podle pojednání v časopise Photogrammetria
1964
"S.c h ti I e r, H.: Some remarks on instrumentati on for aerial triangulation"
bylo na 25bodové
mřížce dosaženo přesnosti až ± 1,3 flm.
Literatuřa:
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K celému, o příslušný počet nul rozšířenému kladnému
číslu N hledáme na2q míst zaokrouhlenou odmocninu
n

VN .

=
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-= nS [n-l
2d-1~

2

132

n -1
+ ~6r
+ ....] .
3

13

Podíl Sin by bylo nutno od určitého místa opravit
o vždy zápornou korekci. Nedbáme-li korekce vůbec,
vznikne i při alterující řadě za podmínky (1) vždy kladná chyba s hlavní složkou

a

Uvažujme mimoto qciferný přibližný základ
této
odmocniny jako její 'první aproximaci, a to s chybou e:
v jednotkách místa.q, tj.
d = k.lO~q -

Tato složka roste s odmocnitelem n.

e.

Protože se chceme obejít bez tabulek a vystačit
při první aproximaci s logaritmickým pravítkem, platí
o maximální chybě Zmax základu durčitá funkční závislost, tj. úměrnost chyby převrácené hodnotě první
derivace výrazu 19 d. Chyba je pak

Exaktně by platilo

= kn: kn-l.

k

Při neúplné znalosti čísla k platí obdobně
p

=

= k" : (k -

N : (d.lOq)"-1

13

.1Oq)n-l

=

00

= len-~+\/))kl-:-'e"lOq1'.
v=o

Tato řada je pro 0<

u" + 1
u"

\/

--'=

+n-

---~-

\/+1

1131

<d konvergentní,

1 e.lOq
\/ +n -..
- I':::! ----~
k
\/+1

neboť při
1

13

Emax

d

lim

13

--<

--=

d

U. '

.-+00

< \/(~ -

je

'114+1

<

u.

(n -:--1) d.101--'-q

(5)

2q.

Postup odmocňování jsme tedy volili tak, aby první
aproximace čtená na základní stupnici-logaritmického
pravítka s modulem 25 cm byla čtyřciferná. Chybu
z aproximace ve výsledKu nekorigujme, nýbrž ji jen
částečně vykompenzujme (jak je toho v jednodušším
případě užito v [2]) típI, že polovinu chyby EJllax ode·
čteme od nekorigovahého podílu S/no Absolutní hodnota této kompenzace c je zároveň maximální chybou

1.

Platí také, že pro
n

~

v jednotkách místa

je
Uv+l

tj. u ..konce oborud = (lOq-X,lOq)je lOkrát větší než
na jeho začátku. Přitom je 13'= 0,5 jednotky místa
q = 4, a znamená maximální odeěítací chybu při začátku logaritmi'Cké stupnice. Za těchto okolností je
podle (3)
~

1) +{ + 1

1. Vyčleníme-li ze sumy první dva členy

výsledku k

=

tin -

C.

Ze vzorce (5) je

řady, je

~(n-2+\/)
+~
\/.
00

p

+

= k

(n-l)e .1~

•=2

Přičteme.li k podílu p součin d.l~
(n-l)krát,
vznikne součet
n(~-;:l) e2.102q+

S=nk+

+

(n

=

+ 1~~~'(/,1)

133 .1()3q

k-

.

v jednotkách 8. místa (2q = 8). U druhé odmocniny
představované číslem 'k je tedy c = -0,5%od
a u třetí
.' c = - l0f0od .
Podle (6) se maximální chyba čísla k v celém obo13 .1Oq celkem
ru (103, 104) čísel d mění od 0,5 do 5 jednotek 8. místa
u druhé odmocniny a od 1 do 10 jednotek u třetí od·
mocniny. V obou případech je relativní chyba p čísla k
stálá v uvedeném oboru, a podle (5) má obecně velikost

kl~'ev .1OqV.

+

e

po jeho vydělení číslem n (při záměně k I':::! d.l~.zave·
dené počinajícdruhým členem) vznikne podíl

s
n

I':::i

k

n-l e2
+ 1~r,U-

2

n -1
+"6d2eS

•

=

Emax/2. = .Emax
k

=

2d.lOq

,~-=-~

101~2q

2

Při užitém q == 4 jsou relativní chyby
a třetí odmocniny

e2

+ .... ]

==5.10-8,

e3 =

e2' e3 u druhé

10-7,

což např. znamená, že délku 20 km lze získat z rovin·
ných souřadnic s přesností 1 mm.
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Právě popsaný způsob však představuje ještě ne-,
kontrolovaný výpočet odmocniny. Všeobecně povinná
kontrola výsledku však může ještě přispět k dl11šímu
zpřesnění její dosavadní hodnoty k. Získá se tak odmocnina K s milimttrovou přesností pro prakticky
libovolné délky, jak je vidět z příkladu c..
Kontrola záleží v novém dělení čísla N osmimístným (q' -;- 8) číslem k místo jeho čtyřciferným základem d. Maximální chyba €max tohoto čísla k = 104d,
jako druhé aproximace, je podle (5)
/"

e:max

=

Příklad a:

V3,90 003

197484936
x = 1,97484936

n -1
k 101-q ' •
-2--'

=K

V98,2987 =x
N
982987 ...

n -1 e2.10q'
E=----2
k

d
: 9910 =99191422
9910
99145711} =k

a podle (8) je

=

-5

'(
n - 1 J3k .10
2' ,
= --2-q

(n

=

v jednotkáoh 1UÍsta 2q'. Při q'

,

n - 1)3 1O~
k 109-q ' *'
--2--

(

2 1r(I0/00d).109-q,

(n-l)3

Emax = 10 -' -2-

=x

N
d
03900030 ... : 1974 = 1975 6990 (=p)
1974
=d
197 4=8495 ,}=k
c
1
Kontrola:
N: k = 197484932
19748494 =k

Maximální chyba odmocniny K pak podle rovnice (3)
psané ve znění

E max

tl'emi na počUaclm

ěfslo 10/1965

=

8 je

Kontrola:
N : k = 9914 56958
99145706 = k
9914 57009 =K
x = 9,914570 09
Příklad c: Výpočet přepony
lů

(1%0d).

V oboru (103, 1()4) čísel,d se podle (9) mění maximální
chyba čísla K od 1 do 12 jednotek 16. 1UÍsta u druhé
odmocniny a od 1 do 10 jednotek 15. místa u třetí
odmocniny. Je tedy bez jakýchkoli dalších korekci
'zaručena správnost 14 a 13 míst u druhé a třetí odmocniny.

8

ze souřadnioových rozdí·

Lly = 627 361,83 m
Llx = 743817,38 m

N

d

9468471605310133 : 9735 = 9726 2164
9735
97306082}

=lc

~5
2. Přiklady odmocňováni
Čtyřciferný základ d Be čte na základní stupnici logaritmického pravítka. Při kontrole se v příkladech omezujeme na 9 míst.
2.1.

Odmocňování

Kontrola:
N : k = 9730 60666
97306077
=k
9730 60718 =K
x = 973 060,718 m

dvěma

- Podíl p se vždy zaokrouhluje
c = -o,5%0(J,l).

na sudou, Kompenzace

2.2.

Odmocňování

třemi

Podíl p se zaokrouhluje
= -1%od.

normálně. Kompenzace c

1) Doporučuje se tento postup:
I.

3----

V1,0786251

Index počitadla obrátek se nastaví na 8. místo.

A) Jestliže dělenec N ještě není vysazen, pak
'2. dělitel d se vysadí první číslicí na 8. místě,
3. dělenec N se vysadí na výsledníku tak, aby podíl p
začínal na 8. místě počitadla obrátek.
4. Po vydělení se z dělitele ponechají čÍslice shodné s podílem, zpravidla jsou tři (u příkladu a je to 197), součet' zbytku dělitele i podílu (96990) se zpaměti dělí
dvěma a výsledek se připisuje k první části dělitele
(48495). Poslední číslice se přesadí n.0 odečtení 0,50/00
d(z
5 na 4). Odmocninu tak máme nastavenu pro
další operace.

N
001078625100 ...
.

=x

d2
: lÓ50625 = 10266509
1025
1025

(=p)
=d

=

d

10;5 ~50~ } = lc
Kontrola/.

k2
N:

B) Jestliže je dělenec N již ve výsledníku, pak

2. dělitel d se vysadí tak, aby podíl p začínal na 8. místě
počitadla obyátek.
3. Jako A4.
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105175321 ...

= 102'554962
10255502 = k
10255502 = k
102i 55001 =K

=
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Přiklad e:
]V
957273400 ...

•
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na logaritmickém pravítku. Lze pak získat bez jakýchkoli tabulek jednoduchým postupem druhou odmocninu podle potřeby na 8 až na 14 míst přesnou, což
kryje veškeré požadavky geodézie. Podobným zpusobem se počítá i třetí odmocnina s přesností 8. až 13.
místa. Je vhodné připomenout, že výpočet předpokládá, aby odmocněnec byl ve výsledníku počítacího
stroje, a tak tomu právě je při řešení přepony podle
Pythagorovy
věty. Výpočet pak končí přeponou při
pravém konci nástavniku,
a to umožňuje další její
zpracová~, popř. Její kontrolu.

V957,2734 ='x
d2
: 972196 = 98465063
9860
9860
9855 5021 } =k

-10
Kontrola:

k2
]V : 97130902. .. = 9855 49789

98555011
98555011
9855 50003

= k
= k
= K

V podstatě se v článku rozvíjí metodika obsažená
v publikaci [1].

Literatura

V článku se doporučuje užívat při počítání odmocnin
počítacím strojem za první aproximaci údaju čtených

[l) ětván, A.: Odmocňování počítacím strojem, Zeměmčtičský
obzor 1940, str. 25 až 26.
•
[2) Cimbalník, M.: Tabulky pro výpočet odmocnin, Geodetický
a kartografický obzor 1962, str. 193 až 196.

inž. dr. Václav Staněk,
Inženýrské a průmyslové stavby, Praha

Normy přesnostivytyčovacích prací
v průmyslové výstavbě

V ČSSR byla pro prumyslovou výstavbu vydána řada
norem a směrnic např. ČSN 730010 [1], ČSN 27 2430
[2], ČSN 73 2002 [3], "Směrnice" [4], obsahující mezní
úchylky celkové a ON 73 0410 [5] - jak vyplývá
z názvu její přílohy 1 "Odchylky při vytyčování -",
mezní úchylky měřické. Vzájemný vztah obou těchto
odchylek není nikde udán, pouze v normě [1] je na str. 9
krátká poznámka: "Hodnoty mezních úchylek polohy
kontrolních bodu zahrnují kromě nepřesnosti při provádění objektu rovněž nepřesnosti při vytyčování. Pro
vytyčování
v rámci jednotlivých
tříd se vyžaduje
5krát větší přesnost než stanoví tab. 2". Z toho vyplývá, že mézní měřická chyba nesmí překročit 20 % stanov~né celkové úchylky.
Srovnáme·li tabulku celkových mezních úchylek
"Směrnic" !li uvedených norem s tabulkou měřických
úchylek v [5] vidíme, že z menší části se odchylky liší,
z větší části se shodují. To znamená, že jsou do jedné
tabulky zahrnuty mezní úchylky celkové i úchylky'
měřické, aniž byly od sebe rozlišovány.
Vzniká otázka jaký je skutečný poměr mezi cel·
kovou mezní úchylkou, úchylkou Iltavební a úchylkou
měřickou.
V sovětských normách (např. [6]) jsou uváděny
rovněž celkové úchylky stavební nebo montážní části.

V Bulharsku [8] provedli rozbor chyb pro montované stavby a došli k jiným liodnotám. K určení
celkové odchylky vychází z přesnosti jed.notlivých čás-

ti:

.

přesnosti pevných bodů základní a stavební sítě, přes.
nosti vytyčení, určení rQzměrů panelil a přesnosti
montáže.
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přesnosti vytyčovactch
pract
v průmyslové
výstavbě

1. Ohyba v polfJze pevných bodů vytyčo~ací sítě

~ = Vm~ + m:

+ m; + m: + m~,

Odvozujeme-li síť pevných bodů z jednotné trigonometrické sítě nebo rozvinutím ze základen, bude vzáml střední chybu geodetické osnovy,
jemná poloha krajních pevných bodů i u rozsáhlé sítě
m2 střední chybu vytyčení,
(např. 2 X 2 km) určena s relativní střední chybou
mJ střední chybu určení rozměrů stavebních prvků,
2 - 4 cm. Tato chyba se při vytyčování prakticky
m4 střední chybu z'výšky montážního horizontu,
příliš neprojeví, protože i při budování objektů prom5 střední chybu z montáže.
cházejících značnou částí celé stavby (např. pásové
mOl»ty)bude její vliv - co do směru i délky ~ relativpředpokladu, že ml = m2 mJ = m4 = m5 = ně velmi malý (4 cm na vzdálenost 2 km znamenají
= m a že mezní celková úchylka ,1 = 2,5a, bude
směrovou úchylku 2" a poměrnou délkovou chybu
,1 = 2,5 mVíf;
m = 0,18,1 . 0,2,1 t.j. 20% celkové
1 : 50000). Při vytyčování je velmi důležitá relativní
mezní úchylky.
.
. přesnost sousedních pevných bodů, např. ve vzdáleV obou případech byly pro výpočet poměru mezi nosti 100 m. Je to proto, že u mnohých objektů můžeme vytyčit něktet'é jejich části z jednoho, druhé ze
celkovou mezní úchylkou a měřickou chybou zavedesousedního pevného bodu. I když celý objekt leží
ny určité předpoklady, které výpočet zjednodušují,
mezi dvěma pevnými body, dostaneme při proměale jejichž správnost není nijak ověřována. V prvém
řování
vzdálenosti těchto bodů diferenci, která se z čás•případě byl zaveden předpoklad rovnosti úchylky
ti přenese na vytyčovaný objekt. Vliv této chyby je
stavební a měřické,' ve druhém předpoklad rovnosti
všech chybových složek. Dále je zde ještě vztah mezi závislý nejen na polohových chybách pevných bodů,
maximální a střední chybou. V prvém případě je ale i na směru chyb a vzdálenosti objektu od pevných
bodů.
~max = 2b, ve druhém ~max = 2,5b.
U ,dobré sítě (pevné body jsou určeny s relativní
Pokusme sé 6 rozbor těchto předpokladů. Nejpi"esností ± 3 - 4 mm) můžeme vliv její nepřesnosti
dříve pOJněr mezi maximální a střední chybou.
ocenit hodnotou ml = ± 3 mm.
Všechna měření na stavbě se vyznačují malým
počtem opakování. Podle normy [5] se měří na př.
délka

- Za

ve kterém značí

="

do 20 m
~.2 x,
20 - 55 m
3 x,
> 55 m
.. .4x,

,1 =
,1 =
,1 =

mmax
7nmax
mmax

= ±0,5 cm
= ± 1,0 cm
= ± 1,5 cm.

Střední chyba určená z malého počtu opakování
nemá valnou hodnotu [9]; mimo jiné také proto, že
u měření provedených za stejných podmínek nevyjadřuj 3 vliv neodstraněných systematických chyb [10].
Kdybychom chtěli výsledku zajistit větší pravděpodobnost, bylo by nutné měnit podmínky měření a při
malém počtu opakování položit mmax > 3 m.
Dále uvažn;le, jaké chyby se při stavběželezobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí
vyskytují a porovnejme jejich velikost.

vzniká další měřická chyba, jejíž velikost se mění se
vzdáleností vytyčovaného objektu od pevných bodů,
měřickou metodou i okolnostmi měření. Zapředpokladu, že vzdálenost od pevných bodů je menší než
50 m, může být dosaženo průměrné střední chyby
m2 = ±4 mm (při použití běžných měřických pomůcek).

Chyba poroste nejen s výškou patra, ale při optickém
provažování i s klesající citlivostí alhidádové libely
použitého theodolitu a s chybou jeho rektifikace.
U rektifikovaného přístroje můžeme jako průměrnou střední hodnotu opět psát mJ = ± 3mm.
4. Stavební
konstrukcí

Celková dopustná
polohová
odchylka v mm

Objekt

Osy základních blokú vzhledem:
k vytyčpvacím osám spodní řady
k vytyčovacím osápl vyšší řady
osy kalichů
kotevní šrouby
osy pilířů
odchylky od svislice do 4,5 m
~
4,5-15m
více než
15 m
vzdálenost mezi osami nosníků
vzdálenost mezi osami vazníků

±20
±IO
±10
±10
± 5*
±10
±15
0,001 H,
max. 35 mm
±25
± 7

..•
* Měřická max. odchyíka

±2 mm [7].

úchylka.. monolitických

a prejabrikovaných

se příliš neliší. U monolitických konstrukcí jsou to
chyby v umístění bednění a jeho posunu vlivem např.
vibrování betonu, u prefabrikovaných dílů jsou to
chyby v jejich tvaru a rozměrech a dále chyby v jejich
umístění. Ocenit velikost stavební úchylky, která je
nejvíce proměnná a záleží na pečlivosti všech zúčastněných stavebních pracovníků, je velmi obtížné. Pro
pečlivou práci můžeme užít střední hodnoty m4 = 10
mm s tím, že při nedbalé práci dosahuje tato chyba nepřípustných hodnot.
Nakomic nesmíme zapomenout i na chybu kontrolních měřických prací, která v menší míře může
také zkreslit výsledky. Prakticky bude zpravidla
menší než chyba při vytyčování (upravený terén, měření po betonu ap.) m5 = ±3 mm.
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prací

Uvedené chyby, co do jejich velikosti i úplnosti
nám mohou být pOll'Lehrubým vodítkem. Provádě·
ním rozboru chyb pro každý jednotlivý případ (v některých případech nemá chyba geodetické osnovy vliv
na přesnost vytyčení, jinde odpadá chyba z výšky
montážního horizontu, proměnná velikost stavební
úchylky ap.) by se výpočet dopustných odchylek vel.
mi zkomplikoval. Proto je třlťba zavést určitý, průměrný vztah mezi souhrnem chyb měřických [m]m
a stavebních [m]s
Použijeme-li uvedeného ocenění dostaneme:
[m]rn = Vmf +m~ +m~
Cm]. = 10 mm
a Cm]. = 1,4 [m]Jn'
Protože () =

Vtm]~+

+ m~

[mjr

_"-7 mm

== [m]mV3,
[m]m

bylo by

LI

-=-- 5LI.

[m]m

'

T'

Souhrn měřických úchylek by tedy neměl překročit 20%, příp. 25 % celkové mezní úchylky a vlastní
vytyčení by mělo být provedeno ještě přesněji, tj. při.
bližně s přesností 10 % celkové úchylky. Požadavek
zvyšování přesnosti vytyčovacích prací je třeba posuzovat velmi střízlivě, aby náklad s tím spojený byl
úměrný výsledku. V daném případě by nemělo smysl
neúměrně zvyšovat přesnost prací vytyčovacích a ponechat druhou část celkové úchylky, tj. úchylku stavební, péči tesařů a betonářů. Kontrolou prací během
stavby máme možnost docílit, aby stavební úchylka
zůstala v žádoucích mezích. Za tohoto předpokladu
bude vytyčení s přesností 20 % celkové mezní úchylky
plně vyhovující.

Vzájemné porovnání odchylek' je dosti obtížné, protože i když jde o stejný objekt, jsou často uvedena
různá kritérii. Vybereme proto jen několik z nich, ".1
Kotevní otvory JSQU při bednění (betonáži) základových patek umísťovány vzhledem k vytyčeným
osám základů patek a jsou tedy zatíženy přibližně
stejnou Elituační chybou.
Podle "Směrnic" [4] je dopustná situační odchylka středů základů, středů otvorů pro kotevní šrouby
i zabetonovaných
kotevních šroubů dána kruhem
o poloměru 50 mm od plánovaného středu.
P,)dle normy [5] je "polohové vytyčení základových patek" dáno rovněž mezní úchylkou ± 50 mm.
V prvém případě jde o úchylku celkovou, v, druhém o úchylku měřickou, ale obě jsou stejně velké.
Obě připouští odchylku u'rozteče středů dvou sousedních kotevních otvorů 10 cm.
V normě [3] je "Odchylka osových vzdáleností
kotevních otvorů" ± 1,5 cm;
Co je sprá';:!lé?
U volných kotevních šroubů je možná úchylka dána
velikostí kotevního otvoru a tlouštkou kotevního
šroubu. Je-li kotevní otvor 10 X 10 cm a tlouštka
kottlvního šroubu 4 cm, je možný posun ve směru
roštu 3 cm a v kolmém směru je možný náklon rovněž
3 cm. Bylo by tedy možné tuto hodnotu ponechat
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jako max. úchylku, protože u silnějších kotevních.
šroubů jsou obvykle voleny i větší kotevní otvory.
U pevných zabetonovaných kotevních šroubů je
dopustná úchylka dána rozdílem průměru šroubu
a otvoru v patce ocelové konstrukce. Sovětské normy
připouští 5 mm (t.j. 1/10 naší mezní úchylky) a s touto
hodnotou je možno souhlasit.
Svislost pilířů je v Ilašiéh i cizích normách udávána obvykle hodnotou 1 mm/lm, max. 25 mm. Norma
[3] připouští hodnotu dvojnásobnou (2 mm/lm), ale
maximum 20 mm.
Norma [5] obsahuje řadu nesrovnalostí. Pro vytyčení os patek je dopustná odchylka ± 10 mm, vytyčení základových patek (střed základu proti ose základu) ± 50 mm. Střed základu je obvykle i osou základu. Důvod uvedeného rozdílu žádané přesnosti není
jasný. Odchylka 50 mm je příliš velká i jako odchylka
stavební, jako odchylka vytyčovacíje naprosto nepřípustná. Měření délek pro vytyčení hlavních os a základů má být provedeno s přesností 1 : 10 000 (10 mm/
/100 m), ale současně je řádek před tím: "Vytyčení
hlavních os objektů LI = ±15 mm", neboli přesnost
1 : 7 000. Větší část uvedených úchylek jako osazení
vazníku, montáž jeřábové dráhy atd. jsou stejné velikosti jako celkové úchylky ve "Směrnicích" [4] a není
možné je pokládat za dopustné úchylky měřické .(vytyčovací).
. Tak by bylo možno pokračovat a také srovnávat
dopustné odchylky našich norem s normami jiných
zemí, pokud mají tyto normy sestaveny. Pro srovnání
můžeme použít alespoň několika údajů sovětské normy [6] (tab.'l).

Dopustné odchylky: jsou rozptýleny v různých normách pod různými názvy, v různých kritériích, někdy
jsou i značně rozdílné a neodpovídají potřebám praxe.
Naše nová norma [5] věc nenapravila. Je nutné soustředit teoreticky odůvodněné a praxí ověřené dopustné odchylky měřických (vytyčova,cích) prací v~
stavebnictví do jedné normy a určit současně jejich
poměr k dopustné odchylce stavební. Je třeba uvážit,
zda by do této normy neměly být zahrnuty i dopustné
měřické odchylky při stavbě různý<Jh inženýrských
sítí, zemních pracích, komunikací atd. a sestaveny
směrnice, které by práce i jejich přesnost sjednotily.
Jako vzoru pro směrnice by moWo být užito "Instrukce" NDR z r. 1963 [H].
Lektoroval: prof. in!. dr. Václav Krumphanzl,

FS ČVUT,
Praha

Litel'atura
[lJ ČSN 730010 Úchylky a to1erancc ve výstavbě
[2] ČSN 272430 Jeřábové dráhy - prostorová úprava.
[3] ČSN 732002-doplněk, Provádění betonářských praci
[41Směrnice pro odevzdání pracovišt k montáži kovových konstrukcí a technologických zařízeni.
'Ministerstvo stavebnictví. Praha 1955
[5] ON 730410Vytyčování a kontrolní měí'uní pozemních stavebních o.bjektů.
[6] Stroítefnye normy i pravila. Část III, odd. B
Gos. kom. sověta min. SSSR po delam stroítefstva. Moskva
1963
[1] Vid uev, N. G. a spoluautoři: Základy geodetických a vytyčovacich prací. Kyjev 1960.
[8] Stojčev, Sirakov: Trasirovačni raboty pri sbornoto stroitelstvo. Referát na symposiu v Soíli v r. 1964
,.l9] Biihm, J.: Odhady přesnosti a intervalů v geodezíí.
.
GaKo 6/1960
[10] Staněk, V. B.: Poznámky k ocenění přesnosti geodetických
měření a jejich výsledků. GaKo 6/1960
[11] Instruktion uber vermessungstechnische Arbeiten fur neuo
Industrieanlagen. Min. d. Innern. Berlín 1963
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Skartace
V oboru geodézie a kartografie

Okrtsni

V uplynulém

roce se seznámili okresní archivÚi s řaJou
nových opatření, vztahu]icícI1 se k archivní péči o něIrteré druhy pr\,nořadých dokumentU. okresní provenience.
Patlí mezi ně rovněž.' nejnovější předpisy, o' skartaci
písemnOstí a technických' ,elalJorátú {dále jen písemnosti] ,-složek podřízených
Ú~třední správě geoclózie a
kartogľ~fie, zejména sti'edisek geodéziev
okresech.

Vevětšihě pÍ'ípadú chyběla aj. dosud okresním archivům příležitost se 's písemnostmi těchto institucí blíže
seznámit. Povinnost skartace a: zároveň převzetí písemností dokurnentár;ní povahy do archivu však s sebou
přináší řadu jak technických, tak 'také obsahových problémů, kterp. bude třeba si náležitě ujasnit dříve, než se
přikročí k přímému styku s těmito písemnostmi na pracovištícll středise~' geodézie. Jedná~e
v tomto případě
o archivIJí fondy 'velmi' významné po stránce dokumentární, v nichž se mnohem názoraější formou než kdekoli
jinde projevují
reálné dusledky velkých revolučních
přeměn v naší současné spoleénostL
Zásada náležitého ,ujasnění problematiky nově pře'jímanéhc
nebo vytvářeného fondu, jež by měla být samozřejmým předpokladem
archivářovy prácg v každém
př'ípadě, kdy se poprvé setkává s materiálem dosud 'neznámým, jPví se tentokrát jako podmínka .naprosto neZbytná, tIm spíše, že jde o archivní materiál zcela jiného
charakteru,
než jaký obsahuje většina dosud v archivech soustředěných
fondů. Je zde mnohem méně dokumentúindividuální
povahy, zato tím více materiálu souhl'jlnÉ'hq. podávajícího syntetický obraz většího mnažství
c1ilčích změn. Nadto se skládá písemný materiál v registraturách
současných středisek geodéiie v podstatě
z celé řady souborí1 takovýchto
dokumentů, vytvořený/"h větším počtem následně pi1:iobících .institucí během
dlouhóho časového rozpětí, tedy v podstatě z většlho
počtu samostatných fondil.
Vlastní materiál středisek však není v současné době
i(~ště zdaleka uzavřenÝm celkem. Zhodnocení tohoto materiálu při schvalování skartačního
l1ávrhu podle nově
upravených směrnic a jeho náležitý výběr .- jak .z hledl5ka archivního,
vzhledem I, eelistvostJ v budoucnll
se vytvářejících archivních fondů,. tak i z hlediska úřed"
ních potřeb skartujíCího střediska - je úkolem, který
vzhl,edem k rlhnosti prracovních poměrů v jednotlivých
stredistích
i vzhledem k růzriému zpl1sobu ukládání
pL5emných elaboráHi v minulých dobách nelze řešit zcela
jednoznačně. Uspokojivé vyřešení těchto problému vyplyne jedin~ z ú?ké spolupráce ::lbou zúčastněných složek ,- pracovníku střediska a' :Jkresniho archivu. O nastiněni této problematiky vzhledem k úknlum okresního
archivu i při přejímání fondu a do jisté míry i ve vzt(j.hu
k pravděpodobné
situaci nynějšícl1středisek
v jejich
současné pracovní fázi se ~hci nyní pokusit na z~kladě
priizkumu písemností sU'ecliska geodézie v Klatovech. *J
, Dokuméntační
a skartační
pokyny Ústřední Správy
geodézie a kartografie v Praze ze dne 28.. dubna 1963
č. 23-:n7-2296/63 ukládají střediskům povinnost výřadit
nepotřebné písemnosti a plány a jsou dopln~ny dodatkem Č. 23,337-2013/54 o ukládání vytřiděných archiválií
uo příslušných [resortnich, státních, okresních 1 archivů.
Tyto snlěrnice z r. 1963 a 1964 nejsou prv}'m skarlačním ogatřením
na tomto úseku. Jim předcl1ázely
směrnice Ustřední správy geodézie a kartograHe v Praze
č.021-911-392/57 a "Podr'obné pokyny.k provádění směrnic o vyřaZiOvání písemnosti" Č. 021-911-5732/57, které
již v podstatně
stanovily hl,lVní' zásady pro skartaci
a ukládání archivního materiálu středisek geoo(jzie i jejich předchlldéu ve smyslu vyhlášky č. 62/1953Úř. l.**J
• jprúzkumbyl
proveden
v květnu
1964 v Sušici u, detašova,
něho pracoviště
střediska'
geodézie
v Klatovech.
Za potřebné
in,
formace
děkuji zvláště .pracovníku
,tohoto střediska
s. Fr. Kovan~
do vi a vedoucímu.
střediska
s. inž, Fr. Kaňkovi.
•• ) S odvoláním
na
výnosŮSGK
ze
dne
12. 5. 1955 Č,
242'910.0-5702/1955 a výnos ÚSGK ze dne 16. 9. 1955 Č. 242-91O,()..
1202111955,

Věra Holá,
archiv v Klatovech

FormuLace těél1to zásad byla však tehdy jen povšechná a rámcová, bez z\Ílá~tní' detailní specifikace jednotliv5'th skupin vyřazovan,ch
písemností. Skartace podle
pi'edpisů ÚSGK z r. 1957 se .netýkala ani tak vlastního
rněřického substrátu středisek geodézie, jako spíše běžné kore5pon'dencea
vedlejších, zcela nepotřebných pí5emnostL Jejím úkolem bylo vlastně jen částecné odlehčení spisoven středisekgeodézie
vyloučením nepotřebných dokladů běžnó agendy, jak svědčí ve smenildch uvedený skartačni řďd ; na str 11 a násl. J. JednalO
% předl!l\rším o běžné písemnosti
povahy "S" [korespondence S '3, rozpisy pracovních plánfi S 5, finanční dokl"ady a faktury S 1ÓJ, částei:'ně i povahy "V" [např.
Zf.p~SYz provozních porad V 5, agqnda bývalých civilních geometrů V 10, pomocná Jwrespondence
pro geodetické a katast!1ální práce V 5J. Do okresního archivu
měl být odevzdán materiál povahy "A" [např. protokoly,
indexy a rejstříky A 5, revizní zprávy" technické návody ti dlouhodobé plány A ID, údržba katastrálního
písemného operátu A :1J. Tolik ukázkou. Dále bylo stanoveno podle základní vyhlášky č. 62/1953 Ú. I určit
k trvalému uložení v archívu veškeré mapové i ostatní
elaboráty do r. 1900. a vše ostatní podle rámcově stanovených hledisek, dokunlentárnl
hodnoty
lSměrnice
str. 4, odst. 22, 23]. Zároveií se zveřejněním skartačního
plánu ukládá pak l'todatek k těmto směrnicím vsem praeovištím géodézie 'a kartografie povinnost zajistit Háležitou evidenci spisů, uvést je v registraturní
pořádek
podle věcných hesel devítiskupinového
spisového plánu
a označit je příslušnými značkami a skartačními znaky
v materiálu i pomocných kniháeh, včetně písemností
'p!'evzatých od předchůdců. Způsob a provedení této skartace je tedy u většiny středisek geodézie otázkou, jíž
by bylo vhodné si zpětně p,JVšlmnout.
I když vlastní zkušenosti, 'O něž se na tomto místě
opírám. se týkají pouze dvou pracovišf dnešního středis·
ka geodézie v Klatovecll, nebude snad přehnanou generalizací považovat je zajeden
z případu více IlIéně běžných, kdy skartaci v r.1957 mnoha pozornosti věnováno
nebylo. Příčinu možno hledat zčásti i ve směrnicích
samých, v jejich značně formálních a všeobecně formulovaných zásadách obecnébo rázu, I v tom, že skartační
pokyny spojené s ideálním devítiskupinovým
spisovým
plánem se týkaly buď jen zcela malého IlInožství písem11 ého materiálu
sU'ediska, anebo v souvislosti se vžitým
zp(lsobem ukládání písemností [např. běžné kOl'espondence podle jejího vztahu k měi'ickému operátu] vylutovaly praktické 'provedení skartace pro nepřiměřenou
pracnost a skartace se tedy stávala vlastně' jen formalitou. 'Tak byl např. v tehdejším okresním středisku
v Sušici vy,pracován předběžní' návrh, k jehož realizaci
však nedošlo, zatímco ve sti'edisku v Klatdvech nebyla
skartace podle těchto směrnic prováděna vůlJec. Lze
snad tedy 5tručně shrnout, ,že většina pís9mností tímto
Spis':lV§'m plánem uváděný\~h se ve střediscích hu ď nevyskytovala [např. písemnosti finančníJ, nebo byla roztroušena podle svého obsahu na různých místech :,korespondenceJ. Uložení starších měřických operátfi v centrálních archivech podle příslušných směrnic však bylo,
rrovedeno u větSiny středisek buď zcela, anebo téměř
cúsledně.
1
O písemnostech bývalých civilních geometrll, s jeJichž existencí na pracovištích středisek směrnice z roku 1957 Ročítají, lze vcelku říci. že existují převážně
jenom v troskách, tj. především ve výběru pro činnost
;.;třediska potřebném. Lze z nich nalézt v kancelářích
středisek zejména tzv. polní náčrty (tj.honcepty
k vlastnímu elaborátu], jichž s(l dosud užívá k event. zjišťování
dwb a omylů, avsak vlastní archivní či jinou canu nemnjí. Ostatní doklady z činnosti civiLních geome.tn'\ byly
vetšinou zlikvidovány již při rušení' kancelái'í Geop}ánu
idmžstva civilních geometri'I v letech 1951-19541 a
mohou být pOpřípadě ještě zac}J.ovány v soukromí [knihy zakázel( a jiné finanční doklady]. PQkud by se vy-
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skyto\'aly v kancelářích středisek, je třeba s nimi zacházet podle ustf.nOVilní ,;měrnic z r. 1957.
_ Nové' skartačp.í
uaří;;;eni, vyjádřené
v pokynech
USGK ze dne 28. dubna 1!Jll3 s dodatkem č. 23-317-2D18/
/64,stavi.podřízene
složky geodézie a kartografiespolu,
'
s příslušnými archivy před úkol složitější. a širší. V dalšíré
souvislosti se směrnicflmi již dříve vydanými se rozšiřuji tyto nové skartační pokyny na písemný a měřický,
klltustrální.operát
všech dosavadnirh
fází a operáťy
pozemkových evidenci až po minulost zcela nedávnou a
stanovizásadý
pro' je.ho skart,aci a archivní uložení způ·'
sobemkonkrérnim
a podrobným, s rozdělením v,eškerého'
materiálu do základních skupin "A", "S" a dalších skupin,
u_rčený{;h k dlouhodobému uložení ve, spisovně měřiCké
: složky. Úspěšné provedení skartac~vyžaduje
tudiž nejenqm rozhled a znalosti u skartujícího orgánu a u ,pracovl'líka přejímajícího
písemnosti doť archivního fondu,
ale i značnou míru odpovědnosti od osob sk,artací pověřených. Pouze vzájemnou a oboustrannou spoluprací se
lze vyhnOut tomu, ž,e 'by se· výsledky skartace v budoucnuprojevily
jako nevýhodné pro jednu či druhou
z obou stran.
PokusímS€ nyní na základě svých dosavadních poznatkůnastinit
některé z těchto otázek s, vědomím, že
nejde o ·všeobeoněplatný
předpis a recept, nýbrž o nlÍ.·
vod, který je třeba v každém pří'padě hodnotit z míst·
ního hlediska. '
Postup při skartaci
Nejnovější skartační pokyny Ů'SGK vycházejí ze snahy
určit hodnotu a 'zptisob definitivního opati'Tení všech druhůpisemných
i grafických elaborátů, jež mohou být ve
sti'Tediscích geodézie uložimy. Vraoejí se' st·ejněk předr.házející~ím směrnicím (na které se odvolávají ve své
úvodní části], jakož i k pokyntim z r, 1960č. 222-334-11300/19600' skartaci neplatných operátti j'ednotné evidence půdy (JEP). Ve spisovnách
středisek geodézie
tyto pokyriy př,edpokládají možnou existenci násle-duj'cích typů měřických elaborátů a celků:
1. Ze starého materiálu cizí provenience:
,a) "el.'entuálnichzbytků
'\Ii jednotlivých
součásti katastrálního měřeni z 18. stol. (k,atastr t,ereziánský a Josefínský), jež obojí měly již být odevzdá·
ny do trvalého
uložení Státnímu ústřednímu
archívu v 'Praze,
'
b) součástí stabilního pozemkového katastru lB jeho
revize, součásti reambulov:aného kat.astru a jeho
revize, .vyřazených ~tastrálních
map a vyřazenýCh příručnich katastrá~ních map -pokud
již
nebyly odevzdány podle předchá:Wjících pokynů
archlvu ústřední
dokumentace
Geodetického a
topografického ústavu (GTÚ) v Praze.
Ve všech výše uvedených případecť se ukládá ode·
vzdat nalezený materiál jmenovaným archivům. Obdobné ustanovení platí též pro staré katastrální měřické claboráty na Slovensku.
2. Z'e staršího materiálu bez'prostředních
př,edchůdců
nynějších zeměměřických institucí, respe-ktive z je
jich vlastní činnosti:
a) písemnosti
oB součástí býv,alého pozemkového
katastru.
, b) operátů JEP,
c) scelování pozemků,
I dl osídlovacíhořízení
podle dekretu' Č. 28/1945 Sb.
a pří dělového řízení podle de,kretuč. 12/1945 Sb.,
e) revize první pozemkové reformy pOdle zákona
č. 142/1947 Sb.,
f) provádění nové pozemkové reformy podle zákaI
na č. 46/1948 Sb.,
g) prováděcich
elaborátů
hospodářskotechnických
úpré.v pozemků (HTúPj.
!
Vlastni. zájem okresních, archívů s,e zaměřuje především k těmto skupinám měřických 'ela:borátů, jež jsou
určeny svou povahou k tomu, aby se staly základem no·
vých archivních fondů. Poznámky, které nyní uvádím,
vyplynuly jednak z úvahy' nad materiálem, jednak z konsultace s pracovniky střediska, geodézie.

a}

Písemnosti
tastru

a

součásti

bývalého

pozemkového

ka-

Po vyloučení přeqem uvedených starších typti katastrálniho měřenízůstávlají
ulož,eny li středisek ge'odézie sou'
částiposledniho
zpracováni pozemkového katastru, ktezachycují výsledný stav katastrálních území stabilizov,aný do druhé světové války a zůstávají pro současnoU
dobu n~bytným
předpokladem
dálší měřické práce.
Proto oznaČují nové směrnice 'největší 'část grafického
i písemného materiálu.bývalého
poz·emkového katastru
znakem dlou!}odobého uložení ve spisovně příslušného
stř'ediska a jenom někte·ré pomocné části těóhto operátů
se považují za skartovatelné.
Záleží na tom, aby v tomto bodě,podobne
jako i v'e .všech ostatních, před,evším
pracovníci středisk,a geMézi.e s,ami odpovědně rozhodovali o hodnotě materiálu, který považuji za nepotřebný. Do skupiny písemn6stipovahy
"A" náleží předevšim
vyřaz,ené kat.astrální mapy určené k uloženi v ,archivu
ústřední dokumentac-e GTú (viz sub 1.).
b} Operáty

íednotné

evidence

půdy

{JBP}

Operáty JE'P tvořily v činnosti středisek přechodnou,
avšak prac-ovně významnou etapu, neboť to byly operáty
soustavné evidenc'e pOzemkových změn po zhruba dese'
tileté mezeře válečných a prvých poválečných let. }ejich
povaha sama byla provizorní, ale. postup~ě byly pak nahrazovány zpracováním konečným.Skartační
znak "S"
se v této skupině vztahuje pouze na elaborátypřípravhé
fáze, poku'd již byly nahrazeny novým, definitivním
zpracováním. Z hlediska pracovnípotře'hy
středisek lze
i zde doporučit jist,ou opatrnost, z.ejména 'při skartaci
pro trvalé uložení nl'lul'čených částí sbírky listin.
c} Operáty

ze sce.lováni

pozemků

nejsou ve všech střediscích .steJnoměrně
zastoup,eny.
Budou zpravidla náležet předválečl1é fázi této akce, ptováděné státními orgány pro agrární operace nebo bývalými civilními geometry, kteří 'předi'!vali výsledky své
práce okresním soudÍlm a katastrálním měřickým úřadÍlm. Soelování se- provádělo pOljze v některých obcích
na základě dobrovolného souhlasu účastníkÍl - zvláště
na Moravě, kde byla ustavena tzv. komasační družstva.
Ojediněle se mohou vyskytovat i scelovací operáty druhé etapy, většinou již nedokonč,eného scelování pozem·
kti po r. 1945; 'v obou případech joe to mat,eriál archivní
p'0vahy, avšak 'j,eho odevzdání archivu je vázáno podmínkou dokončeného zápisu v operátech evidenc-e ne·
movitostí.
.
d}

Osídlovací

i'ízenz

a řízení

příděloué

patří rovněž k písemnosťemzákladní
povahy "A" a vzájemně se doplňuje s příslušným oddělenim registratury:
okresního národního výboru., Vzhledem k tomu, Ž'B jde
o akci zejména v pohraničních
okresech velmi dtiležitou, která patří době nedávno minulé, doporučuje se,
aby operáty osídlovacího a přídělového řízení by11předá'vány k archivnímu uloženi až :pozaložení evidence nemovitostí podle zák. Č. 22/1964 Sb.
e} Revize

pozemkove

f} provádění

nov~

reformy

pozemkové

a
refor:my

patří rovněž mezi materiály povahy "A'~. Vzhledem k jejich významu i krátkému časovému odstupu je i zde na
místě odsun do archivu až 'Po založ,eni 'evidence nemovitosti.
g) Prováděni

hospodářskotechnických

Úprav

pozemků

nál,eží k současným pracovním úkolům středisek geodézie. Veškeré operáty HTůP mají prvořadý archiVní význam jako, obr,az dynamických
soudobých změn ve
vnitřní
struktuře
katastru,
měnicího
svou tvářnost
v souhlase s postupujícíkolektivire.cí
zemědělské půdY:
Je tedy v okroesních archivech jejich oprávněné místo
jakmile,' byl,. splněny směrnic-emi vytčené podminky pro
odevzdáváni do archivu.
Je přirozené, že při úvaze ~d
duplicitou těchto
elaborátů dáme v každém 'případě přednost vyřazení ve
středisku, nehoť druhý exemplář, př,edaný do vlastnic-tví. JZD, trípí užíváním v praxi atd. U okresp.ího národního výboru se s úplným- elaborát,em ne'setkáváme, neboť

1965/275

Geodetický a kartografický obzor
roč. 11 (53) číslo 10/1965

276

pro jeho úřední potřebu je určen pouze sezrLam náhrad-ních pOZiemků, poti\ebný pro vyřizování případných námitek stran.
\

Pokusila jsem se stručně načrtnout alespoň několik nejzávafuějších
p!!známek k 'bodům, jimiž se určuje
v nových pokynech USGKzpůsob zacházení s jednotlivými druhy měřických elaborátů při skartacích
konaných v současné době. Jistě se stanou tyto řádky podnětem k tomu, a.by se pracovníci okresníCh archivů zamyslili nad obsahem nových směrnic dříve, než přistoupí
k přejímání a ukládání písemnost! v nic,h specifikovaných.
Autoři nových s~art,ačníchpř,edpisůbyli
vedeni dobrým' úmyslem vyrešít otázku uložení písemností v oboru
geodézie a kartografie
způsobem pokud možno dokonalým a vyčerpávajícím a současně
i trvalým; proto
zdiirazňují zoel11 správně vzávěreoném
ustanovení, že
výčet písemností ve směrnicích uvedených má být pro
skartujíc1 orgány pouze vodítkem a pomi'lckou, ,al,e "nikoli záv,azným a směr<Jdatným soupisem pro skart,ační
vytřídění. Smrtační řízení musí být účelně přizpůsobeno místním specifickým poměrům, zvláš1'nostema
druhům dokumentačního
mat,eriálu í provozním potřebám
SG, jež bývají odlišné.,"
Značný význam při reálném uskut,ečňování ve směrnici obsažených pokynů bude mít zajisté, kromě vlastní
povahy písemností, i místně odlišný způsob registraturního ukládání jednotlivých typů uvedených materiálů.
Toho si musí \být současně vědomi nei'enom pracovníci
,středisk,a geodézie, nýbrž i o k r e sní ar c h i v á ř, a
jeho spoluúčast při pi\ejímání a,rchivního materiálu by
měla být podložena jak dobrou pi'edchozl znalostí celkového rozsahu písemností a Jejich dosavadního uk14dacIho pořádku, tak i znalostí současné pracovní situace
skartující složky, jež j ezejména nyní - v období, kdy
~;třediska geodézie pracují na nových definitivních operátech evidence nemovitostí velmi důležitá. Jedině
tímto způsobem je možno vyřešit otázku zabezpečení dolmmentů pro střediska geodézie již nepotřebných a položit dobrý základ budqucílll archivním fondům, které
budou 'dokumentovat naši cestu k socialismu.
·1' PřetištěrlO

nIm

Archivní

z Archivního

správy

časovisu

ministerstva·

č. 211965

vnitra.

I

s laskavým

•

SOCIAL.lSTICKÉ SOUTĚŽENí
Rudý prapor za I. pololetí získává
ÚGK Brno

•

svale,

Závazkové hnutí v 1. pololetí 196'5 přineslo
2,7 mil. Kčs v objemu geodetických
a kartografických prací a 0,9 mil. Kčs v úsporách vlastních'
nákladu. Celkový 'ekonomický
přínos socialistic- ké soutěže představuje hodnotu 3,6 mil Kčs, z toho podíl nové techniky a technologie činí 1,1 mil.
Kčs. V průběhu
tohoto polpletí bylo zavedeno
v ústavech ÚSGK celkem 85 zlepšovacích návrhů.
Z komplexního
rozboru .plnění stanovených
podmínek
celostátního
socialistického
soutěžení
a z podrobné analýzy dosažených hospodářských
výsledků vyplynulo, že nejlepších
výsledkÍl do.·
sáhl ÚGK Brno před ÚGK Pardubice a České Budějovice. V ÚGK Pardubice při experimentálním
ověřování zásad zdokonalování
plánovitého řízení
došla k dalšímu zvýšení úrovně řídící práce a v 1.
pololetí 1965 byly dosaženy velmi dobré výsledky,
které nasvědčují tomu, že v ústavu jsou na širŠÍ
základně
vytvářeny
předpoklady
pro výraznější
ekonomické výsledky v dalším období.
ÚGK Brno již po mnoho období se řadí svými
dobrými a vyrovnanými hospodářskými
Výsledky
mezi přední ústavy resortu. To svědčí o správně
rozvinuté aktivitě pracujících,
cílevědomě usměrňované v socialistickém soutěžení i dobré organizátorské práci vedoucích pracovníků a závodqích
výborů ROH na pracovištích
ústavu. K výsledkům
dosaženým
na pracovištích
ÚGK Brno přispěla
vhodně a důsledně uplatňovaná
hmotná ~uinterp.sovanost ve formě kolektivního prémiování a fon·
du mistra. Spolu s těmito stimuly účmně působila
! cílevědomá
řídící práce a zejména soustavná
kontrolní činnost, která v poslední době dosahuje
vysoké úrovně při zabezpečování hospodárnosti
a
kvality geodetických a kartografických
prací. Při
všech akcích v rámci socialistického
soutěžení,
zaměřeného ve velké ml'ře na dokončování prací,
zvýšení jejich hospodárnosti
a kvality, úzce špolupracovalo vedení ústavu, se ZV ROH a krajským
výborem Odb;)rového svazu zaměstnanců
státních
orgánů a místního hospodářství.
.
V fomto období se také v ÚGK Brno rozvinula
soutěž na počest 20. vY'ročí osvobození Československa o čestnou plaketu, jíž se v tomto ústavu
zúčastnilo - na podkladě převzatých konkrétních
socialistických závazkťi - 24 kolektivi'l s 324 pra·
covníky. Na tomto základě, připraveném účinnou
agitační prací, se pak ústav přihlásil jako celek
do celostátní soutěže o plaketu 20. výročí osvobození Československa.
Při závěrečném
hodnocení
dosáhl ÚGK Brno celkový přínos této soutěže ve
výši 968 tis. Kčs, takže po zásluze, získal ústava'
jEho 14 kolektivů čestnou plaketu 20. výročí osvobození Československa.

Rozvoj pracovní iniciativy v ústavech Ústřední
správy geodézie a kartografie,
zaměřené především na splnění a překračování
plánovaných úkolů, růst úrovně kvality prací, zvyšováhí produkti·
Ke konci soutěžniho období soutěžilo v ústavu
vity práce, na snižování vlastních
nákladů, na
631 stálých pracovníků, tj. 93 % z celkuvého stabezvadné splnění exportních zakázek, na pomoc
vu stálých pracovníků. V hnutí BSP je zapojeno
oblastem jižního Slovenska postiženým povodněmi a na pomoc zemědělství, měl příznivý vliv na ,38 kolektivů, tj. 56,4 % stálých pracovníků. V průbyl propůjčen
titul BSP
úspěšné splnění plánovaných úkolů resortu ÚSGK běhu prvního 'pololetí
dalším dvěma kolektivům (SG Hodonín a MO Kyv J. pololetí 1965. Význačný podíl na prohloubení
jovl za úspěšné splnění a vysoké překročení zásoutěžení a n~ jeho rozšíření patří úspěšně zavazků na počest 20. výročí osvobození
ČSSR.
končenému závazkovému hnutí na počest. 20. výV ústavu se velmi účinně projevuje soutěžení "Za
ročí osvobození Československa.
Čestná plakety a
vzornou kvalitu", v němž je zapojeno 31,1 % z celčestná uznání získalo v této soutěži 83 kolektivů
kového počtu stálých pracovníků.
a 7 ústavů jako celek. C~lková hodnota splněných
závazků, jež byly uzavřeny ke 20. výročí ('svoboZvlášť přední místo mezi' ústavy ÚSGK zaujízení Československa, představovala
částku 7,1 mil.
Kčs.
'
má ÚGK Brno v oblasti rozvoje nové techniky a
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jejího používání. Na úseku technického
rozvoje
bylo v I. pololetí 1965 podáno 8 zlepšovacích. návrhů a bylo zavedeno dalších 7 převzatých návr-'
hiL Z přijatých a zavedených zlepšovacích. návrhů
zasluhují zmínky zejména návrh inž. Veselého na
identifikaci
pozemkll v geometrických
plánech,
pomůcka pro úpravu délky napínacíchlanek
inž.
Simonova a měřidlo pro zjišťování vůle kol mostů
jeřábových drah inž. Vaňka. V propagaci nové
techniky připravili pracovníci ústavu vzorně výstavku pro kongres Mezinárodní federace zeměměřičů v Římě.
_Ústav se příkladně podílí na výměnězkušeno stí získaných v socialistickém soutěžení a v nové technice a jejich přenášení na ostatní !Ústavy
resortu. K tomu cíli pravidelně ročně pořádá burzy nbvé techniky, které účinně přispívají ke zvyšování
celkové
úrovně
technického
rozvoje
i v ostatních ústavech.

obzor
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Mapy správního rozdělení ČSSR
1. Úvod
Pro přípravu a provádění územní reorganizace
v roce 1960 vydala ÚSGK soubor map správního
rozdělení ČSSR v měřítku 1: 200 000. Mapy byly
sestaveny a kartograficky zpracovány v souvislém
kladu listů, takže po vyhlášení nové územní organizace k 1. červnu 1960 mohly být z těchto mapo·
vých listů pohotově sestaveny mapy nových kraJů.
Rozhodující podíl na zajištění tohoto politického
úkolu měli pracovníci kartografických
a reprodukčních ústavů v Praze a v Bratislavě.

Mapy byly využívány pro návrhy nového usI-0
řádání a reorganizaci
průmyslových a země dělsítě i společenských
Socialistické
soutěži je věnována soustavná . ských podniků, distribuční
organizací
v
rámci
nových
okresů
a krajů. Mapy
péče všemi složkami ústavu. V úsilí o její další
se staly podkladem pro zpracování různých přeprohloubení
přistoupily
odborové orgány spolu
hledných tématických
map i východiskem
pro
s vedením ústavu k veřejnému obhajování (provězpracování některých
vědeckých a popularizačřování) činnosti kolektivů, kterým byl nebo má
nícQ studií (např. Archivní správa ministerstva
být udělen titul brigáda nebo kolektiv socialisticvnitra: "Tereziánský
katastr
moravský",
Praha
ké práce. Pravidelné veřejné hodnocení práce ko1962). Mapy byly též podkladem pro řešení někle
lektivů je cestou k prohlubování účinnosti sociarých úkolů plánu státního výzkumu a zpracování
listického soutěžení a vede k odstraňování prvků
celé řady rozsáhlejších kartografických
děl, mimo
formálnosti. Tento nový jev ve vývoji socialisticjiné, též Národního atlasu ČSSR.
kého soutěžení v ÚGK Brno přináší své výsledky
v tom,že ústav v celkové výši a v úrovniplríění
Významnou úlohu mapy správního rozdělení
uzavřených socialistickýCll závazků spolu s celkoměly při přípravě, organizačním zajištění a hodvým efektem soutěžení se řadí mezi nejlepší ústanocení Výsledků voleb do národních výborů, Návy ÚSGK.
rodního shromáždění a lidových soudů i dalších
politických celostátních
akcí v rámci okresu a
Pracovníci ústavu nezapomínají ani na pomoc
krajů. K tomu účelu ústavy geodézie a kartograv zemědělství, kde odpracovali celkem 1 230 brifie v krajích přistoupily v roce 1964 k vydání map
gádnických hodin, dobře plní patronátní smlouvu
správního rozdělení okresů v měřítku 1: 200000.
s JZD, v němž se např. připravují 9klidit 8 ha
Pro tyto mapy byly hospodárně
využity tiskové
brambor, pomáhají studujícím spolupracovníkům
podklady map správního rozdělení krajů, jež byly
a novým absolventům škol v jejich práci azácviaktualizovány
a přímo převzaty pro provedení
kl\. V ústavu jsou dobře plněny úkoly na úsek'u
tisku map okresů.
bezpečnosti práce a péče o pracující, a to především soustavným. zlepšováním pracovního prostře2. Zpracování a, obsah 2. vydání map
dí a pracovních podmínek. Na všech pracovištích
byla provedena
prověrka
bezpečnosti
práce a
Protože v průběhu roku 1963 a 1964 byly mJ.jJY
ochrany zdraví pracujících. Na základě zjištěných
všech krajů rozebrány, přikročila Ústřední správa
lledostatků byla učiněna opatření k jejich odstrageodézie a kartografie v roce 1964 a 1965 k jeH'h
něnI. V prvním pololetí bylo v ústavu jen 7 lehdruhému doplněnému vydání. Mapy jednotlivy'ch
čích pracovních úfazů.
krajů jsou opatřeny nepravou obálkou a složeny
do jednotného formátu A4; cena 5,- Kčs. DistriZa zvýšenou aktivitu pracujících a zlepšepou
buci provádějí prodejny map ústavů geodézie a
úroveň řídící práce vedoucích pracovníků a ZV
kartografie v krajích.
ROH, která se projevuje již několik let v 'PřízniMapy obsahují
vém vývoji socialistického soutěžení a v' dobrých
hospodářských
výsledcích, ústav obdržel u přílezákres hranic katastrálních
území, obcí, okre·
žitosti 20. výročí osvobození Československa státní
sů a krajů;
vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" a dosáhl
zákres všech sídlišť v rozsahu příslušného
v I. pololetí 1965 nejvyšší úrovně v plnění podmíkraje a v sousedních krajích až do rámu mapy;
nek celostátního socialistického
soutěžení ústavu
názvy
všech katastrálních
území a sídlišť.
ÚSGK. Proto byl po zásluze Ústavu geodézie a
kartografie
v Brně dne 6, září 1965 propůjčen
. Mapy 1. vydání byly podrobeny důkladné reRudý prapor Ústřední správy geodézie a kartogravizi a ve všech svých prvcích doplněny tak, aby
fie a ústředního výboru Odborového svazu zaměstzobrazovaly skutečný stav k datu redakČní uzánancú státních orgánů a místního hospodářství a
věrky, která je pro jednotlivé kraje uvedena v tipřiznána prémie 45 tis. Kčs. •.
ráži.
Přejeme' všepl pracovníkům
zdaru a úspěchů v další práci.

ústavu

mnoho

Oddělení práce a mzdy ÚSGK

Podkladem. pro revizi a doplnění hranic správního rozdělen'
byla průběžně doplňovaná celostátní evidence hranic správního rozdělení. Tuto
evidenci zajišťuje Geodetický a topografický ústav
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v Praze na ma;pách v měřítku 1 : 100000. Součásně byla tato evidence srovnávána
s platným a
udržovaným Seznamem obcí v ČSSR (minister.;tvo
vnitra, Praha 1960). Tento seznam byl doplněn na
základě
všech vydaných
rozhodnutí
rad KNV
o 'provedených změnách ve správním rozděleni a
změnách názvů obcí. Přitom ministerstvo
vnitra
všechny navrhované
změny místních názvfi předem projepnává s Názvoslovnou komisí při Ústřední správě' geodézie a kartografie.
Pro zachování návaznosti na stav správního
rozdělení do roku 1960 zůstávají í ve 2. vydání
map vhodně vyznačena bývalá okresní měs,ia a
hranice dřívějších o]uesů. Tato skutečnost nenarušuje jednoznačnosť zakreslených
údajů a ,navíc
umožňuje širší využití map pro srovnávací a historické studie, které vyjadřují a hodnotí politické,
ekonomické a kulturní vztahy ve vývojových etapách do roku 1960 i v podmínkách současn6ho
správního rozdělení.
Tisk map je tříbarevný.
Hranice správn;ho
rozdělení jsou tištěny v šedé barvě, názvy sídlišť
jsou tištěny 'černě. Hranice okresů, krajů a státní
hranice jsou navíc zvýrazněny fialově.

Mapy správního rozdělení krajů ČSSR v měřítku
1 : 200000 jsou součástí základního souboru, k1:erý
Ústřední správa geodézie a kartografie v uplynulých 10 letech postupně vybudovala pro potřeby
plánování
a. výstavby
národního
hospod~řství.
Účel a perspektivní
možnosti využití těchto map
je třeba chápat zejména z následujících hledisek:

jestliže je možno využít jednotně
G.elostátní mapové dílo. *)

c) Map správního rozdělení je možno využít jako
pod kUi d o v Ý c h map pro organizaci a řízení státní správy, plánování, hodnocení a dokumentaci nej{ůznějších
úkolů a akcí v průmyslu, zemědělství, dopravě, distribuci, kultuře apod. Přitom nespornou
výhodou těchto
podkladů (a ve srovnání s j'inými materiály
výhodou mapových podkladů vůbec) Je právě
možnost jejich
v i z 11 á 1 ní ho
p ů s o b e n í,
které má převážně větší účinek než zaznamenávání sledovaných
jevů formou tabulek nebo
textů. Proto se při využití map správního rozdělení osvědčilo barevné odlišování četnosti či
různorodosti výskytu sledovaných jevů. K tomu
účelu je možno užít též různobarevných
jednoduchých značek nebo praporků;' uvedené metody jsou zvláště vhodné pro výstavní účely,
instruktáže
a operativní
řízení různých akcí
apod. '
d) Mapy správního rozdělení krajů ČSSR v měřítku 1: 200 000 (a stejně mapy okresů)
jsou
vhodným mapovým podkladem pro ;;:p r a c 0vá n í té mat i G k Ý c h map.
Proto je barevné provedení čárových prvků, tj. hranic správního rozdělení řešeno tak, aby mapy mohly být
doplň.ovány další kresbou. Barevné potlačení
šedé barvy hranic umožňuje, aby otloorný obsah map dostatečně vynikl. Přitom však zůstává.-ínožnost jeho lokali?:ace ve vztahu k jednot.
livým správním jednotkám.
Využití map správního rozdělení jake. mapového podkladu, který je k dispozici pro celé
státní území, umožňuje orgánům a organizacím
stanovit celostátně jednotnou technologii pro
zpracování tématických
map. V případě rozmnožování nebo tisku těchto map je mažno
volit maximálně úspornou technologii,
Í18boť
mapový podklad je vždy k dispozici a nemusí
být znovu zpracováván. Tiskové podklady m~p
poskytuje ÚSGK jako službu národnímu nospodářstvL Tímto' způsobem byla již zpracována
a vydána, nebo se k vydání, připravuje,
celá
řada mapových děl ve spolupráci
odborných
institucí či resortů a Ústřední, správy geodézie
a kartografie.
V poslední době jsou to např.
některé vodohospodářské
mapy, geobotanické
mapy, přehledné kartogramy' komplexního průzkumu půd apod.

a) Mapy podávají
vyčerpávající
in for ma c i
o s o li č a s n é m s t a v u spr á v n í hor
o zdě 1 e ní na všech jeho stupních.
V tomto smyslu je možno mapy správního 10Zdělení považovat za rovnocenné kartografické
vyjádření platného 'Seznamu .obcí ČSSR. Přitom
v porovnání se Seznamem' jsou mapy přehlednější a názornější, 2rotože liávají možnost SŮ~časného srovnání· ~zájemných vztahů, polohy
i ploch jednotlivých správních jednotek - obcí,
okresů a krajů. Vzhledem k těmto možnóstcm
by prospělo, kdyby příští vydánI Seznamh obcí
obsahovala mapy správního rozdělení okresů
nebo krajů j.akojeho nedílnou součást.
b) Současný stav tiskových podkladů, které byly
pro .2. vydání map zevrubně zrevidovány
a
aktualizováríYr dává možnost jejich využití pro
opakovaná
vydání map
spr á v n í hor
o zděl e n í o k r e s Ů. Tento. úkol mohou zajistit
reprodukční
oddíly. ústavů geodézie a' kartografíe v krajích a vyhovět tak oprávněným
požadavkům zejména órgánů lidové správy II
společenských organizací na poskytnutí rlQvých
vydání těchto map.
"
Aktivní podíl 'zde může mít, též iniciativa prodejen map a středisek
geodézie. Je potřeba
všechny orgány a organizace včas a se znalostí místních
potřeb informovat
a dosúhnout
toho, aby si z nedostatečné
informovanosti
samy nezpracovávaly
různé
p~hledné
mapy
správního rozdělenI. Kvalita zpi~rcováLlí a tisku
takto
vyhotovených
map je většinou
nízké
úrovně a navíc jsou tyto práce nehospodárné,

zpracova'1é

Opakovaným vydáním map správního
rozdělení
ČSSR v měřítku 1: 200 000- Ústřední správa geodézie a kartografie
zajišťll'je 'pro potřeby orgánů
lidové správy a národníhohospodářstvf
jedJlotně
zpracované celostátní mapové dílo. Tímto edičním
počinem je dána možnost všem pracuvníkfm1 národních výborů, zemědělství,
průmysle i odborných institucí map využít tak,. aby byly platnou
pomůckou pro usnadnění
a zefektivnění
jejich
práce.

• J Zásady pro tvorbu a vydání map sprli"nlho roz·
dělení okresů v měřítku 1: 200000 jsou stanoveny
směrnicemi Ústřednl správy geodézie a kartografie čj.
222-338.05-444411963 ze dne 17. února 1964.
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Metodická příručkaHTÚP

III

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vydalo v srpnu 1965 Metodickou příručku HTOP III
pro potřebu projektantů
a sChvalujících míst.
Příručka byla rozeslána okresním střediskům přípravy zemědělských investic, výrobním a krajským výrobním zeměděls~ým
správám, okresním
a krajským
národním
výborům, střediskům
geodézie' a _ústavům
geodézie a kartografie,
Státnímu ústavu pro typizaci
a vývoj zemědělských a lesnických staveb a jeho pobočkám, krajským podnikům zemědělských
meliorací.
pracovištím
Zemědělské
investorské
správy,vysokým
školám, zem.ědělským tecnnickýlIl., školám a dalším
zájmo,v~m 'OrganizaCÍm.
Příručka m'á dva svazk~ a obsahuje vzor plánu
organizačně hospodářSkého
I'ozvoje zemědělského podniku (POHRJ, VZor projektu
hospodářskotechnických
úprav pozemkií {HTOP], vzor investičního' úkolu vý
stavby po HTOP a vzor jednostupňového
projektu výstavby po HTOP.
Příručku uvádějí čtyři přehledky stavu držby před
JZD, súavu užívání, půdy po realizaci jednoduchého projektu HTOP, IlJové organizace půdního fondu ph HTOP
(podle ~etodiky z r. 1962J a 'výhledového stavu orga
nizace púdního fondu. Příručku uzavírají vysvětlivky
k jednotlivým vzo,rúm uvedeným v příručce. V prvním
svazku je písemná 'část vzorú. v druhém svazku gra·
fi C'ká část vzorů.
Význam příručky a vydaných vzorů je především
v tom, že sjednotí podrobné řešení těchto materiálií ve
všech okresích, vzhledem k ~omu, že v současné době
řfdí okresní s'třediska přípravy zemědělských
investic
výr10bní zemědělské správy, každá. ze svého hlediska.
Tím se zvýší kvalita těchto materiálú v jednotlivých po,·
drobnostech i jako celku. ~ešení projektu pozemkovýC11
úprav ,touto metodou a organizace, půdního fondu tímto
progresívním způsobem s určitým časovým předstihem
umožní dodržet důležitou zásadu, aby veškeré investiční zásahy, souvisící s půdou a půdním fondem, byly
řešeny iiž v rámci nové organizace půdního fondu. T·o
znamená, že' meliorační 'deúail a kostry budou uloženy
již do pravidelných púdních celků a nebudou sledovat
a petrifikovat
starou cestní síť, různě pokroucenou a
nepravidelné půdní celky s nerovnými hranicemi. Rovněž tak rekultivace nebo protierosní opatření bude možno řešit, navrhovat a realizovat v nových půdních celcích. Obdobný vliv, a ve svých důsledcích velmi významný, má možnost řešit zvláštní
zemědělské
investice
v rámci nové· organizace půdního fondu. Jsou to především sady, vinice a chmelnice.' Jejich výsadba na pravidelných půdních celcích, zvlášť v případech
výsadby
pro tržní produkci, umožní plně mechanizovat
provož
v nových sadech, vinicích a chmelnicích.
'V metJodické příručce je vyřešena dopodrobna vazba
mezi plánem organizačně hospodářského
fOizvoje zemědělského podniku, projektem pozemkových úprav, který
vř.etněrealizace
zemních prací hradí výrobní zemědělská správa, a na to navazující ,dokumentaci tzv. "výstavby po HT'OP", ktierou včetně dokumentace
hradí
zemědělský podl)ik. (Zemědělský podnik má však nárok
na dlouhodobý investiční, popřípadě neinvestiční
úvěr
a poskytnutí
"přímé pomoci", tzv. subvence na tuto
výstavbu po HT:OP.J S tím souvisí některé zvlá~tnosti.
na které je třeba při této příležitosti up02JOrnit.'
Plán organizačně
hospodářského
rozvoje zemědělského podniku (POHR), sloužící jako základní výróbJ,1ě
ekonomický podklad pro projekt pozemkových úprav,
je novou met'Odikou POHR řešen jako komplexní výrQbně ekonomický
piodklad pro rozvoj zemědělského
podniku, sroužící především. pro řízení rozvoje podniku
a jeho vedení, dále pro veškerou investiční výstavbu,
tj. pm účelovou výstavbu (stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu), pro meliorační. výstav~u, pro bytovou
výstavbu v zéinědělství a také pro HTUP. Tím dochází
ke sjednocení všech dosavadních podkladů a je zne·
možněn dosavadní nešvar, že každý z těchto úseků

přičítal ekonomické výsledky, tj. předpokládané
výroby, produktivity práce a snížení ylastních
jako výsledek pouze svých opatření.

zvysení
nákladi'!

Generel HTOP dokládá, jak jednouuše má být doloženo zásadní r9zhodnutí schvalujících orgánů o novém
hospodářském
obvodu, o síti nových polních cest a
příkopů pl'O odvedení povrchových vod a o objemu zemních prací, které uhradf výrobní zemědělská. správa.
Podle těchto schválených zásad projektant potom zpracovává. podrobné řešení projektu pozemkových úprav.
Generel v originálním vyhotovení se po schválení projektu ukládá y. archivním paré projektu a více se nepoužívá.
~ešení podrobného projektu ukazuje rozsah zpracování zásadních a závažných rozhodnutí zařazených
do
průvodní zprávy. způsob zpracování
základní
listiny
hospodářského
obvodu zemědělského
podniku, bilance
HTrOP, skládající se z bilance A. I, II, III, IV a vzor
zpracování knihy honú.
Jako samostatná Část pI10jektu pozemkových úprav
je projekt zemních prací, který slouží zemědělskému podniku i dodavatelské
organizaci jako dokumentace pro
provedení a vyúčtování zemních prací HTOp. Je to dokumentace zvláštního charakteru, vymykající se předpisům o dokumentaci investiční výstavby, i když je metodicky obdobně upravena.
. Samostatnou částí jako příloha k projektu pozemkových úprav je výrobní čás~ projektu. VěCně spolu
tvoří jeden celek; dŮV10demmetodického
rozdělení je
však způsob financování.
Projekt pozemkových úprav
hradí stát cestou výrobní zemědělské správy, kdežto vý,
robní část hradí zemědělslrý podnik. Výrobní zemědělská správa však může, vyžadUjí-li to okolnosti, uhradit
také ze svých rozpočtových prostředků i výrobní část.
Výrobní část podrobně, rozpracovává .osevní postupy 11
přechodná opatření, zejména na úseku rostlinné výroby
a zabezpečení krmiv pro živočišnou výrobu. Dále výmbní část upřesňuje hodnoty POHR. V případě, že se
POHR zpracovává sOučasně s generelem projektu HTÚP.
vzniká výhodná situace. POHR může převzít již upřes·
pěné hodnoty nového hospodářského obvodu, tím stanovit přesně hodnoty rostlinné
a živočišné výroby a
k upřesňování POHR při zpracování výrobní části' již
nedochází. Pro tuto zřejmou výhodu. se proto doporučuje
zpracovávat současně POHR s generelem HTOP.
Výstavba po' HT!OP již spadá; do sféry investiční
výstavby, její dokumentace se řídí předpisy pro· dokumentaci investiční, výstavby. Proto vzory investičního
ú~olu a projektu
výstavby po HTOp jsou sladěny
s těmito předpIsy. V tomto případě je využito ustanovení čI. 196. vyhlášky 152/59, příp. § 6 směrnice SKIV'
č.9/64, podle kterého ministerstvo zemědělství, lesního
a vodního' hospodát'ství zjednodu~ilo rozsah dokumentace <zemědělských staveb s ohledem na jejich zvláštní
povahu.
.
Tato část ~zoru. ukazuje způsob použití katalogů
platných pro investiční výstavbu (kromě katalogu 13 . VII platného pro zásahy. HT;ŮP, i pro' zemní práce),
dohodnutý s dbdavatelskými organizacemi. Je to především způsob zpracování průvodní zprávy, ekonomické
zprávy" technické zprávy, výkazu a výpočtu výměr, souhrnného a dílčích rozpočtjí a návrh drganizace provádění stavby.
Geodet-specialista
HTŮP se při zpracnvání
dokumentace stává projektantem,
který se musí vypořádat
se dvěma hlavnfmi problémy: předně vyřešit progresívně novou organizaci půdního fondu tak, aby se podstatně zvětšila průměrná velikost půdních celků, zkrátila
délka cestní sítě a zlepšily se další kvalitativní ukazatelé, ovlivňující výrobu a hospodaření
zemědělského
podniku. Za druhé musí ovládnout metodiku formálního
zpracování
této dokumentace
v souladu splatnými
předpisy.
Při řešení obou těchto úkolů má metodická příručka'
pomoci. projektantovi
stejně jako schvalujíéím
(příp.
kooperujícím) místům při posuzování správnosti a pro'
gresívnosti řešení pozemkových úprav.
kh
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Aufgaben der Flurbereinigung
liindlichen Raumes. Stuttgart

bei der Neuordnung des
1964.
(26574J

VÚGTK

Pinter,
A.
Geodatische Arbeiten der industriellen Investitionen in
Ungarn. (= Mez. symp. o gelodézii ve staveb., Sofia,
1964.)B. m. (1964).
(26687)

Pod pe č a n, A.
Kodastr komunaľnogo
ustrojstva
gorodov.
(= Mez.
symp. o geodézii ve staveb., Sofia, 1964;) B. m. (1964).
D e u mj i c h, F.
[26684].
Novinky ve vývoji nivelačních přístrojů s automatickou
horizontací. (= Z čas~: Vermessungste,chnik, 1964, č. 2,
P r i c h () ů a, A. G.
přelo~il O. Čížek.J Liberec 1964.
(26u27) _ Rsrometričeskoje
nivelirovanije. Moskva 1964.
Diagramový autoredukční
t1achymetr MaM TADl.
(= Z něm. orig. přel(}žll L. Kment.) Opava 1965.
(26799)
G a n' š in, V. N. aj.
Praktikum po geodezii. Moskva 1964.
Geodetické polohopisné meranie. (= Dočasné vysokoškolské učebnicI'!, SVŠT - Bratislava.) Bratislava 1963.
{266111
Herda
Budování podro,bnéhtó bodového pole, trojúhelníkovými
řetězci. (= Prozatímní technologický
postup, čís. 4.)
(26634)
Praha 1964.
Instruktion
fur astronomische
Orientierungen
niederen Gelodilsie. Berlin 1960.

in der
(26710)

J o n č e v, VI.
Ve,rtikallio planirane na stroitelstvoto v naseIenite masta. (= Mezinár. symp. o geodézii ve staveb.. Sona,
(26683 )
1964.) Sofija 1964.
KOl

r e n,

I.

Das Verhiiltnis
der Ingenieurgeodiisie
zur schop1erischen Tiitigkeit des Ingenieurs und zur allgemeinen
Geodiisie. (=' Mezinár. symp. o geodézii ve staveb.,
Sofia, 1964.) Budapest 1964.
(26 696)
Krumphanzl,
V..
Geodezičeskoje raboty pri stroj ke žilišč v ČSSR. (= Mezinár. symp. o geodézii vestaveb.,
Sofia, 1964.) _Praha
1964.
(266821
Lj

u t'c.,

R e i s, L.
Mít dem Bau von vorgefe,rtigten Industriehallen
ver·
bundene geodiitische Arbeitem. (= Mez. symp. o geodézii ve staveb., Sofia, 1964). Budapest 1964.
R o c h, R.
Band 7. Trig·onometrische
PunktVermessungskunde.
Fachliteratur.)
bestimmungen.
( = Lehrplangebundene
[2fl573J
Dresden 1964.

Sa r k o z i, F.
Nekotoryje 'voprosy sotZdanija geodezlčeskoj opornoj seti
ctlja obosnovanija krupnomasštabnych
inženernych (gorodskich) s'jemok. (= Mez. symp. o geodézii ve staveb ..
Sofia, 1964.) M. m. (1964).
(26680)
Směrnice ,Ústřední správy geodézie a kartografie
pro
geodetické práce v investični výstavbě ze dne 21. 12.
1964 . .. (= VěSitník St. komise p-ro investiční výstavbu.
Roč., II., 1965, částka 1.) Praha 1965.
(26 640)
Stanek,
V.
sooruženij v ČSSR.
Razbivka krupnych promyšlennych
(Mez. syrrnp. o geodézii ve staveb., Sofia, 1964.) Praha
(26686)
(1964).

S t o j č e v, D. aj.
T'rasirovačni raboti prl sbornoto stroitelstvo.
(= Mez.
symp. o geodézii ve staveb., Sofia, 1964.) B. m. (1964 J.
(26689)

A. F.

O točnosti geodezičeskich rabot pri sooruženii krivolinejnych tonnele.j. (=:, Mez. symp. o geodézii ve staveb.,
Sofia, 1964.) (Novosibirsk) (1964).
/
(26693)
Mechanizace místního šetření při THM. (= Technologický, postup č. 13 ÚGK Liberec) Liberec 19f1~
(26797)
Maier,
L.
Výsledky zkoušek fotogrammetrického
zaměření budov.
,Pl'el. L. Kment. (= Název v orig.: Versuchsergebnisse
zur photogrammetrischen
Gebiiudeejnme,ssung. Přel. z.:
Zeitschrift fur Vermessungswesen
1964, Č. 4, str. 105
.až 113.)
/
(26014)
Ma r š í k, Z.
Stanovení kategorií pro hodnocení fotografických
ma·
teriálů 'určených
k fotogrammetrickému
mapování ve
velkých měřítkách.
(= Výzkumná
zpráva čís. 127.)'
Praha 1963.
(25 ~84)

Mi c h a e I, D.
Nekotoryje problemy primenenija geodezii v s'troitel'stve. (= Mez. SYlllp. o geodézii ve staveb., Sofia, 1964.)
(26699)
B'Ilcharesi (a964].
Minich,
L'.
Geodetické uhlomerné 'prístroje.
(= Dočasné vysokoškolské učebnice, SVŠT, Bratislava.) Bratislava 1003.
L26610)

Peinev,
E.
Priloženije na geodezijata v stroitelstvoto v blagol\lstrojstvoto na naselenite mest/!. (= Mez. symp. 'o geodézii
ve staveb., Sofia, 1964.) B. m. (1964).
(26681)

(=

Rešerše).

České
(26740)

Š o 1 I a r 01 v á, M.

Současný stav mechanizace
České Budějovice 1965.
Š t a n c, O. \

při stabilizaci.

(= Rešerše.)

(26 739)

,

Měřické práce. I. roč. Pl18ha 1964.
T a i š I, L. aj.
Normování prac! při THM. (= Literární
ha 1965.

rešerše.) Pra(26777)

Technologický předpis pro vyhotovení základního plánu závodu. (= Seznam tech. předpisů ÚSGK.,sk. XI/12.)
Praha 1965.
(27765)

Výkonové normy pro te.chnickohospoctářské
mapování.
PeŠel',G.
Praha 1965.
(26628)
Povyšenije točnosti i uskorenije nivelir.ovanija. (= Me•
Využit! fotogrammetrie pro JEP. (= Rešerše 1/65.) Libezinár. symp. o geodézii ve staveb., Sofia 1964.J Dresden
(1964).
(26698Ab) , rec 1965.
(26645)
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1. října. 1800 - před 165 lety zemřel v Praze František
Antonín Linhari Herget, třetí profesor na stavovské inženýrské škole v Praze. Vynikal nejen jako
výborný učitel, nýbrž také jako praktický inženýr.
V době úpravy daně pozemkové za Josefa II. stala
se velká část odchovanců prof. Hergeta zeměměřiči
v Čechách aj. (Narodil se 6. lisnopadu 1741 v Andělské Hoře u Karlových Var).
4. října 1885 - p'řed 80 lety se' narodil v okr. stopmckém prof. inž. dr. Edwar.d Warchalowski, prof. geodézie a mktor varšavské polytechniky, vynikající
představitel polské geodézie a budovatel vědeckého
výzkumného ústavu geodetického. (Zemřel 6. března 1953 ve Varšavě).
4. října 1950 - před 15 lety bylo zahájeno vyučování
na střední průmyslové škole zeměměřické v Brně.
19. října 1840 - před 125 lety zemřel adjunkt pražské
polytechniky Josef Havle. Na škole vyučoval zeměměřictví a situační rýsování. Uznávaný a nedoceněný J. Havle působil na' škole až do svého 71: roku.
(Narodil se 9. května 1763 v Mnichově Hradišti).
24. října 1865 - před 100 lety se narodil v Mělnické
Vrutici v Čechách inž. Antonín Holub, lesník a civ.
. geometr, zakladatel a první předseda Jedno,ty českých úř. aut. civ. geometrů (1908) a spoluzakladatel a první místopředseda Spolku českých geometrů
1912). (Zemřel 2.· bře,zna 1955 v Praze).
5. listopadu 1800 -- před 165 lety zemřel v Brighthelmstone Jesse Ramsdlln, výrobce matematických, astronomických a jiných· opticlivch .přístrojil. Zlepšil teodolita
vynalezl dělící stroj. (Narodil se 6. října
1735 v Halifaxu).
15. listopadu 1630přEld 335 lety zemřel v 'Regensburgu slavný hvězdář Jan Kep,ler,objevitel
zákona
pohybu plane't, žák Tychona de Brahe" s nímž nějal,ý čas žil v Praze: (Narodil se 27. prosince 1571
ve Weilu ve Wiirtenbergu),
'19, listopadu i910 -před
55 lety zemřel ve Vídni významný voj. geodet, geáfyzik a astronom, generál
Robert Daudlebský ze Šterr·eka. Byl absolventem
pražské polytechniky
a žákem prof. K. Kořistky.
Působil jak;o vedoucí hvězdárny voj. zeměp. ústavu.
(Narodil se 7. února 1839 v Praze).
2l.

lif'topadu 1730 __ před 235 lety byl pochován
v kryptě kostela sv. Jiljí na Starém Městě, Kristián
Josef Willenberg, zakladatel a první učitel praktické geometrie na Inženýrském ústavu stavovském
v Praze. (Narozen kolem roku 1655 v Lehnici ve
Slezsku).

25. listopadu 1905
před 60 lety se narodil v Mladé
Vožici inž. Viktor Hartl, vedoucí odboru evidence
nemovitostí ÚSGK v Praze a dlouhole'tý. člen zkušební komise pro státní zkoušky zeměměřického
, inženýrství.
30. lis'tnpadu 1840 -před
125 lety zemřel ve Vídni
Josef Jan Littrow, prof. astronomie a ředitel hvězdárnl' ve Vídni. Studoval v Praze matematiku a
astronomii. Z jeho děl je nutno vyzdvihnout spis
"Theoretischeund
praktische Astronomie". (Narodil se 13. března 178~ v Horšově Týně v Čechách).
1: prosince 1570 - před 395 lety zemřel v Krakově
Staníslav Grzebski; nejzajímavější a originální postava polské vědy v období renesance. Zvláštní pozmnos'ti zasluhuje' jeho práce "Geometria - tO. jest
miernicka nauka". Je to nejstarší kniha o zeměměřictví napsanáslovanskýfu
jazykem. UkazUje na
vliv českých bratří: (Narodil se roku 1526 ..Ve vsi
Grze,p'sku).
.
ď

8. prosince 1795 - před 170 lety', se narodil V. Tondernu ve. Š)esviku, vynikající astronom' a. geůdet Peter
,~
AJJ4,reas, Hánsen. Získal. si slavlll§ jméno pracemt

o pohybech těle,s nebeských, hlavně teorii poruch
měsíce a planet. Vedle spisů astronomicl<ých vydal
několik velmi cenných geodetických spisů. Spolupracoval na dánském stupňovém měření. (Zemřel
23. března 1874 v Gothě).
.
10. prosince 1890 - před 75 le,ty se narodil v Chodově
u Domažlic inž. Antonín Sokol, emer. vedoucí oddělení gendetických základů v min. financí a později" v Geod, a topogr. ústavu vedoucí technické
kontroly.
25. prosince 1885
před 80 lety se narodil v Slatině
nad Úpou v Čechách inž. František Falta, emer.
vedoucí IX. samostatného
odboru měř. u Z. f. ř.·
v Brně. První personální
referent-neprávník.
Za
svého působení v Mor. Ostravě rozvinul plnou měc
rou kulturní činnost v dělnickém hnutí. (Zemřel
18. března 1963 v Brně).
V roce 1700 - před 263 lety se narodil v Abelové
(okre,s Lučenec) na Slovensku Samuel Mikovini,
báňský inženýr, význačný učenec 18. století. Vynikl jako kreslič, rytec, geodet a kartograf. (Zemřel
6. července 1750' cestou z Trénčína do Baúské
Štiavnice).
lnž. ,. Puďr

Krajská rada ČSVTS v Ostravě, komise pro geodézii a kartografii, uspořádá v říjnu 1966 (příštího roku) konferenci
o měř e n í p o kle s ů a
d e for m a c í s t a v e b.
Konference se bude zabývat především panelovou a blokopanelovou výstavbou, výstavbou věžových domů a železo betonovýmI a kovovými stavebními konstrukcemi v průmyslové výstavbě.
Komise žádá odborníky z řad praxe a vědecké
pracovníky, kteří mají v této disciplíně zkušenosti
a mohou je hrmou přednášl<y zpracovat, aby se
písemně přihlásili
do konce listopadu 1965 na
adresu: Čs. vědeckotechnická společnost, krajská
rada - komise p,ro geodézii a kartografii, Ostrava 1, Revoluční 18.
V přihlášce uveďte mimo jména, adl'esy a zaměstnavatele
také osnovu nabízené přednášky.
Poněvadž se konference pravděpodobně
zúčastní,
také jako přednášející,
odborníci ze zahraničí,
usilujeme o to, aby tématická náplň konference
měla vysokou odbornou úroveň. Součástí připra·
vované konference bude rovněž přdllídka zahraničních odborných filmú.
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