Zjednodušený výpočet délkové odchylky a návrh na' zavedení
příčné odchylky u přírhýchpolygonovýchpořadů
Ing.

Dr

techn. Erich

Šesták, Státní

ústav dopravního

proj~ktování

v Brně

526.913.1

Výpočet délkové a směrové odchylky u přímých polygonových pořadů je poměrně složitý. Nový způsob výpočtu
délkové odchylky Os je jednodušší. Místo směrové odchylky Ou navrhuje autor příčnou odchylku Op, pro niž uv6dí
dva jednoduché vzorce.
Dosavadni způsoby výpočtu délkové odchylky 0sOdchylka Os se dosud. počítá z rovnice
,. .
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kde SpK je délka spojnice počátečního bodu P s koncovým bodem K polygonového pořadu (obr. 1) a
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kde (lPK' (lÍ>K' LI''Y,KPa ~XKP jsou hodnoty, uvedené
v obr. 1. Bývalý SZKU zavedl výpočet hodnot SPK
podlé. vzorce (1) do formuláře č. 112 pro výpočet
jižníků a výpočet SPK podle vzorce (4) ve formuláři
-č. 403' pro výpočet .souřadnic v polygonovém pořadu.
Dosavadni způsoby. výpočtu směrové odchylky Ou
Odchylka Ou se poč~tá buď z rovnice
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Při výpočtu délkové odchylky podle rovnic~ (10')
postačí zaokrouhlit hodnoty [LI'y], [LI'x], S~Kna
10 m. Zaokrouhlením může vzniknout v Os chyba
o velikosti jen několik málo mm. V krajním případě
se může tato chyba nevýhodně sloučit s chybou,
vzniklou ze zaokrouhlení přesné hodnoty Os na ,cm
tak, že ve výsledku může být zdánlivá chyba 1 cm.
Hodnoty Oy a [LI'y] jsou zapsány ve formuláři pro
výpočet souřadnit v polygonovémpořadu
pod sebou,
stejně jako hodnoty Ox a [LI' x]. Délku SPK -..:- SPK
stačí. určit graficky buď v přehledu polygonové. sítě,
nebo přímo ve.formuláři pro výpočetsouřadni~ vpo1ygonovém pořadu. Postačí totiž vynést obyčejným
měřítkem na pravém úhlu formuláře odvěsny [LI'y]
a [LI'x] V měřítku 1: 10000; hledaná délka SPK
je přeponou trojúhelníka. Celý výpočet odchylky Os
lze provést pohodlně, rychle, spolehlivě a bez použití
tabulek funkcí, často i zpaměti. Při výpočtu čitatele
je třeba uvažovat znaménka všech činitelů.
Poznámky o vztahu mezi chybami a odchylkami

,
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Po sloučení a krácení dostaneme rovnici
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pro počítání
funkcí, jako

N a levé straně rovnice dosaďme
Sj,K = (SPK + 0S)2
Dále dosaďme za

SpK spojnice téhož bodu P s koncovým bodem K';
určeným pOlllocísoučtu přibližných souřadnicových
rozdílů [LI'y] a [LI'x]. Výpočet hodnot SPK a SpK se
provádí v praxi buď pomocí! vzorcu
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Podle obr. 1 je LlYKP = [LI'y]
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Výpočet podle vzorce (8) je výhodný
strojem; nemusí se hledat v tabulkách
při výpočtn podle vzorce (6) a (7).
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nebo přímo ze vzorce (viz formo č. 403)

(7)

·Jako kriieriÍt přesnosti. v měření polyg(mových
pořadů se u nás dosud používá délkové a směrové
odchylky, jejichž velikost se porovnává s maximálně
přípustnými odchylkami LIS aLl (f jen z hlediska
dopustnosti. TotQmechanické
porovnáváni hemUže'
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uspokojit. K porovnávání vztahu mezi přesností a
hospodárností měření polygonových prvků je třeha
provádět rozhor měřických chyh. Tento rozh,or lze
zčásti provést rozhorem délkové a směrové odchylky.
Ohě odchylky jsou totiž funkcí hodnot [s], S, střední
chyhy v měřených úhlech ma>' mechanicky provedených oprav úhlů dm a chyh v souřadnicích hodů
P, K. Směrová odchylkaje kromě toho ještě závislá
na správnosti jižníků připojovacích stran. Rozhor délkové odchylky se zjednodušuje v případě, kdy hyly
úhly v polygonovém pořadu přesně změřeny' vteřinovými theodolity; lze totiž soudit, že délková odchylka je v tomto případě převážně funkcí hodnoty S
a že tudíž poměr Os: S udává přibližně systematickou chyhu v měření délek. U směrové odchylky je
rozbor složitější, neboť je třeba přepočít~t možný vliv
délkových a souřadnicových chyh do úhlové míry.
Rozhor směrové ,odchylky může hýt podstatně
ulehčen, zavede-li se místo ní odchylka příčná Op!
Možný vliv všech chyh lze totiž snadno převést na
příčnou odchylku. Na příklad: 'vedlejší polygonový
pořad o délce-.S = 550 m byl připojen na krátkou
polygonovou stranu (s= 100 m) hlavního polygonového pořadu. Chyha 1 cm v zacílení při měření připojovacího úhlu způsohí příčnou odchylku o velikosti S: s:=' 550: 100 = 5,5 .cm na konci polygonového pořadu. Každý chyhn'ý cm v příčném posunu
připojovací strany způsobuje rovněž chybu 5,5 cm
v příčné odchylce pořadu. (Chyha v připojovacím
jižníku je způsobena nejen měřickými chybami, ale
i nedokonalým
způsoheni oprav souřadnicových
přírůstků. )
Podobně lze snadno určit vliv chyby v excentricitě
theodolitu, chyhy v zacílení, chyby v měření úhlů I
theodolitem s hrubými odečítacími pomůckami apod.
na výslednou příčnou odchylku. Příčná odchylka je
vhodná také proto, že její výpočet je velmi jednoduchý.
. Zjednodu~énfzpůsob výpočtu příčné odchylky Op
a dovolené odchylky LI P
O Jztahu

lze psát (viz obr. 1)

'mezi odchylkami

O;
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+ Op ,
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kde T je vzdálenost mezi· K a K'.
Z rovnice (11) vyplývá
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Tento výpočet je velmi jednoduchý, protože jde
maximálně o mocniny dvojciferných čísel (počítáno
v cm). Hodnotu příčné odchylky lze stanovit (i s určením jejího znaménka) ještě jiným 2ipůsobem. Vyjdeme z rovnice
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Při výpočtu příčné odchylky p~stačípodobně jako
je tomu při výpočtu délkové odchyiky podle. vzorce
(10) -zaokrouhlovat
hodnoty [LI' x], [LI'y],SPK
na
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e
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Mezní hodnota směrové odchylky 185 (60") pro
zavedení součinitelů z (podle Návodu A) je vyjádřena
mezní hodnotou příčné odchylky

= -.!,- SPK = ±

Llpx

0,00029 SPK .

(14)

(!

Ve výpočtech podle rovnic (13) a (14) lze [s] a SÍoK
rovněž zaokrouhlit na 10 m •.
Rekapitulace
Výpočet délkové a příčné odchylky podle vzorců
(10') a (11') je jednodušší než dosavadní výpočet
délkové a směrové odchylky. Výpočet dovolené příčné
odchylky LIP podle VZ\lrce (13) je rovněž jednodušší
než výpočet dovolené směrové odchylky Lla. Lze jej
lehce počítat přímo nebo tabelovat (viz tabulku),
zatím co dovolená směrová odchylka se nedala tabelovat vůbec.
Tahulka dovolenýchpříěných odchylek
Vzorec LIP = ± 0,00058 ([s]
100)
-

_[S_]_I~

[s]

LIP

m

cm

m

100
200
300
400
500

12
17
23
29
35

600
700
800
900
1000

cm

41
46
52
5.8
64

+

[s]

LIP

_[8_]_1

LIP

m

cm

m

cm

IlOO
1200
1300
1400
1500

70
75
81
87
93

1600
1700
1800
1900
2000

99
104
IlO
Il6
122

Pozn.: Mezilehlé hodnoty LIP lze snadno interpolovat.

Jedinou drohnou nevýhodou je nutnost výpočtu
mezní hodnoty příčné odchylky podle rovnice (14).
Tento výpočet je jedhoduchý; mohl hy se ještě více
zjednodušit, kdyby se zavedla zaokrouhlená hodnota
Llpx = ± 0,0003 SpK' odpovídající hod.notě směrové
odchylky ± 61,8". V mnohých případech odpadá výpočet Llpx vůhec, protože malá hodnota AP zaručuje,
že je nižší než mezní hodnota Llpx (viz příklad 1 a 2).
Příklady nových způsobů výpočtů
V příloze č. 86 k Návodu A jsou vypočteny polygonové pořady. Z nich jsou převzaty některé číselné
příklady.
1. V ;příkladě na str. 238 a 239 vyšlo:
[LI'y] ~ - 283,70
[LI'x] = - 695,48
Oy .
0,04
0x =
0,06
Graficky bylo zjištěno SPK . 750 m. Vypmiteno

+

v níž O(lje určenlltovnicí (8), ve které můžeme s dostatečnou přesností provést toto zjednodušení:
Pak příčná odchylka

odchylka

Os

=

+

- 11 - 42
750

+

±

= -

53
750

= -

0,07m,

±
±

=
V16
36 - 49 =
2 cm (počítáno v cm).
Dovolená odchylka LIP =
49 cm {z tabulky).
Výpočet mezní' hodnoty Llpx odpadá pro malou
hodnotu odchylky Op.
2. V příkladě na str. 240 a 241 vyšlo:
[LI'y] =
458,68
[LI'x] = - 359,73
Oy = 0,14
0x =
0,08

Op
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Při rozdělování odchylek mělo hy se v tomto případě
použít součinitelů z (ve smyslu ustanovení Návodu
A).
Závěr
V hývalém Zeměměřickém Ohzoru hyly uveřejněny
dva články týkající se odchylek v polygonovém pořadu. V roč. 1943 (str. 65) uveřejnil Ing. Švejda článek
"Grafické stanovení odchylky délkové a směrové při
výpočtu hodů polygonových pořadů" a v roč. 1946
(str. 77) Ing. Dr Kloss článe~ "Dopustné odchylky
v polygonálních pořadech". Oha autoři článků určili
délkové a směrové odchylky pomocí speciálních
diagramů.
.
Nový způsoh zjednodušeného výpočtu se provádí
hez speciálních diagramů a hez použití trigonometric- .
kých funkcí. Navržené používání příčné odchylky
dává reálnou představu o velikosti stočení, celélio
polygonového pořadu. Umožňuje lépe provedení rozhoru rněřických chyh a snížení jejich hodnot na žádanou míru již při měření.

Ponlůcka pro výpočet tachymetrických rovnic
Ing.

Václav Brož, Ústav pro průzkum

Popis pomůcky pro výpočet tachymetrických
mativní stupnicíiJd.
Odvození této stupnice.

uhelných ložisek,

Praha'

526.921

rovnic založené na Clarkově n~mogramu

a doplněné,aproxi-

Ve snaze odstranit nevýhody dosavadních způsoh~
Druhou podstatnou nevýhodou je předpoklad vždy
výpočtu tachymetrických rovnic a celý výpočet zrychstejného čtení horní nitě. Velice často není totiž
lit, sestavil autor novou pomůcku a v červnu 1956 ji
možno pro různé překážky (poros,t, terénní vlny) napřihlásil jako zlepšovací návrh u VPÚ Praha.
stavovat horní nit na 1 m. V takovém případě je pak
nutno provést ještě další vY-počty.
,
Dosavadní
pomůcky
Přesnost, jinak postačující, znehodnocuje v někteDosavadní pomůcky pro výpočet tachymetrických
rých případech okolnost, že stupnice výsledných
. rovnic
'
H = hf) - hl
v = hf) --.:.hl
~d . sin 28
(1) hodnot je vně stupnic s hodnotami danými.
iJd = d. sin2 8,
(2)
Základní
myšlenka
,
kde H je výška hodu, hf) výška visury (horizontu
Základem pomůcky je spojnicový nomogram Clarstroje), hl čtení na lati (střední nit), v převýšení,
kův. Autor vyšel od ~námého kruhového nomogramu.
d dálka měřená, iJd zkrácení, 8 výškový úhel,
prof. Dr Fialy, použil však původního Clarkova tvaru,
hyly velmi zdlouhavé, zejména ze dvou důvodů:
a) řešily pouze rovnici v = ~ d • sin 28,
(3), čímž vyšla nositelka stupnic d a 8 jako společná parahola,. nositelka v jako přímka.
Stupnice v, která
takže k výpočtu konečné hodnoty H hylo nutno
v konečném nákresu nomogramu chyhí, je, měřítko
provést ještě dva součty (rozdíly);
(lineární),' čímž je umožněno mechanické sečtení H =
h) výpočet ohou rovnic hyl ohvykle oddělený neho
- hf) - hl
v. Tím se podařilo vyřešit prohlém příčástečně oddělený, takže alespoň jedna hodnota
mého čtení výšky H.
,
(8) se musela nastavovat dvakrát.
Při užití tahulek, kupř. Prokeš: TATA, KučeraDruhý prohlém - současné čtení H a iJd - vyřeKanda: Grafické tahulky, hylo nutno listovat. Kde
šil autor sestrojením. empirické stupnice pro iJd při
hyla odstraněna tato nevýhoda, stalo se tak za cenu
ponechání stupnic d a 8. (Odvození a odůvodnění
nedostatečné přesnosti při větších převýšeních (krustupnice d je v samostatné kapitole.)
hový nomog.xam, tachymetrické pravítko).
Základní
vztahy
Tyto vady odstranil sice nomogram Boudy, Lesseho a Zavadila, přesto však většinu zeměměřičů,
1 d . sm
. 2 8 Je
. prove d ena pro
'
prava rl;)vlllce v = ''2r.0~ud se s ním seznámili, neuspokojil, a to pro různé "
jIne vady.
',
dva ohory veličiny d a 8, a to
Domnívám se, že největ&í jeho nevýhodou je znača) pro d (Om až 90 m); 8 (0° až 16°) je rovnice
ná složitost. Stupnic pro 8 a pro iJd je na nomogramu
upravena na tvar
několik a rysek na ,průhledném jezdci (jazyku) je
celkem, pět. Málokdo z řlidových pracovníků si za- 6~ . 3 sin 28 . 10
v =
pamatuje různé komhinace stupnic a rysek pro různé
h) pro d (90 maž 200 m); 8 (0° až 7°30')
případy. Mezi prací pak musí ohčas nahlížet do návodu; Mimo to je tato složitost zdrojem hruhých
má t~ar -:, 1~0 . 6,5 sin 28 . 10
v =
chyh. Také to, že pro malé kladné ú,hly se vzdálenost
Teorii viz v knize Dr Václava Ples~ota "Nomonastavuje jako při .záporných úhlech, činí nomogram
grafie v technické praxi", str. 126.
ještě složitějším.
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zohrazovaCÍ- rovnice:

6 a 4) padla na index 3 na desce I, máme nastavenu
výšku visury. Jezdec III je ve střední části rozšířen.
(4a)
a) ,Xl = IX ~-60
YI = f3 • 3600
N a rozšířené části jezdce III je dvojstupnice 6 hodnot
2
X2 = -IX,'
3 sin 2e
Y2 = f3 • 9 sin 2e
(4h) , střední nitě. Hodnotu střední nitě nastavímeposunutím je?,dée II tak,ahy
index 5 na jezdci II padl
v
(4c)
Y3 =;;= f3 •• 10
na danou hodnotu střední nitě, na dvojstupni.ci 6.
Přímku, jež spojuje odpovídající body stupnic,
i
;
d.
,
,d2
možno
realisovat hu~ průhledným pravítkem s rysh), Xl 'IX.
130
Yl = f3'16900(5a)
kou,
ne~o
napjatou nití. Autor, dává přednost niti,
x2 = - IX • 6,5 . sin2e
Y2 = f3 • 42,~5 sm2, 2e (Sb) protože je s ní rychlejší a spolehlivější manipulace než
v
s pravítkem.
X3 - O
Y3 = f3 • 10
(5c)
Příklad:
kde IX = 10 cm
f3 = 15 cm
Na ohl'. 1 je nastave.p.o~
Stupnice Lld, jak již hylo řečeno, je empirická,
hv' , 233,6Ú m
hl= 0,60m
právě tak jako její nositelka, jež je pro a) i h) spod 80,00m
e = 82°02'
hbá.
'
'
(e =
7°58')
,J'opis pomů~ky (viz ohl'. 1)
Výsledné hodnoty:
Na des~e ,I je nl;lrrsována parabola 1 se stupnicemi
H = 243,98 m

,

d

d2

+

1

5

:;>'
d,a e a křivka 2 se stupnicemi. Lld. Všechny stupnice
pro d = Om až 90mjsou černé, pro d
90 m až 200 m
jsou č.ervené. Stupnice v (na ose paraholy) na nomogramu chybí, je však nahrazena pohyhlivou dvojstupnicí H (hodnoty H jsou uvedeny s vynecháním
desítek metrů), ttakt~ž na <?separaholy. Stupnici H
je možno posunovat ve směru. osy paraholy,protože
je napohyhlivéÍn
jezdci II, pohyhujídm se ve vedeních 10, 11 na desce I. Tím,žejezdec
IIp?suneme do
určité polohy, dosáhneme toho, že vrcholuparaholy
1 (1.' = O) přidružíme
hodnotu
hI,- .b1 .:- H - v
(š vynecháním desítek metrů).
Tím je umožněno,
že řešením nomogramu nedostaneme v, nýhrž přímo

.lt~
Ahychom pochopili, jakým způsobem posuneme
jezdec II do žádané polohy, Dtusíme popsat jezdec
III, který se posunuje rovnohěžně s osou paraboly ve
vedeních 8,9 na desce I. Na jezdci III je dvojstupnice7pro nadmořskou výšku horizontu stroje (výšku
visury). Posuneme-li jezdec III tak, aby daná hod,nota výšky visury na stupnici 7 (nahoře pro kladné
úhly
e, dole .prQ - e - stejně jako u dvojstupnic

+

Pracovní
postup
při používání
pomůcky
Vyhodnocujeme samostatně hody s Úhlem
e a
...:-e. Napřed posuneme jezdec III tak, ahy index 3
ukazoval na stupnici 7 výšku visury pro
e (- e).
Pak ji~ při výpočtu všech hodů s
e (- e) měřených
z téhož sta,noviska jezdcem III nepohyhujeme.
Dále posuneme jezd«,;cII tak, ahy index 5'ukazoval.
na stupnici 6 čtení střední nitě. Jednou rukou podr- .
žíme ,nit na daném kótovanéín hodě' stupnice d na
,parabole 1 a druhou rukou napnem~ nit v daném
hodě I?tupnice e.
Na stupnicích 4 a 2 přečteme v průsečíku s nití
hodnoty H, Ll d.Přesnost
vyčíslení
rovnice
(1)
Předpokládejme,
že nomogram je narýsován ve
srovnání s přesností nastavení a odečtení prakticky
hez chyhy. Uvažujme nepřesnost v nastavení a nepřesnost v odečtení 0,2
Bude pak nepřesnost
mv ={),2 mm
v nastavení výšky visury
ml -.:: 0,2 mm
v ·nastavení .střední nitě
v poloze nitě
mn = 0,2 mm
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v odečtenfH min. mH = 0,2 mm, svírá-li nit se stupnicí H úhel 900,
max. mH - 0,5 mm, je-li ten úhel nejmenší, a to 24 o •
Celková střední chyba
mmin
mmax.

= V[ m2] = V 4 X 0,22 = 0,4 mm
= l![m2j = V3 X 0,22 + 0,52 -=-- 0,6mm

Protože stupnice H zobrazuje skutečnost v poměru
15 : 1 000, bude skutečná střední chyba
Mmin

=

~max

=

0,04 cm . 66,6
0,06 cm . 66,6

=

=

2,7 cm
4,Ocm

to,znamená, že přesnost je pro výpočet podrobných
bodů postačující. Zkoušky prokázaly pro různé úhly
a vzdálenosti střední chybu u nové pomůcky 3,6 cm,
po čtvrt roce užívání 5,3 cm.
L1d

Stupnice

e

+ L1e, dostaneme
X

rovnici pro x:

- 60 L1d • sin2 e
= 360 cos 2e • sin4 e +L1d sin 2e

(7)

Řešením rovnic (7) a (6) dostaneme souřadnice jednotlivých bodů isoplet L1d (e). Na obrázku 2 jsou znázorněny isoplety (jejich části dané rozsahem nomogramu) pro L1d = 0,1; 0,2; 0;5; 0,6; 1,0; 1,1; 3,0; 3,1.
Pro e = O je pro všechny isoplety X = O;y = +00.
Pro klesající Y nabývá x hodnot záporných a nejdříve
v absolutních hodnotách roste, potom se zmenšuje.
,Změna nastává pravděpodobně v 1?odu vratu.
Přesnost stupnice L1d.
Požadovanou přesnost jsme si ~tanovili na 0,05 m.
Že stupnice L1d tomuto požadavku vyhovuje, můžeme
zjistit graficky, protože dílky stupqice jsou dosti veliké. Autor však provedl nejen zkoušku grafickou,
nýbrž i početní. Z důvodů jed:r:t0dušŠího výpočtu nahradil empirickou nositelku L1d parabolou s osou,
rovnoběžnou s osou Y a procházející počátkem a

Stupnice L1d, jak již byÍo řečeno, je empirická a vyplynula z podmínky, aby stupnice d a e zůstaly při
řešení rovnice (2) totožné se stupnicemi pr() řešení
rovnice (1). Nutno k tomu ještě připojit, že stupnice
L1d není exaktní. Neodpovídá totiž zákonum nomografického zobrazování.
Exaktní stupnici L1d nejen
že nelze při daných stupnicích da e stanovit, nýbrž
taková stupnice obecně neexistuje. To znamená, že
tři kótované body d, e, L1d, jejichž kóty vyhovují
rovnici (2), při čemž je kóta L1d stále konstantní, netvoří svazek přímek svrcholem v bodě L1d, nýbrž vytvářejí
rozptylový
obrazec.
.
Velikost li tvar rozptylového
obrazce zavisí na volbě zobrazení a na velikosti modulů.
V obecném případě je rozptylový obrazec příliš velký.
Někdy se však stane, že obrazce jsou dosti malé, takže lze
sestrojit křivku tak, aby procházela rozptylovými obrazci pro různé hodnoty hledané veličiny (v našem případě L1d) a stanovit na ní
stupnici hledané veličiny tak, aby chyba z nesprávnosti stupnice byla vždy menší než ~ požadované
přesnosti.
'
Na př.: L1d musíme určit s přesností 0,1 m. :Nesmí
proto chyba z nesprávnosti stupnice přestoupit 0,05 m.
Podrobíme-li obrazce bližšímu zkoumání, zjistíme,
že přímky stejného L1d vytvářejí obalové křivky,
které jsou jednou osnovou čar binárního pole pro
L1d, ,e nebo L1d, d. (Na tuto okolnost mne upozornil
docent Dr Kašpar).
Tyto obalové křivky můžeme zkonstruovat tím,
že si vypoČteme průsečíky soumezných přímek pro
konstantní L1d a proměnné e.
Pro d <O m; 90 m) dosadíme do rovnice přímky
dané dvěma body Y - YI'

(x

Y2 -YI

,

-Xl)

X2 -Xl

rovnice (4a), (4b). Po úpravě a dosazení za
podle· rovnice (2) dostaneme:
Y

=

L1d,

+ 40 sm.

Vypočteme-li

2

e,

• X -

průsečík

4,5 . X

•

.',
sm2e

IX,

L1d

+ 1,5 tg-

se soumeznou

e

přímkou

(J a d
'
(6)
pro

dvěma dalšími body (průsečíky dvou přímek stejného
L1d).
Pro d <90 m; 200 m) vyjde tímto způsobem parabola s trochu odlišnou r,?vnicí. Protože jsme řekU, že
v: nomogramu je nositelka stupnice L1d pro oba případy společná, stanovíme parabolu společnou rovnicí

Y

=

-1,7x

+ 0,9x

2

(8)

Tím., že provádíme důkaz na parahole místo na nejvýhodnější empirické křivce, nedopouštíme se'nesprávnosti, neboť jestliže vyhovuje daným podmínkám křivka neúplně vhodná, vyhovuje jim nejvýhodnější křivka tím spíše.
Důkaz provedeme tím způsobem, že parabolu (8)
protneme přímkami konstantnílio' L1d při měnícím se
e. Vypočteme pak pouze x, protože parabola(8) je
funkce spojitá a v mezích x(':""" 00; O) monotonní.
Tabulka 1, která je sestavena pro čtyři dvojiceL1d
ukazuje, jak se mění X s měnicím se C'.
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Lldl'

1°43'20' 3°26'40'

5°44'20'

8°37'36'

11'3,2'12"

14°28'40'

0,1-0,98 -0,93 -0,83 -0,82 -0,90
0,2-1,24 -1,35 -1,21 -1,19 -1,25
1,0
-2,63 -2,59 -2,56
1,1
-2,73 -2,70 -2,67
3,0
-4,044
3,1
. -4,096

-1,08
-1,38
-2,5S
-2,69
-4,018
-4,073

~O

-~~6

6,1

-5,280

V tabulce 2 jsou uvedeny střední hodnoty (souřadI)ice x bodů stupnice) a hodnoty mezní, kterých smí
nejvýše průsečík dosáhnout, aby chyba nepřestou-

pila0,05cm.

.
Tab~2.

LId

střední

0,1
-0,92
0,2
-J,27
1,0-2,59
1,1
-2,70
3,0
-4,032
3,1
-4,084
Tabulka ukazuje, že stupnice LId vyhovuje podmínkám. K ještě lepšímu výsledku bychom dospěli

Č.
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rozborem stupnice LId pro d <90m; 200Jh). Z toho
vyplývá, že můžeme stanovit stupnici LId s prakticky
dostačující přesností a že této stupnice můžeme v nomogramu použít.
Tento příklad také ukazuj~, že i u jiné dvojice
rovnic (pokud to požadovaná přesnost dovoluje) by
se mohlo s výhodou použít obdobné~o řešení s jednou
stupnicí exaktní a druhou přibližnou.
Závěr I
Z rozboru je vidět, že nová pomůcka vyhovuje požadavkům přesnosti. Mimo to je práce s ní velice
rychlá a spolehlivá. Pomůcka netrpí složitostí a neklade žádné podmínky pro způsob práce v poli. Její
použití je proto universální. Tím ovšem není vyloučena možnost stejného čtení .střední nitě, č~mž se výpočet ještě více urychlí (hení třeba pohybovat jezdcem II).
.
Autor a jeho spolupracovníci uvedenou pomůcku
již delší dobu s úspěchem používají.
Literatura:
[1] Prof. Dr. Václav Pleskot: Nomografie v technické praxi
[2] Prof. Dr František Fiala: Úvod do nomografie
[3] Dr Křížek: Metoda konstrukce nomogramů na skeletech
a její použití v konstrukci nomogramů tachymetrických
vzorců. Sborník fakulty zeměměřického inž. Praha 1955.'

Měření deformací údolních přehrad
Ing. Jar~slav Steiger, OOGK v Opavě, Jindřich Engel, SVTH

trigonometrickou
-

Ostrava

526.99:627.8

Standardisace' výroby centračních a cílových zařízení. Návrh.
Úvod
K úkolu měření deformilCína kružberské přehradě přistupoval
OÚGKv Opavě poměrně se značným elánem. Zkušeností však
neměl. Odkázán byl pouze na literaturu.: Během práce si operující technik prohlédl geodetické základy pro stejná měření na
slapské přehradě. Největší potíž byla se zařízením pro samočinnou centra,citheodólitu, signalisaci vrcholů mikrotriangulační
sítě a signalisaci pozórovaných bodů na hrázi. V oficiálním
projektu sice byl uveden podnik, kde tato zařízení vyrábějí,
ale tlak Státní atavební správy na brzké započetí pozorování a
okolnost, že uvedený podnik nemohl součásti dodat včas, donutil autory, aby si "nějak" pomohli stůj co stůj.
Výsledkem snahy bylo uskutečnění popisovaného zařízení.
Pro jeho jednoduchost i částečnou možnost výroby na staveništi
předložili je auťoři jako zlepšovací návrh Ústřední správě
geodesie a kartografie, Výzkumnému ústavu geodetickému,
topografickému a kartografickému v Praze a Ústřední správě
vodního hospodářství.'
.
Ý textu jsou odkazy na příslušné t~chnické výkresy a obrazy.

zvláště písek. Při tuhnutí cementového mléka hlídáme stále
vodorovnost horní plochy libelou a výchylky vzniklé tuhnutím
opravujeme pootočením stavěcích šroubů. Libelu klademe, jak

A•. Samočinná cen,trace theodoli~u
Do pozorovacího pilířezabudováno je litinové těleso (materiál
ČSN Ge 26.91). Nazvali jsme je úložným tělesem. Rozměry
110 X 235 mm s horní plochou jemně opracovanou. Viz obr. 1.
Opatřeno je třemi stavěcími šrouby s metrickým závitem M12.
Otvor pro centrační šroub je zalícován lapováním. Souosost
je zaručena přesností obráběcího stroje. Bylo póužito švýcarské
vyvrtávačky CSIP.
Postup pti ,zabudování. Do příslušného otvoru ve svrchní
části 'pozorovacích pilířú vložíme přibližně centricky úložné
těleso, když před tím byly pod stavěcí šrouby položeny kousky
páskového Železa - síla3~4 mm. Stav~cí (rektifikační šrouby)
namažeme silně vaselinou, aby se s nimibeton po dobu tuhnutí nespojil.Úložné těleso - horní opracovaná plocha - uvedena je
nato do vodorovné polohy jemnou pečlivě rektifikovanou stolovou libelou o úhlové hodnotě 1 dílku 20 1 minuta 30 vteřin
šedesátiÍmých. Přitom dbáme, aby horní plocha byla asi 3- 5 mm
znázorňuje obr. 3, do potohy A, při které pro opravy použijeme
výše než horÍií plocha pilíře. Nato zaléváme prostor mezi \ stavěcího šroubu 1, přirozeně vobou polohách, a nato do polohy
úložným tělesem a hmotou pilíře hustým cementovým mlékem
s přísadou' trikosalu. Přitom zakryjeme otvor v úložném tělese
*) Všechny technické výkresy v tomto článku jsou asi 2,5 X
naolejovaným .hadrem, aby se ao otvoru nedostala nečistota,
zmenšeny.
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B, při které pro opravy použijeme stavěcích šroubů' 2, 3, opět
v obou 'polohách.
Úložné těleso při' zalévání musí být čisté, aby se cement
dobře spojil s kovem. Při zalévání dbáme, aby horní opracovaná
plocha nebyla cementovým mlékem polita, neboť snadno koroduje. Každou nečistotu setřeme. (Viz obr. 2.)
Doba tuhnutí trvá v daném případě několik hodin a počlt
provedených .oprav na vodorovnost činil asi dvojnásobek 'počtu
hodin tvrdnutí. Otvor pro centrační šroub se naplní až po
okraj strojním olejem, jímž se namaže též v' silné vrstvě oprac,ovaná plocha tělesa. Na ni položíme plstěnou přikrývku silně
nasáklou olejem a tu opět přikryjeme silnějším železným talířem. Viz obr. 2. Pozorovací pilíř se opatří ochranným svařovaným poklopem (viz obr. 2 a 4) se 2 visacími zámky. Tímto
opatřením je pozorovací pilíř s úložnýnl tělesem dostatečně
konservován a zabezpečen před. nepohodou a poškozením. Na'
přehradě u Kružberku nedoznala po 2 roky opracovaná plocha
úložného tělesa újmy.
Při měření na pilíři se ochranný poklop sejme, položí se boční
st,ěnou na pozorovací podlahu dále od pilíře, dovnitř se vloží
železný talíř vrchní stranou dolů, a, na něj plstěná přikrývka,
vše tak, jak bylo uloženo na pilíři. To proto, aby se plochy,
podložky i talíře nezaprášily na té straně, která lne k opracované
ploše úložného tělesa. Před deštěm a prachem chráníme odložené
věci dalším suchým hadrem. Olej z otvoru úložného tělesa vyteče
sáni vsunutím centračního šroubu. Připraveným hadrem pak
úložné těleso otřeme a tím je pilíř připraven pro postavení
theodolitu.
'
'
Osazení úložných těles nutno provádět časově tak, aby zatuhnutí se skončilo téhož dne za stálé kontroly vodorovnosti
horní plochy. Na přehradě u Kružberkuse přihodil pOUrZe
jeden
případ, kdy bylo nutno opravit úložné těleso příští den. Ze
zkušeností získaných na téže přehradě lze tvrdit, že vodorovnost
opracované horní plochy úložného tělesa nedoznala ani za dva
roky změny. Přirozeně ,to svědčí i o stálosti svislé osy celého
pozorovacího pilíře. Úložná tělesa byla zabudována dopozorovacích pilířu asi jeden měsíc pGdokončení jejich betonáže. Z měřických výsledků lze soudit, že tato doba je vzhledem .ke zrání
betonu maximální. Zdá se, že může být podstatně snížena.
Zabudování úložných těles do pozorovacích pilířů jest jedna
z nejcitlivějších prací. Chybně uložené těleso nelze po zatvrdnutí
nijak vyjmout (vysekat), aniž by se nepoškodil celý pozorovací
piliř např. roztřesením; Přítomnost vedoucího inženýra jest
zde bezpodmínečně nutná.
Přísada trikosalu v cementovém mléku má výhodu rychlého
tuhnutí a tím zkrácení času. Má však malou nevýhodu, že tuhnutí je provázeno praská~mpov:rchu. Proto byJa na ztvrdlém
povrchu pilíře později provedena obyčejnÝIIJ-cementovýrrí mlé·
kem poleva, v níž bylo vyryto číslo pillře, např. III, Na podzim
prvního roku práce na kružberské přehradě byla horní plocha
pilířů, kromě plochy úložného tělesa a boční stěny do hloubky
asi 10 cm od vrchu·natřeny červeným nitrolakem a vyryto
číslo pillře· bílou barvou.
!.
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Další součásti pro samočinnou centraci theodolitu:
a) Trojnožka - viz technický vykres obr. 5.
b) Upínkaviz techniCký výkres Qbr. 6.
c) Centrační šroubviz technický výkres obr. 7.
,Kovová trojnožka jest zhotovena z ocele. ČSN Poldi-GE2.
Spodní tři dosedací plochy jsou broušeny. Rovněž tak .otvor a
tři držáky, do nichž dosednou hroty stavěcích šroubů theodolitu Wild·T3 (č. 11119). Na.jednom ramenu trojnožky v čelní
stěně je ryska, která se před dotažením centr.ačního šroubu'
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ztotožní s ryskou na úložném tělese. Viz obr. 8. Tím je zaručena
stálá poloha trojnožky v každé etápě měřeni.
Upínka je zhotovena z ocelovéhoplechu. Ramena s otvory pro
stavěcí šrouby theodolitu jsou zesílena mosazi. Tři dolíčky
blíže jednoho ramene označují, že toto rameno patří k ramenu
trojnožky opatřenému ryskou. Tímto je sledováno, aby každý
stavěci šroub· theodolitu byl vždy zachycen stejným otvorem
upínky v každé etapě měření.
Centrační šroub je zhotoven z ocele ČSN Poldi GE2. Zalícován
je po .vé vodíci ploše. Vůle mezi šroubem a otvorem v úložném
tělese i v'otvoru trojnožky je zaručena výrobcem a činí ± 0,005
mm. Označení v technických výkresech: OtvorH6, ěep j5.
Hranatá hlava slouží k ručnímu dotaženi. Centrační šroub je
opatřen odvzdušněním, jímž vytéká olej z otvoru úložného
tělesa.
Před postavením theodolitu je upínka pootočena tak, že širší
její otvory leží nad drážkami trojnožky. Centrační šroub se
dotáhne při současné koincidenci rysek na trojnožce a na úložném tělese. Po postavení theodolitu jeho stavěcimi šrouby do
drážek trojnožky se upínka zaklesne nad prsténce hrotů stavěcích šroubů. Tím je instalace theodolitu hotova, pojištěna a
přikročuje se k horizontaci. Jeden ze stavěcích šroubů byl
označen dolíčkem s bílou tečkou a vždy vkládán do drážky
trojnožky, jejíž' rameno je označeno svrchu uvedenou ryskou.
Podkladní trojnožka příslušející k theodolitu Wild T3 se ovšem
předem odmontuje.
Tečkou označený stavěcí šroub theodolitu je dále označen
na svých objímkách jednou vodorovnou ryskou a dvěma svislými ryskami. Vodorovná ryska zabraňuje v omylu jedné otočky
šroubu, druhé rysky zaručují jemněji stálou výšku stroje pro
případné měření deformaci ve svislém smyslu trigonometricky.'
.Svislé rysky se ztotožňuji. Tímto stavěcim šroubem se nesmí
nadále operovat. a horizontace se provede dvěma ostatními
šrouby takto: Rameno alhidády otočíme na poznačený šroub
a libelu urovnáme dvěma ostatními stavěcími šrouby jejich
.otáčenÍm ve shodném smyslu. Po otočení alhidády o 100 grádů
vychýlí se libela z rovnovážné polohy. Protismyslným otáčením
týchž stavěcích šroubů libelu znovu urovnáme. T/lto práci
opakujeme tak dlouho, až docílíme dokonalé horizontace. Viz
obr. 9.

Tím je theodolit připraven k observaci.
Kromě uvedených součástí vyroben byl amatérsky v několika
kúsech centraění šroub pro uchycení Wildovy invarové 2 m
konstantní latě. Touto latí a theodolitem Wild T3 č. 11119
byla změřena vodorovná vzdálenost pilířů III a IV jako základna pro určení rozměrů mikrotriangulační sítě.

B. Signalisace vrcholů mikrotriangnlační sítě
Pro signalisaci použito bylo ocelových válců s cílovým mezikružím, jimž na kružberské přehradě zůstal název cílový terč
(též vyměnitelný terč). Průměry cílových mezikruží činí postupně 1,3, 10, 23 mm. Pro pochopení rozměrů mezikruží
buďtež uvedena některá data mikrotriangulační sítě:
Počet vrcholů. .
7
počet stran . . .
20
minimální strana .
. \.
47 m
maximální strana
323 m
průměrná strana.
184 m
maximální převýšení .
. cca 30 m
rozměry pozorovacího pillře u vrchu 4tl X 40 cm.
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Výška cílového terče nad úložným tělesem je ISOmm. Výška
středu mezikruží nad úložným tělesem 120 mm. Přitom hyla
uvažována nejstrmější záměra a dodržena zásada, ahy prohíhala
dostatečně vysoko nad dosti ostrou hranou pilíře. Viz ohr. 10.
Mezikruží je vysoustruhováno do hlouhky I mm a rovina jeho
vnější vyčnívající části leží vose válcového tělesa, tj. vose
jeho spodní zasouvatelné části, jež je zalícována s tolerancí j5.
Ze spodu je cílový terč opatřen odvzdušněním, tj. os6vým
otvorem vyúsťujícím nad úložným tělesem vodorovně ven.
Cílový terč se zasouvá do otvoru v úložném tělese, svou vahou
sám klesá a olej, jimž hyl otvor naplněn, samovolně vytéká
odvzdušňQvacím otvorem ven, kde se setře.
Nakonec nutno čep dlaní dotlačit, ahy dosedl. Povrch cílového
terče kromě spodní zasouvatelné části je elektrochemicky pomosazen. Pomosazením hylo dosaženo žádoucího zmatnění po-,
vrchu. Mezjkruží je opatřeno střídavě hílým a černým autolakem. Viz technický výkres ohr. ll.
Každý cílový terč je opatřen uprostřed silnější válcové části
pod cílovým mezikružím vyraženým číslem pilíře, do kterého je
p~i ohservaci zasunut, čímž je zaručena stálá identita vrcholu
sítě. Na spodním kraji silnější části cilo;Véhoterče jsou vyraženy svislé asi, 5 mm dl. rysky, opatřené čísly zhývajících
pozorovacích pilířů, z kterých se postupně na tentýž cílový terč
zlUllěřuje. Přitom rovina cílového mezikruží je vždy kolmá
k záměře. Na úložném tělese je totiž, vyražena pouze jedna
ryska, která se ztotožní vždy s příslušnou ryskou cílového terče
podle toho, ze kterého pilíře měříme. Viz ohr. 8. Vyražení rysek
na terčích a úložném tělese provedeno hylo odhadem kolmosti.
Jakzřejmo,
spočívá signalisační
proces v zasunutí
cílového terče do otvoru a jeho natočení - koincidence rysek - kolmo na záměru.
Úvaha o možné chyhě z nesvislosti osy cílového terče. Při
event. chyhném zahudování úložného tělesa uvažujme jeho
naklonění hruhě,' např. 3 šedesátinné minuty. Vodorovná
odchylka polohy středu mezikruží od svislice činí v tomto
případě
X = 120 . sin 3'
0,1 mm
viz ohr. 12. Poněvadž jsme pro zahudování úložného tělesa
užili lihely velmi přesné, o úhlové hodnotě I dílku = 1'30"
a poněvadž při osazení nehyla nikdy větší výchylka huhliny
než polovina dílku, vychází z toho, že nemůže odchylka X
činit více než 0,03 mm.
Stroj, jímž hyl cílový terč vyrohen, zaručuje jeho nejdůležitější vlastnosti.
1. Střed cílového mezikruží musí ležet na svislé ose terče.
2. Rovina cilového mezikruží - vyčnívající části - může
ležet přihližně ve svislé ose terče. Tato podmínka je ve skutečnosti splněna s přesností 0,01 mm.
Zkoušku podle prvního požadavku lze provést takto: Cílový
terč vysuneme asi 1,5 cm. Na vhodném místě postavíme theodolit Wild T3 ve vzdálenosti 6,4 m. Dalekohled hudiž dosti
přihližně ve stejné výši jako vysunutá spodní část terče. Terč
otočíme kolmo ke stroji a ve více skupinách měříme
1. levý okraj spodní tenčí části terče;
2. střed cílového mezikruží;
3. pravý okraj spodní tenčí části terče.
výpočtem zjistíme, zda střed mezikruží leží vose terče.
Ze vzdálenosti 6,4 m representuje 1 decimiligrad 0,01 mm.
Uvedený tvar cílového terče má jednu malou nevýhodu.
Vršek terče - stříška '- tvoří při slunečném počasí někdy elipsovitý stín padající právě na cílové mezikruží. Na kružherské
přehradě, pakliže už výjimečně hylo nutno ohservovat za sluníčka, zastínil se terč dřevěným stínítkem. Stříška má však
velikou důležitost jednak pro výrohu, dále při hromadném
skladování ,a transportu terčů, poněvadž se jejich cilová mezikruží tak snadno nepoškozují.
Výhody: Terč vyrohen z jednoho kv-su,není tedy montovaný,
je jednoduchý, téměř nepoškodite~ný.Jeho požadovaných vlastností hylo docíleno výrohou v uvedených tolerancích.
Terč je z ocele ČSN 1160.0 zušlechtěné tepelně na 70 kgfmm2•
Terč je nutno vždy po měření řádně očistit a nakonservovat
olejem.
Při transportu a ve skladišti opatřeny jsou každý zvláště
lepenkovým ohalem;
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C.Pozorované značky natělese
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Na kružherské přehradě hyly trigonometricky pozorovány
hody pouze na vzdušné líci hráze.
Způsoh vyhotovení značky prodělal zde určitý vývoj. Dodávka podle oficiálního projektu nehyla včas uskutečněna a
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Obr. 12.
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hylo nutno si pomoci jinak. Zprvu hyl zhotoven čep celý z ocele.
Jeho čelní plocha hyla opatřena vysoustruhovaným mezikružím
O průmě~ech 1, 4, 11, 24, 36 mm s natřeným ~ nastříkaným autolakem. Takových několik značek hylo skutečně použito
ve spodní řadě na přepadových blocích. Nutno říci, že se neosvědčily, nehoť korodovaly i přes lakový nátěr. Později hyly
ocelové čepy po vysoustruhování mezikruží elektrochemicky
pomosazeny. Jejich průměry po dosavadních zkušenostech hyly
změněny na 3, 12, 20, 28, 36 mm a zase opatřeny :nástřikem
autolaku. Přes toto zlepšení, zvláště vlivem cementových vod,
lak odpadával a hylo nutno nátěr značek pracně před měřením
ohnovovat. Další přemýšlení vedlo k nyní užívanému typu
značek, jak ukazuje technický výkres ohr. 13.
Na ocelový válec průměru 36 mm navařena hyla vrstva
mosazi v síle asi 4 mm. Její opracovaná čelní plocha hyla vysoustružena do mezikruží o svrchu uvedených průměrech do
hlouhky asi 2 mm. Vyhlouhené plochy hyly zality cínem, jehož
známou vlastností je odolnost vůči korosi. Po jemném přesoustružení čelní plochy hyla mezikruží tvořena dvěma kovy,
cínem a mosazí, tedy v harvách hílé a žluté. Mořením plochy
roztokem zásaditého uhličitanu měďnatého se mosaz uměle
zkorodovala a intensivně zčernala, kdežto cín zůstal světle hílý,
ale ohě harvy v žádoucím zmatnělém odstínu.
,
Tento typ pozorované značky nedoznal újmy za dohu, po
kterou je v hrázi zahudován. Poleví-li v hudoucnu intensita
černé harvy, stačí značky lehce osmirkovat a znovu namořit.
Tím se značka zároveň očistí i od jiných nečistot.
V konečném stavu je na přehradě zahudováno přes 50 značek.
Způsoh zahudování.
V místech osaz.eníznaček vysekáme
shíječkou (korunka 45~50 mm) otvor asi llcm hluhoký ve
vodorovném směru i v ohlých částech hráze. Čep se zahetonuje
a sice tak, ahy čelní plocha hyla svislá. K tomu ,eoužijemekrátké
lihely na úhlovém nosnÍčku. Viz' ohr. 14a. Cep necháme ve
svislých částech hráze vyčnívat ze zdi asi 3-5 mm, zvláště
pod visutými chodníky, kde nenínehezpečí poškození pádem
předmětů. V ohlých částech hráze, příkladně na přepadových
blocích vysekáme pro značky sklípky, takže padající předmět
nemůže nijak poškodit značku. Viz ohr. 14h. Sklípky nutno však
se stran tak vysekat, ahy hyly dosaženy všechny nutné záměry
na značky. Na přepadových blocích, kde poteče po delší dobu
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voda,lze značky zakrýt po každé etapě měření betonem, když
jsmebvšem jejich. čelní plochy zakryli nejprve např. suchým
plíškem. Při příštím měření' se vrstva betonu opatrně odseká.
Kolem osazených značek jsou namalovány červené ktuhy
ti převráceným číslem příslušné značky. Viz obr. 15.
Výroba těchto značek byla provedena přímo v dílnách na
staveništi z odpadového materiálu. Váha značky = 0,75 kg.
Výrobní. cena značky 25,- Kčs.
Rozmístění značek na vzdušné líci, zvláště vzhledem k dilatačním sparám, bylo dohodnu~o se Státní stavební správou a
huae popsáno jinde.
Náklady:

Odlitky 8 kusů úložných těles a
Kčs 42,60 . . . . . . . . . • . . • 340,80 Kčs
Opracování 8 ks úložnýchtěles . • . . 320,00 Kčs'
Zhotovení 50 ks pozoróvaných značek
do hráze. • '.' . . . . • •• . . . 1250,00 Kčs
Zhotovení 20 ks cílových terčů, jedné
trojJ'ložky a jednoho centračního šroubu 6080,00 Kčs
Celkem . . .'. . . . . . . . . . .... 7990,80 Kčs

Vyrobil Osúoj, n. p. v Opavě. Upínku a pozorované značky do
hráze posledního typu vyrobil s.. Engel Jindřich ze SVTH Ostrava.
Potřebné množství prodaný případ mimo potřebu pro alignement: 8 ks úložných těles, 8 ks cílových terčů, 1 trojnožka,
1 vpínka, 1 centrační "šroub, 50 ks pozorovaných ?inaček do
tělesa hráze, 8 ks železných talířů, 8 ks plstěných přikrývek,
8 ks. ochranných poklopů na pilíře se dvěma kladkami.
Závěr

Tolik říká výzkumná zpráva VÚGTK v Praze (Ing. Dr Kučera)
o vyrovnání. opěrné sítě v I. etapě měření.
Literatura:
[1] Messungen, Beobachtungen und Versvche an Schweizerischen Talsperren 1919-1945,Bern
1946.
[2] Měření deformací. n~ přehradě u Kružberkuprojekt - Hydroprojekt - Praha.

technický

[3] Cach: Měření deformací údolních přehrad geodetickými
metodami.
.
[4] Zeměměřický obzor ,[5] Ryšavý:

různé ročníky .

Geodesie.

526.89(437.1) Praha
Orientační plán hlavního města Prahy
ÚSGK Praha 1957, měřítko 1 : 15000, formát.71 X 57 cm,
17 str. rejstříku na rubu, cena 3,- Kčs"
Naše,veřejnost již dl~uho volala po novém orientačním plánu
hlavního města ČSR. Ústřední správa geodesie a kartografie
uskutečnila krátce dvě vydání "Orientačního plánu hl. m. Prahy"; kteJ:Ýjiž opravdu může sloužit praktické potřebě orientace.
Nový plán Prahy je vytištěn 10tibarevným ofsetem a složen
do účelného formátu 15 X 21 cm. Obsahuje téměř všechny ulice,
v rozsahu zachycujícím převážně jen zastavěné plochy pražského
centra. Plán je dobře čitelný pro vypuštění nepodstatných podrobností. Správní obvody lidové správy a jejich části jsou různobarevně označeny a slovně označeny, ne však důsledně (schá!lí
Josefov). Barevné označení přesahuje často, zvlášť v předměs-.
tích, skutečně zastavené plochy. Dopravní okruhy jsou nápadně
~akresleny.

Použitá zařízení jsou jednoduchá, nemontovaná. Potřeba
barevných kovů minimální. BronZu nebylo vůbec použito.
Rovněž obsluhw-je jednoduchá a nevyžaduje druhého technika.
Postavení cílových terčů provádí bez libely měřický pomocník
sám; Použití vždy stejného cílového terče pro každý pozorovací
Na rubu složené mapy je seznam ulic, městských obvodů
pilíř zaručuje identitu vrcholů mikrotriangulační sítě. Stálá
výška vodorovné osy theodolitu nad úložným tělesem zllJ:'Učena z jejich částí, biografů, divadel, museí a tratí.městské dopravy
(elektrických drah, autobusů a trolejbusů) s uvedením hlavních
je určitým nastavením jednoho označeného stavěcího šroubu
stanic.
'
theodontu. Není k tomu tedy třeba .iakéhokoliv dalšího za/~zení. Theod()lit se ce~truje bez použití kulového čepu, jehož
Nový orientační plán hl. m. Prahy je pokrokem proti "Schevýroba je velmi složitá. Možno říci, že i měřické výsledky promatickému plánu hl. m. Prahy" vydaného Ústřední správou
kázaly přesnost a použitelnost popsaných zařízení pro samo- 'geodesie a kahografie u příležitosti 1. celostátní spartakiády
činoou centraci theodolitu a' pro signalisaci vrcholů opěrné
v r. 1955. Poskytuje pro orientaci nezbytné minimum informací
mikrotriangulač'ní sítě.
zvláště potřebných. Srovnáme-li tento orientační plán s orientačními plány jiných měst, např. Warszawy, Moskvy, Mnichova
"Kvadratický
střed
těchto
chyb (tj. chyb Mx, My
apod., vidíme, že i tu jsou prováděny různé úpravy, jejichž cílem
souřaďnic vrcholů sítě v I. et,apě měření -'pozllámje odstranit z plánů všechno to, co není nezbytně nutn,é pro záka autorů) je 0,3 mm, což je vysoká přesnost,svědčící
kladní orientaci cizího příchozího o těchto městech. Při celkoo velmi dobr~ úrovni měřických
prací i o užitečnosti
vém srovnání úrovně vychází pro prvá dvě vydání orientačního
spolupráce
OÚGK v Opavě a VÚGTK v Praze. Z tak
plánu W~ m. Prahy dobré střední místo.
přesných
geodetických
základů
je možno
určit
S jistotou
deformace
pfehrady."
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Ing. Dr Václav Kolomazník,

Chlumec n. Cidlinou

526.923

>

Konstrukce svisl6 dálkoměrn6latě pro tacheometrick6 měření s dvojobrazovým dálkoměrem typu Arreger, a to měřick6 latě 3,0 m
dlouMsedvěmaverniery,
uveden6 v roce 1955 v soutěži vynálezců a zlepšovatelů: pod heslem "Do nov6 pětiletky" a nyní zdokonalen6
s ozn(lčením vz. Va-Ko-2, a nový typ lat133',5 m 'dlouh6 se třemi verniery s označením vz.Va-Ko-3, obě shodn,ě konstrukce.
Měřická metoda tacheometrického měření dvojobrazovým
optickým dálkoměrem a na svislé dálkoměrné lati je teoreticky
shodnou s nitkovou tacheometrii a řídí se' týmiž základními
rovnicemi. Obě, měřické metody se liší jen rozdílnými prostředky,
jak se získávají neredukované vzdálenosti D' a převýšení H.
Vztahy těchto dvou základních údajů jsou dány rovnicemi,
jak je uvádí Ing. Dr Josef Ryšavý v "Nižší geodesii", vyd. 2.
z roku 1949, na str. 502 až 505.

D=kl+c
,~ l"'=~ I . cos 6
l' = I . cos 8
D' = kl' + c = kl . cos I> + C
Do = D' . cos 6 nebo Do = kl. 'cos2 6
c. cos e
H = D' . sin 6 nebo H = kl. cos 6. sin 6
c. sin 6 '

+

+

u nitkových tacheometrů čteme vzdálenosti krajními nit~mi
na libovolně části centimetrové stupnice nivelační latě, u dvojobrazových dálkoměrů je uskutečněno' čtení'vzdáleností D pomoci optickým klínem posunutého obrazu vernieru na nepohyblivě stupnici dálkoměrné latě, tedy pro určitý vernier jen, na
jednom místě dálkoměrné stupnice.
Oproti nitkové tacheometrii je tento způsob čtení vzdáleností
verniery mnohem přesnější a při větších vzdálenostecl;l.dalekoméně namáhavý.
'

(2)
(3)
(4)
(5)

t
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Tyto rovnice se pro běžnou tacheometrii zjednodušují tím, že
c. cos 6':- c. cos2e
(6)
Tím se upraví rovnice (4) na Do = (kl
c) . cos2 6
(7)
nebo vzhledem :k rovnic~ (1) na Do = D. cos2 e
(8)
('také LID = sin2 6" pokud se týče D = kl • cos2 6).
Nerovností hodnot z rovnice (6) vznikne ve vzdálenosti Do
chyba LID a ve výškovém rozdílu H chyba LlH. ,"yšetřené
hodnoty 2lD a LlH pro c = 0,24 m uvádím v tab. 1.
Tabulkka

.

"t

1,35 cm

6 = 30°

I

2,80 cm

I

c = 0;24m
LlH

0,07 cm

0,50 cm

I

1,60 cm

Výšková kóta VB bodu B se odvodí podle rovnice:
VB = (VA
v)
H - s {viz obr. 1.)
také
VB = VH
H--'s
Obdobným způsobem se odvodí rovnice, Je-li zaměřeno pod
úhlem hloubky ~ 6 (viz obr. 2).
Dostaneme' rovnice
Do = D . cos2 6
(8)
H = D. ~ sin 26
(9)
Výškovákóta VB bodu B bude dána vztahem:
VB = (VA
,v) - H - s = Vn ...:.,'
H - s
Obecně tedy phltí tytéž rovnice jako pro výškový úhel 6, ale
jenom s tím rozdílem, že úhly hloubky 6 se zavedou jako minus.
Předmětné pojednání se týká svislé dálkoměrn6latěvz. Va-Ko
pro tacheometrické měření, konstruované jako iloučást dvojobrazového dálkoměru, typu Arreger s optickým klínem o deviačním úhlu 6 = 34'23 (cotg 34'23" . 100 = li}.
Pro získávání výsledných měřických hodnot D a H platí
tytéž početní vz,orce,jak jsou uváděny v předchozích odstavcich
pro nitkovou tacheometrii. Způsob čtení na lati je ale \rozdilný.

+

+

H

+

+

Při větších úhlech výškových i hloubkových však vykazuje
'toto čtení vzdáleností odchylky v důsledku posunů vernierů.
o paralakt~cký úhel 6 oproti dálkoměrné stupnici (obrazy jsou
promítány do vzájemně odkloněných rovin, viz obr. 3 a 4)
a způsobuje narušení verIl'Íerové diference, tj., že 19 čárek
dálkoměrné stupnice neodpovídá přesně 20 čárkám vernieru
(nebo 10 čárkám dvoucentimetrového dělení), a to při výškovém
úhlu 6 je údaj vernieru větší, při hloubkovém úhlu 6 je údaj
menší (to platí jen pro lať v poloze 1:, tj. verniery dole). V případě, že měříme s Jatí v poloze 2., je tomu obráceně.
~j
Tyto odchylky lze stanovit početním porovnáním průmětů
stupnic, totiž stupnice dálkoměrné a vern,ierové, a to porovná- ním cos 6 a cos (6
6), jedná-li se O výškový úhel 6; nebo porovnáním cos 6 a cos (6 - 6), jedná-li se o hloukový úhel - 6.
Při použití dálkoměrné latě v poloze 2. je tomu opačně.
Pro výpočet tohoto skreslení uvádíp1 vzorce, jaké podává
'Ing. Imrich Horal na str. 187 v GaKO, sv. 1/43, 1955, Č. 10.
.
fng. Imrich Horal udává, že při výškovém úhlu 6 a při svis,lém postay-ení dálko měrné latěi s verniery nahoře, je velikost
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1 dilku vernieru v šik~ém průmětu
19. co~ = A
20
a velikost 1 dílku dálkoměrné stupnice v šikmém průmětu
.
20. cos (8 - <5) = B
20
Výraz B ~ A=

li'

udává, kolikátý dílek za nulou koinci-

duje při současné koincidenci nuly vernieru.
.
d'uerenCI.
r
.
P omer -100 u d'ava, novou vermerovou
n'
Výslednou opravu musíme pak k redukovaným vzdálenostem přidat.
Pro hloubkové úhly -8 udává tyto vzorce:
19. cos 8 - 19. sin 8 . tg <5' A
20
,pncemz
y

Y'Y

10~. l = tg<5'~ úhlu odpovídajícímu

Y

délce vernieru na lati

(19 cm), a
20. cos (8 + <5)- 20 . sin (8 + <5).tg <5'" B
20
=
, prlcemz
voy

10~0.l= tg <5", tj. úhel odpovídající

Y

délce 20 dílků dálko-

měrné stupnice.
,
V obou vzorcích lze druhé členy zanedbat pro jejich bezvýznamnou velikost.
Pak je prakticky odchylka úměrná rozdílu hodnót cos 8 a cos
(8 + <5).Oprava je dána výrazem ± .1 . n, kde značí.1 opravný
koeficient, a n udává, kolikátý dílek koinciduje.
Pro výškové úhly 8 je oprava kladná, pro hloubkové úhlY-8
je záporná.
,
Ing. Imrich Horal příkladně udává. že pro vzdálenost 100 m
jsou opravy .1 pro úhly
8 = 5° tovny 1 mm, pro 8 = 10° = 2 mm,
8 = 15° rovny 3 mm, pro 8 = 20° = 4 mm,
........
pro e = 45° = 10 mm.
Přesnost měření na každé svislé dálkoměrné lati a ještě ve
větší míře při odečítání na dálkoměrné lati verniery posunutými
optickým klínem je obzvlášť závislá na způsobu držení latě
přesně ve svislici a na správné. orientaci plochy latě, pokud se
týče záměrné.
Bezvadné čtení měřených hodnot vyžaduje klidné držení latě
ve svislé poloze stavěčem latě. Proto je lať opatřena jednou nebo
dvěma podporami a krabicovou libelou.
Tak např. pro vzdálenost 100-m se jeví následující měřické
chyby, uvedené v přehledu v tab. 2.
Tabulka
Záměra pod úhlem

8 = 1"

8 = 10°

,

I

2.

Odklon latě o

Měřická chyba

5'
10'
20'

0,5 cm
1,0 cm
2,0 cm

5'
10'
20'

5,0 cm
10,0 cm
20,0 cm
i

Varianty využití optického klínu:
A. při orientaci optického klínu břitem dolzi:
varianta 1. obraz dálkoměrné stupnice je nepohyblivý a obrazy
vernierů se posUHujívzhůru, nebo
varianta 2. obrazy vernierů se nepohybují a obraz dálkoměrné
stupnice se posunuje vzhůru.

B. při orientaci optického klínu břitem nahoru:
varianta 3. obrazy vernierů se nepohybují a obraz dálkoměrné
stupnice se posunuje, nebo
varianta 4. obraz dálkoměrné 'stupnice je nepohyblivý a obrazy
vernierů se posunují směrem dolů.
Se zřetelem však k podmínce, že se odečítá vzdálenost na
dálkoměrné stupnici a po přečtení vzdálenosti se současně nastavuje střední niť na nulu použitého vernieru v místě, kam se

promítá počátek k přečtení vzdálenosti použitého vernieru, lze
jen použít varianty 1. při čtení na lati v poloze 1. (verniery se
pohybují směrem nahoru) a varianty 4. při čtení na lati v poloze
2. (verniery se pohybují směrem dolů).
Když jsem konal předběžná studia k thematickému úkolu
č. 1. "Nitkový tacheometr" soutěže vynálezců a zlepšovatelů
v roce 1955 a prováděl jsem zkoušky v terénu, bylo mi jasné,
že bude zlepšení tohoto způsobu tacheomet.ování jen tehdy
možné, zlepším-li výkon čtení vzdálenosti na dálkoměrné lati
s účelně upravenou stupnicí vzdáleností a rovněž tak i stupnic
vernierů, a konečně, zjednoduším-li co možná nejvíce manipulaci měření a vedení zápisníku. Přitom jsem se snažil najít rychlý,
snadný, přIJhledný a neunavující způsob měřického úkonu i pro
vzdálenosti nad 100 metrů až do vzdálenosti 230 metrů.
výpočty a zkouškami v terénu jsem si odvodil šířky a délky
čárek stupnic, jakož i poměr šířek čárek k černým meziprostorům. Zkoušky prokázaly, že do vzdálenosti 100 metrů vyhovuje
dělení latě jednocentimetrové a pro vzdálenosti až do 230 metrů
dělení latě dvoucentimetrové.
Bylo P1"ototaké nutno konsttuovat vernier 1. (O) jako jedno·
centimetrový- a vernier 2. (+30), a nyní také vernier 3. (+70)
jako dvoucentimetrový. Aby bylo lze bez obtíží číst vernierm 1.
(O) na dvoucentimetrovém dělení dálkoměrné stupnice a opačně
vernie~em 2. (+30) a nyní také vernierem 3. (+ 70) na jedno·
centimetrové dálkoměrné stupnici, bylo jejich dělení vzájemně
vol~no ve stejném poměru, tj. 19 cm/10 a 19 cm/20.
Sířky čáre;kjednocentimetrových stupnic a šířky čárek dvoucentimetrových stupnic jsou konstruovány v poměru 1 : 2.
Tato opatření jsem učinil a výpočty potvrdil využitím poznatků a rozlišovací schopnosti očí v rozsahu, jak dále uvádím.
V nejcitlivější části sítnice oka, a to v okolí žluté skvrny,
v okruhu dopadajících paprsků asi 3°, je průměr prvku citlivého
na světlo (čípku) asi 5 mikronů. Dva body mohou býti opticky
jen tehdy od sebe odděleny, nejsou-li na jednom prvku. To znamená, žeúhel sevřený dvěma paprsky, jdoucími z optického středu
oka ke středům dvou sousedních prvků, je asi 26". To je krajní
mez absolutní rozlišovací schopnosti oka.
Při dopadu světla na čípek jej světelné paprsky vysokofrekvenčně rozkmitají a indukcí uvedou do vysokofrekvenčních
kmitů také somední čípky a to tím v širším okruhu, čím více
paprsků dopadá na jednotku plochy (světlo je intensivnější).
V důsledku toho vnímá oko světelný bod daleko ve větších
rozměrech, než je tomu ve skutečnosti.
Proto jsem volil: u1jednocentimetrového dělení stupnice vzdáleností a vernieru 1. (O) šířku čárek Š1b = 3 mm, šířku černých
meziprostorů ŠIČ = 7 mm (u vernieru 1. [O( o celou vernier070u
diferenci užší); ~ dvoucentimetrového dělení Š2b = 6 mm a Š2'f =
= 14 mm (u vernieru 2. (+30] a vernieru 3. [+70] je černý
meziprostor o dvojnásobnou vernierovou diferenci užší).
Rozsáhlé zkoušky prokázaly, že jako vysoko kvalitní rozli·
ovací schopnost očí lze přijmout hodnotu l'.
Při mých výpočtech jsem uvažoval jako nejzazší mez 2'
a předpokládal jsem, že dělení pozoruji dalekohledem světelné
výkonnosti nejméně 24 X 45.
.
Délky čárek dálkoměrné stupnice jsem' navrhl pro čárky
vyznačující desetimetry dl' = 34 mm, pro pětimetry ds = 30 mm
a pro jednotlivé jedno nebo dvoumetry dl-2 = 26 mm. Verniery
mají čárky o 4 mm kratší. TI vernieru 1. (O) jsou čárky, označující pěticentimetry, 18 mm dlouhé.
.
Dva metry dlouhou stupnici vzdáleností jsem umístil na lati
tak, aby sklápěním latě nebyla rozdělena na dvě části.
Dálkoměrnou lať jsem upravil tak, aby bylo lze měření vykonat, např. ve vysokém obilí, mezi ploty, za ohradními zídkami,
v nízkém podrostu, atd. a to vyšším umístěním vernierů a dálkoměrné stupnice nad terénem použitím násuvného nástavku s latí
v poloze 1. (verniery postupují od zdola nahoru). Tím jsem také
zlepšil jakost měření pro záměry těsně probíhajících nad terénem
(vodní plochou) apod., a potlačil jsem vliv přízemní refrakce
a vliv vibrace způsobené přehřátým vzduchem.
Právě uvedené zařízení by nedostačilo při měření podrobných
bodů, např. v kanalisačních šachtách, v kanalisačních, ve vodovodních Zl melioračních rýhách, ve stavebních základech, pod
vodní hladinou, ve sněhu, v bažinách, atd., a proto jsem zkonstruoval svislou dálkoměrnou lať také tak, aby bylo lze jí bez·
vadně vykonat měření tím, že,lať postavíme na bod v obrácené
poloze 2., tj. S verniery nahotu a s posunujícími se obrazy vernierů směrem dolů k bodu. Lať lze ještě vyvýšit násuvným
nástavkem.
t "~co,
Před zahájením měření s latí v pol~ze' 2. je třeba se přesvědčit, že optický klín je v poloze, jak .udává varianta 4., tj. s břitem nahoru.
V nepřehledném a zarostlém terénu mohou místní překážky
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zakrývat některou část nebo části dálkoměrné stupnice nebo
některý z vernierů. Této m<Jžnosti hledím čelit návrhem nového typu dálkoměrné svislé latě se třemi verniery připojením
vernieru 3. (+ 70) a prodloužením prvního dílu latě na 1,0 m
délky. Násuvným nástavkem 0,50 m mohu ještě lať v obou polohách vyvýšit nad měřeným bodem.
.Vernier 3. (+70) umožňuje čtení vzdáleností od 90 m do
270 m. Při vzdálenostech nad 230 m se ale jen uplatní za zcela
výjimečných velmi příznivých světelných poměrů.
Pro stručné označení latí (a také autora) přikládám svislé
dálkoměrné lati se dvěma vernieryoznačení vzor vz. Va-Ko-2,
lati se třemi vernie 'y vz. Va-Ko-3.
Schema svislé dálkoměrné latě
vz. Va-Ko-3

r'

lil

K.V.

J

J80

K.V.

KV.

Bližší podrobnosti co do uspořádání dálkoměrné stupnice
a jednotlivých vernierů, o jejich umístění a rozměrech, jakož
i o celkovém uspořádání konstrukce podávám přehledně v obr.
5/a až obr. 5/c pro lať vz. Va-Ko-2, a v obr. 5/d až v obr. 5/f pro
lať vz. Va-Ko-3.
Pokud se týče čtení vzdáleností na jednocentimetrové stupnici a vernierem 1. (O) v rozsahu vzdáleností od nuly do 20 metrů,
a dále normálním způsobem od 20 do 80 metrů, vykoná se tak,
jak udává Ing. Dr Josef Ryšavý v Nižší geodesii, 2. vyd. z roku
1949, na str. 179. V rozmezí od 80 m až do 120 metrů, kdy vernier 1. (O) postupuje i do dvoucentimetrové stupnice vzdáleností,
vykoná se čtení vzdáleností na části vernieru 1. (O) na dvoucentimetrové stupnici podle zásad koincidence na dvoucentimetrovém dělení. (Viz obr. 6.)
Je třeba blíže popsat způsob čtení vzdáleností na dvoucentimetrovém dělení dálkoměrné latě vz. Va-Ko-2 i vz. Va-Ko-3.
jednocetimetrovým vernierem 1. (O) a dvoucentimetrovými verniery, vernierem 2. (+30) a vernierem 3. (+70).
V případech, kdy čteme vzdálenosti vernierem 1. (O) na dvoucentimetrové stupnici vzdáleností, tu v rozmezí lichých metrů
vzdáleností koincidují čárky vernieru
(O), označující dm, s čárkami dvoucentimetrové dálkoměrné stupnice a čárky vernieru
1. (O), označující pěticentimetry, koincidují s černými meziprostory dálkoměrné stupnice. V rozmezí sudých metrů vzdá-

r:

leností koincidují čárky vernieru
1. (O), označující dm, s černými
meziprostory dálkoměrné stupnice a čárky vernieru 1.(O), označující pěticentimetry, koincidují
s čárkami dálkoměrné stupnice
(viz obr. 6).
'
V případech, kdy čteme vzdálenosti na jednocentimetrové části dálkoměrné stupnice některým z dvoucentimetrových vernierů (vernier 2. (+30) nebo vernier 3. (+70», tu údaje dm dává koincidence čárek vernierů
s čárkami stupnice vzdáleností
(objednu) a údaje pěticentimetrů
získáváme koincidencí černých
meziprostorú vernierú s čárkami
stupnice vzdáleností (viz obr.
6).
Při čtení vzdáleností na dvoucentimetrové dálkoměrné stupnici dvoucentimetrovými verniery [vernier 2. (+30) a vernier 3.
(+ 70)], v rozmezí lichých metrů
vzdáleností, koincidují čárky vernierů .udávající dm s čárkami
dvoucentimetrové I dálkoměrné
stupnice a při čtení pěticentimetrú koincidují navzájem černé
meziprostory vernierů a dálkoměrné stupnice. Naproti tomu
v rozmezí sudých metrů vzdáleností čárky vernierů udávající dm
koincidují s černými meziprostory
dálkoměrné stupnice a pěticentimetry čteme uvedením do koincidence černých meziprostorů
vernierů s čárkami stupnice
vzdáleností.
•
Obr. 6 znázorňuje část svislé
dálkoměrné latě v rozmezí 73 až
128 metrústupnice vzdáleností,
na kteréžto části dálkoměrné latě
lze v rozmezí 100 až 110 metrů
číst vzdálenosti vernierem 1. (O)
(jednocentimetrovým) na dvouObr. 6.
centimetrové stupnici vzdáleností, a zároveň vernierem 2. (+ 30)
(dvoucentimetrovým)
tytéž
vzdálenosti na jednocentimetrové stupnici vzdáleností.
Obr. 6 také demonstruje čtení vzdáleností 105,25 m, jednou
vernierem 1. (O), kdy bezprostředně čtu 105,25 m, podruhé vernierem 2. (+30), kdy bezprostředně č u 75,25 m a pak připočítávám +30 m, takže konečný výsledek je opět 105,25 m.
Poznamen&vám, že uvedenou vzdálenost 105,25 m možno
také ještě číst vernierem 3. (+70), jímž bezprostředně čtu
35,25 m, a připočtením + 70 m dostávám opět konečný výsledek 105,25 m.
Svislé dálkoměrné latě typu vz. Va-Ko-2 a vz. Va-Ko-3 se
skládají ze středního dílu 2 metry dlouhého, na jehož jedné polovině je umístěna stupnice vzdáleností od O metru, ptkud se
týče od 20 dJ 200 metrů; na protilehlé polovině latě, v prostoru
O až 20 metrů, je umístěn jednocentimelrový vernier 1. (O).
Na tento střední díl latě je kloubově přesně v místě nuly vernieru 1. (O) (tedy i počátku d lkoměrné stupnice) připojen první
díl měřické la ě, a to u vz. Va-Ko-2. v délce 50 cm,nesoucí na
levé straně dvcucentimetrový vernie:r2. (+ 30), k: erý je odsazen
svým počátkem o 30 cm od nuly. Tento díl lze v případě, že
potřebujeme vyvýšit lať v poloze 1., prodloužit n/suvným nástavkem o dalších 50 cm a n:<savkem 2 opět o dalších 50 cm.
U vz. Va-Ko-3 je připojen kloubově první díl latě také v místě
nuly v délce 1,0 metru, na kterém je opět umístěn vernier 2.
(+30) ve vzdálenosti 30 cm od nuly a ve vzdálenosti 70'cm od
nuly vernier 3. (+ 70). V případě potřeby vyvýšit lať v poloze 1,
lze díl prodloužit násuvným nástavcem o dalších 50 cm.
Na konci středního dílu obou dálkoměrných latí je kloubově
připojm třetí díl latě, v obou případech o délce 50 cm, na němž
pokračuje dálkoměrná stupnice v délce 20 cm bez označení vzdálenosti 210 a 220 metrů. Tato část dálkoměrné stupnice slouží
výhradně jen pro získání koincidence při čtení vzdáleností nebo
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Čtení na lati

Stanovisko:

kbust.
vernierů

číslo:

O
+30
+70 .
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Svislá dálkoměrná lať v~. Va·Ko·2 s vernierem 1 (O)a s vernierem 2. (+30).
při výškovém úhlu e
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Viz obr. 7.
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Poloha 2.
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Viz obr. 8.
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jJ~jichdoplňků v prostoru 180 až 200 metrů na stupnici vzdálejD.ostí.

Násuvnými nástavky v délce 50 cm lze také prodloužit třetí
díl latí, měříme-li v poloze 2, tj. v obrácené poloze s verniery
nahoře (viz obr. 5/f).
Při složené měřické lati slouží nástavky jako ochrana stupnic
, latě (viz \lbr. S/a a obr. 5/d).
K popisu metody měření svislými dálkoniěrnými latěmi vz.
Va-Ko-2 a vz. Va-Ko-3, jakož i způsobu získání jednotlivých
měřických údajů a jejich záznamu v tacheometrickém zápisníku
vz. Va-Ko, je třeba nyní uvést tab. 3, která doplněna graficky
schematickými obrazy, obr. 7 až obr. 14, v číselných příkladech
podává návod, jak je možno hospodárně a relativně přesně vy-o
konat polní měřické práce a je sledující početní práce v kanceláři.
Metodu měření svislými dálkoměrnými latěmi, vzor Va-Ko-2
a vzor Va-Ko-3, uspořádáme co nejhospodárněji tím, že zapisu.
jeme měřené údaje tak, jak je udávají stupnice bez jakéhokoliv
připočítávání zpaměti konstant použitých vernierů •.Tím také
se oprostíme od všelijakých omylů v měření.
\
Pokud se týče údajů tak zvané střední nitě při měření výš.
kových rozdílů, dlužno předem upozornit na zvláštnost měření
optickým klínem a to, že při měření vzdálenosti je střední záměrná odchýlena od středu laťového úseku o poloviční deviační
úhel 6/2 (viz obr. 3 a 4) a správný výškový úhel 13 je asi o 17'
menší. Je nu tno, po přečtení vzdálenosti vernierem, dodatečně
nastavit střední niť dalekohledu na nulu vernieru dotýkající se
nepohyblivého obrazu dálkoměrné stupnice, a to do místa, kde se
odečítá vzdálenost, a pro tuto polohu střední nitě přečíst výškový nebo hloubkový úhel e. V případě, že se použije vernieru 2.
(+ 30) nebo vernieru 3. (+ 70), nasadí se střední nit na počátek
vernieru +30 nebo +70. (Proto jsem ,ak, neodstrlmilsoučtovou konst. c posunem 'Vernierůo 24 mm směrem do dálkoměrné
stupnice.)
Tím jsem vlastně nastavili střední nit na v.daj vzdálenosti
vernierem 1 (O) neho na údaj doplňku vzdálenosti, k němuž se
připočítává konštanta použitého vernieru +30 nebo +70.
.Těchto údajů, po vydělení 100, použijeme pak jako výškového
údaje výšky střední nitě, kterýžto úkon již spadá do kancelářských prací.
'
Budou tedy v poli předmětem zápisu do tacheometrického
zápisníku tyto měřené a čtené měřické údaje:
1. při použití vernieru 1. (O)
D' při použití vernieru 2. (+30) .....•
D' - 30,
při použití vernieru 3. (+70)
D' - 70;
2. vodorovného úhlu cx;
a po nastavení střední nitě
3. výškového úhlu 13nebo hloubkového úhlu -13;
4. poznamenáaí údaje. konstanty VN, tj. převýšení nuly dálkoI;llěrnéstupnice nad zaměřovaným bodem. Je to' veličiI).astálá;
Její velikost se mění jen jednorázově, a to buď změnou polohy
latě (první nebo druhá poloha), nebo zasunutím, anebo odstraněním nástavku latě.
Číselný údaj této konstanty je vždy vyznačen vzpřímenou
číslicí na začátku latě v prostoru mezi vernierem 2. (+30) a 3.
(+70) na polovině dálkomě:r;néstupnice.
Dostačí, zapíšeme-li tento údaj jen jednou na stránce zápisníku za předpokladu, že se neměnillj.ani poloha latě ani použití
nástavku.
V poli se vy konají tyto zápisy do tacneometrického zápisníku'
(viz tab. 3., která je sestavena ve vz. Va-Ko tacheometrického.
zápisníku). '
.'

- 30) ,ne b o b YO-lměrenovermerem3,
I 'I'
VN - (D' 100
v

/

e,

Zápis se postupně provede takto:
,
Ve sloupci 3 ve druhé řádce, se zapíše údaj vzdálenosti D',
při použití vernieru 1. (O)
D', a nad konst. vern.
při použití vernielm 2. (+30) D' -30, a nad konst. vern. +30.
při použití vernieru 3. (+70) D' -70, a nad konst. vern. +70.
Ve sloupci 4 se zapíše do první řádky konst. - VN, která je
uvedena na lati vzpřímenoú číslicí.
Ve sloupci 6 se zapíše údaj vodorovného úhhl cx.
Ve.slouci 7 se zaplše údaj svislého úhlu 13, nebo údaj svislého
doplňkového úhlu 360 -13.
Zápisem uvedených čtyř až pěti údajů končí registrace mě.
řených a čtených údajů v poli.

e.

0

V kanceláři se vykonají tyto výpočty a zápisy:
Ve sloupci 4 ve druhé řádce Se uvedou algebraické součty,
bylo-li měřeno:
,a) při výškovém úhlu
_. VN -

13

a s latí v poloze 1 součty:

(D~; e) , neb~ bylo-li měřeno vernirem 2. (+30)

VN -

(D' -70)
100

•

()

+70

.

b) při výškovém úhlu

13

a s latí v poloze 2 součty:

VN +

(D' - e) nebo
100
'
VN + (D' - 30) nebo
100 '
VN
(D' - 70)
100
.

+

c) při hloubkovém úqlu 13 a s latí v poloZle1 součty:
.
(D' - e)
- VN100
' nebo
(D' - 30)
,
VN 100 ' nebo
VN _

(D' - 70)
100
.

d) při hloubkovém úhlu 13 a s latí, v poloze 2 součty:
(D' - e)
VN +
100
' nebo
.
(D' - 30)
VN +
100 ' nebo
_ VN
.

+

(D' - 70)
100'

Tento součet se přepíše v sloupci 8. do druhé řádky.
Zbývající výpočty a zápisy se již vykonají přesně podle předpisu hlavy tacheometrického zápisníku vz. Va-Ko, obdobně jako
u nitkové tacheometrie.
Schematické obr. 7 až 14 dálkoměrných latí vz. Va-Ko-2
a vz. Va-Ko-3 jsou jednotlivě podkladem pro odvození obecných
rovnic pro výpočet výšky zaměřeného bodu se zřetelem k poloze latě a k výškovému nebo hloubkovému úhlu 13, a doplňují
číselné příklady vtab. 3.
V přehledu uvedu nyní odvozené obecné rovnice pro výpočet
výšky zaměřeného bodu se zřetelem k poloze dálkoměrné latě
a zaměření pod výškovým nebo hloubkpvým úhlem e.
1. Svislá dálkoměrná lať je v poloze 1. a zaměřuje se pod výškovým úhlem e.
Pak platí pro výpočet výšky zaměřovaného bodu tyto obecné
rovnice:
a) pro dálkoměrnou lať vz. Vil-Ko-2 bez nástavku:
(viz obr. 7)
.:
VB = VH + HI- (D' - e) - 0,5 m, použit vernier 1. (O)
= VH + Hz - (D' - 30) - 0,5 m, použitvernier 2. (+30)
(s nástavkem 1.-1,0 m nebo s nástavkem 1. as nástavkem 2.
dohromady -1,5 m).
b) pro dálkoměrnou lať vz. Va-Ko-3 s nástavkem:
(viz obr. 9)
VB = VH + Hl - (D' - e) - 1,0 m, použit vernier 1. (O),
= VH + Hz - (D' - 30) - 1,0 m,použit vernier 2. (+30)
= VH + Ha - (D' - 70) - 1,0 m, použit vernier 3. (+70)
(bez nástavku.
- 0,5 m).
2. Svislá dálkoměrná lať je v poloze 2. a zaměřuje sepod výikovým úhlem e.
Pak platí pro výpočet výšky zaměřovaného bodu tyto obecné
rovnice:
. ,
a) pro dálkoměrnou lať vz. Va-Ko-2 bez nástavku:
(viz obr. 8)
VB = VH + Hl + (D' - O)- 2,5 m, použit vernier 1. (O)
= VH + Hz + (D' - 30) - 2,5 m, použit vernier 2. (+30)
(s nástavkem 1.
- 3,0 m)
(s nástavkem l.+nástavek 2, - 3,5 m);
b) pro dálkovou lať vz. Va-Ko-3 s nástavkem:
(viz obr, 10)
VB = VH + Hl + (D' - O)-3,0 m pou~it vernier 1. (O)
= VH + Hz + (D' - 30) - 3,0 m, použit vérnier (+30)
= VH + Ha + (D' - 70) - 3,Om. požitvernier 3. (+70)
(bez nástavk~
- 2,5 m).
3. Svislá dálkoměrná lať je v poloze 1. a zaměřuje se pod hloubkovým úhlem -.13.
Pak platí pro výpočet výšky zaměřovaného bodu tyto obecné
rovnice:
'
'
a) pro dálkoměrnou lať vz. Va-Ko-2 bez nástavku:
(viz obr. 11)
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Ve = VH - Hl - (D';- 0)- 0,511I"použit vernier 1. (O)
= VH - Ha - (D' - 30)- 0;5 m, použit vernier 2. (+30)
(s nástavkem 1. - 1,0 m)
(s nástavkem l.+nástavek 2. -1,5 m);
h) pro dálkoměrnou latvz. Va-Ko-3 s nástavkem:
(viz ohr. 13)
Ve'= VH - Hl - (D' - O) - 1,0, použit vernier 1. (O)
VH - Ha - (D' -;- 30) - 1,0, použit vernier 2. (+30)
= VH - Ha - (D' - 70) - 1,0 m, použit vernier 3. (+ 10)
(bez nástavku
- 0,5).
4. Svislá dálkoměrná lat je v poloze 2..a zaměřuje se pod hloub·
kovým úhlem -8.
Pak platí p,rovýpočet výŠky zaměřovaného hodu tyto ohecné
rovnice:
"
a) pro dálkoměrnou lat vz. Va~Ko·2 hez nástavku:
(viz ohr. 12)
VD = VH - Hl + (D' - O) -2,5 m, použit vernier 1. (O)
. = VH - Ha +(D' - 30) -2,5 m, použit vernier 2. (+30)
(s nástavkem
- 3,0 n)
\
(s nástavkem l.+nástavek 2. - 3;5 m);
h) pro dálkoměrnou latvz. Va-Ko-3 s nástavke~:
(viz ohr. 14)
VD = VH-- Hl + (D' - O) - 3,0 m, použit vernier 1. (O)
~ VH - Ha + (D' - 30) - 3,0 m, použit vernier 2. (+3.0)
= VH - Ha + (D' - 70) - 3,0 m, použit vernier 3. (+ 70)
, (hez nástavku
- 2,5 m).
'
Uvedený návod na měření dálkoměrnou latí vz. Va-Ko-2
a vz. Va-Ko-3, návod pro výp,očet tacheometric1;ého zápisníku
vz. Va-Ko, tahulka 3 a ohr. 7 až ohr. 14 prokazují hospodárnlllstpoužití těchto měřických latí v poli;
_
Svislé dálkoměrné latě vz. Va-Ko-2 a vz. Va-Ko-3, v podstatě
shodné v konstrukci, mají jen jedinou číslovanou stupnici, a to
stupnici vzdáleností, umístěnou na středním dílu latě, nedělenou
při skládání latě, očíslovanou po desítkách metrů.
Poněvadž je třeha vzdálenosti na stupnici vzdáleností číst
jak v první poloze, tak i v~ druhé poloze latě, je číslování desetimetrů a také vernierů provedeno ležatými číslicemi.
,
Způsoh určování převýšení umožňuje, že není třeha zvlášť
přímo číst výšku s střední nití dalekohledu, jak je tomu u nitkové
tacheometrie, nýhrž tento údaj se získá využit(m měřených
hodnot vzdáleností D' minus konst. vernieru [buď (D' - e), neho
(D' - 30), neho (D' - 70)] zaměřením střední nitě dalekohledu
na počátek toho vernie'ru, kterým jsme čefli vzdálenost, pokud
se týče její doplněk a hez ohledu na to, je-li dálkoměmá stupnice
podle polohy latě oril1ntována číslováním od zdola nahoru neho
ohráceně.
.
'Sóučtová konstanta - VN = vzdálenosti nuly latě od signali, sovaného hodu a je vždy minus, a pro snadnou kontrolu měření
a zápisu je uvedena přímo postavenoučíslicí na polovině latě
. s dálkoměrnou stuJlilŮcív prostoru proti mezeře mezi vernierem
2. (+30) a vernierem 3. (+70), a to pro lať hez n~stavku. Při

nasunutí nástavku, kdy se měni konst. - VN o délku nástavku
(0,50 m), zasunutím plechové tabulky s údaje-mkonst. VN pro lať
s nástavkem překryjeme údaj - VN pro lať hez nástavku. Číslici
na 'této zásuvné tabulce orientujeme podle polohy latě. Plechovou tahulku ukládáme (zasunutím) do nástavku před složením
latě.
Předpokládám, že každá měřickápolní četa hude vyzhrojena
jednou latí vz. Va-Ko-2 a jednou latí vz. Va-Ko-3.
Ahychdm při polních pracech zachovali u ohou .latí tutéž
konst. -VN, hudeme používat latě vz. Va-Ko-2 s nástavkem 1.
a současně lať vz. Va-Ko-3 hez násta~ku, a to jen při latích v poloze 1.V poloze 2. použijeme ohě latě huď s jedním nástavkem,
neho hez něho.
Na počátku pracovního dne před zahájením polních měřických prací rozhodnl(me se předem podle povahy terénu, ve které
poloze latí hudeme měřit.
Pokuď se týče potřehného času na zaměření jednoho podrohného hodu, zjistil jsem propočtem, že v pojednání uvedená měřická metoda je jen nepatrně rychlejší nitkové tacheometrie pod
šikmou záměrou.
Porovnáme-li docílenou přesnost v zaměření vzd,álenosti; dojdeme k závěru, že svislá dálkoměrná lať nemůž~ podat tak
d.ohrých výsledků, jaké umožňuje podat vodorovná lať dvojohrazovéhodálkoměru, a to v důsledku nevyhnutelných chyh
uvedených vpředu. Je také známo, že koincidence svislých čárek
je asi 2 X až 4 X přesnější, než je 1;omuu vodorovných čárek.
Poměrná chyha kolísá při vzdálenostech do 100 metrů v mezích
1/2000 až 1/2500, při vzdálenostech od 100 metrů do 200 metrů
v mezích 1/1800 až 1/2000, nad vzdálenost 200 metrů až 270
metrů může již poklesnout na 1/1000.
,
Ing. Dr Josef Ryšavý· na str 184 až 185 "Nižší geodesie",
vyd. 2. z roku 1949 uvádí, že přesno'St různých typů dvojohrazových dálkoměrů kolísá, jak praktické zkoušky ukázaly, v mezích asi 1/2000 až 1/4000, za zvlášť příznivých okolnosti se
mohou 2 X až 3 X zmenšit. Přidélkovém měření nitkovými dálkoměry dlužno počítat s chyhou sotva menší než asi 1/400.
Zkouškami v terénu jsem si také ověřil, že čárky vyhotovené
žlutou harvou na černém matném podkladú, pokud jsou v tónu
indické žlutě neho gumiguty neho iv harvě evidenčních tahulek
nákladních automohilů, jsou mnoheIl1lépe čitelné, než je tomu
u hílé harvy čárek, a to ohzvlášť v prudkém a jasném slunečním
svitu.
Dálkoměrné latě jsem navrhl s.e žlutými odrazovými skly,
které ale mají hýti montovány zároveň jako průhledové.
Konče toto pojednání musím vděčně poděkovat akademikovi prof. Ing. Dr Josefu Ryšavému za jeho vzácné rady, směrnice a pádné připomínky, Ing. Dr Miroslavu Haufovi za jeho
poučné dohrozdání a Ing. Františku Štorkánovi za jeho věcné
připomínky a kritiku a jeho nevšední ochotu.
. Všichni mne povzhudili k tomu, ahych původní, nedokollalé
a velmi stručné pojednání nově přepracovala doplnil.
Použitou literaturu cituji v p~jednání.
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.Návrh na novou konstrukci

nitlm"éh6 planimetru
526.916:531.72

Grafický způsob určení plošné I výměry z plánu nitkovým
. planimetrem Alderovým je v měřické praxi stále ještě nejpoužívanější. Jeho k,onstrukce je velmi jednoduchá ,a přesností se vyrovná nejlepším mechanickým planimetrům. Nevýhodou tohoto
planimetru je/pracné odpichování, při němž se často poškozuje
kresha. Práce s ním je vyčerpávající a při větších plochách dochází někdy komylům.
.
Tyto nevýhody odstraníme, nahradíme-li součtové kružidlo
sčítacím kolečkem a použiJeme-li místo rámu s napjatými žíněmi
dvou pravítek; je-dnu1lopevného (X) a druhého pohyhlivého (Y).
Pevné pravítko(X) je zhotoveno z kovu. Svoji vlastní vahou pak
zahrání nežádoucímu posunu planimetru po mapovém listu. Ve
své horní části má drážku a, v níž se pOmOcíjednoduchého pákového zařízení b pohyhuje vodící ozuhená tyč c, nesoucí druhé
pravítko (Y). Vespod pevného pravítka (X) je přilepen smirkový
pásek. K tlačítku bl pákového zařízení b je z.vnitřní strany připevněna. vzpružina, která neustále tlačí ozuh pákového zařízení
doozuhení voďicí tyče .c. Tak odstraníme případnou možnost
vznikumJ;tvých chodů při posunu kolmého ramene (Y).Rozteč
zuhů této vomcí ozuhené tyče je volen 2,5 mm. Na povrchu ozuhené tyče je stupnice s dílky taktéž po 2,5 mm. Tyto dílky jsou
oznaěeny ~isly 1, 2, 3 a to tak, že mezi dvěma č161yl je střídavě

číslo 2 a 3. Vzdálenost dvou sousedních dílků, vyznačených čísly
2 neho 3 je tudíž 10 nlm, kdežto vzdálenost dvou sousedních
dílků kteréhokoliv čísla je potom 2,5 mm. Proti takto číslované
stupnici je na pevném pravítku (X) vyznačena ryska d. Druhé
pravítko CY) je pevně spojeno s ozuhenou tyčí c. Na tomto pra·
vítku je pohyhově umístěn. jezdec j,.k němuž je připojena lupa
1 s odečítací značkou (neho propichovací jehlou). V horní části
jezdce j jsou dvě vodicí lišty i, po nichž se pohyhuje kovový
rámeček-r. V tomto rámeČku je upevněno měřicí kolečko k s děleným huhínkem m. Ve s.podní části jezdce j je umístěna kruhová deštička o; jejíž ohvod je jeDmě vrouhkován. ~ovrch této
kruhové destičky je jemně zrněn, híle zharven a je úplně.rovný.
Také'pravá hoční strana pravítka (Y) h, po níž se otáčí kruhová
destička, je jemně vrouhkována.· Při horním okraji rámečku r
je pákové zařízení, složené jednak ze dvou kovových destiček
CI a Ca a šrouhku z, který' je ukončen dvojitou páčkou p, jejíž
ramena jsou postavena kolmo na osu šrouhku z a svírají spolu
úhel asi 30 0. Ke kovovému rámečku r je takéšrouhkem s pohyhlivěpřipevněno raménko t, jehožjeden konec je umístěn mezi .
dvojitou páčku p, zatím co druhý jeho konec opatřený surovoU:
gumou je střídavě přitlačován do odlehčení ntěřícíh'okolečka k"
Šrouhky šI a ša lze připevnit na horní strany ohou pravítek stupnice v lihovolných měřítkách. Proti těmto stupnicím jsou umístěny dva verniery n] a.na• K pravému okraji jezdce j jepřipo.
jeno opěrné kolečko f
'
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K přístroji lze použít přehledné tabulky, umožňující snadný výpočet plochy parcely při jakémkoliv měřítku.
Na příklad:
Měřítko

,I

Interval

"

I

Plošná hodnota
1 dílku

2,5 mm
5mm
10 mm
2,5 mm
5 mm
10 mm
Tuto tabulku možno sest,avit pro všechna běžně
používaná měřítka.
,
'
~. Celková plocha parcely se pak rovná ploš- né hodnotě jednoho dílku (při určitém měřítku a intervalu) vynásobené počtem všech dílků, zjištěných na měřicím kolečku a děleném
bubínku.
V případě, že
nemáme tabulku,
udávající plošné
\J. f L hodnoty 1 dílku
'~h': v daném měřítku,
vyrýsujeme
si
v tomto měřítku
určitou čtvercovou plochu, např!'o výměře 10 ha, 100 ha, 1000 ha. Tuto plochu přístrojem zplanimetrujeme. Získaným počtem dílků plochu vydělíme a tím obdržíme plošnou hodnotu 1 dílku.
,

Pracovní postup:

o

Při určování plochy parcely, znázorněné na obr. 1,
položíme popsaný planimetr na plán tak, aby levý okráj
pohyblivého pravítka (Y) (při nastavení rysky d na libovolný dílek s číslem 1) se dotýkal obrazce z levé strany
a při nastavení na jiný dílek s číslem 1 ze strany pravé.
Podle velikosti měřítka a zakřivení hranic zvolíme interval posunu zubů (nití).
Poznámka: Vzdálptost lupy 1 od levého okraje pravítka (Y) je 5 mm, proto při nastavení prvého intervalu musíme posunout pravítko (Y) ještě o těchto 5 mm (tj. o 2,
zuby).
Posuvné pravítko (Y) nastavíme na první
interval a jezdce j posuneme tak, aby odečítací značka lupy l protínala spodní okraj
parcely. Na měřicí kolečko nastavíme nulové
čtení. Nyní posuneme jezdce,k hornímu okraji parcely, aby odečítací zxhčka lupy protínala horni okraj parcely. Posnnem jezdce
j se dostala do pohybu otáčivá destička o,
jejíž pohyb se přenáší na měřicí kolečko k
a dělený bubínek m. Pákovým zařízením b
posuneme pohyblivé rameno' a tím i lupu o
l (jezdce) o zvolený interval. Přemístěním
páčky p z polohy I. do polohy II. uvolníme, ,
destičku CI (tato je přitlačována pomocí šroubku z k jezdcij). Po
tomto uvolnění destičky CI můžeme přesunout po vodících lištách i rámeček T z polohy A do polohy B. Jelikož se jeden konec
raménka t nachází mezi oběma ~ameny páčky p, musí být nutně
druhý jeho konec přitlačen do odlehčení měřicího kolečka k při
přemístění páčky z polohy I. do polohy II. Tím docílíme toho,
že měřicí kolečko je zajištěno proti otáčení i přesto, že se zde
jedná o příčný posun, kdy by prakticky nemělo k otáčení měřicího kolečka docházet. Páčku p přemístíme z polohy II. do
polohy I. teprve tehdy, máme-li nastavenou lupu na horni okraj
parcely 'tohoto intervalu._ Teprve poté posuneme lupu (jezdce)
k spodnímu okraji parcely. U spodního okraje se tento postup
opakuje jen s tou změnou, že kovový rámeček T posuneme Z polohy B do polohy A. Obdobně postupujeme až k pravému
okraji parcely, kde na konci posledního intervalu přečteme celkový počet dílků na měřicím kolečku a děleném bubínku. Posun
p1ěficíhokplečka kpo otáčivé destičce o z polohy A do polohy,B
a nazpět má ten význam, že i při opačném otáčení destičky o se
měřicí kolečko otáčí stále ve stejném smyslu, t. zn., že hodnoty
neustále připočítává. Posun kovové1).orámečku T: po vodicích
lištách je v poloze A omezen rektiflkačním šroubkem u, což
umožní velmi snadnou rektifikaci obou souměrných poloh (A i B)
měřicího kolečka k po otáčivé destičce o.
"

,

I

~1
tk

Další použiti

I

"J

přístroje:

Připevníme-li na horni strany obou pravítek stupnice v určitém měřítku (např. 1 : 1000) a místo lupy
použijeme propichovací jehly, je možno použít tohoto

přístroje k odměřování úseček a pořadnic. Nastaveni provedeme tak, že hrot propichovací jehly postavíme při nulovém čteni na počátek staničeni 'a pravítko X se nastaví podle příložné
destičky D značkouž do polohy rovnoběžné s úsečkou EF.
Dilkové hodnoty úseček a pořadnic odečítáme na vernierech nI
a nz. Při odměřování úseček a pořadníc lze šroubkem v vypnout zařízeni b. Tímto docílíme plynulého Pllsunu ozubené
tyče po pravítku (Y). Viz obr. 2.
Ing. Otto Novák

Z geodetické. praxe
Niekto~é zkúsenosti z topografického mapovania
526.98
Napráce topografického mapovama majú vplyv niektorí čimtelia ako je terén, počasie a tiež nie v malej miere Iudia, ktorí
tieto práce prevádzajú - teda mapovacia čata. Prvý faktor-terén
je trehábrať do úvahy taký, aký je pre každý mapovací list,
teda po predbežnom hruboni priezkume toho terénu, keď ho
bližšie poznáme, možno počítať ako s činiteIom nemeniacim sa.
Terén sa nemení, ale neprezkÚlnaný terén može nás posta,viťpred
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prohlém. Opakom toho je počasie .A práve s tým je treha tiež poI také prípady sa vyskytli, že ved. čaty nahlásil i nezmapované
čítať.
'
hektáre.
Ohyčajne hývá, že každá čata dostane na zmapovanie určitý
Príklad tiahne, ak v prvom rade ved. čaty je sehekritický,
list prípadne 2 čaty 11ist,1ak je ťažký terén (v merítku 1:10 000). disciplinovaný, má hlhoký zmysel pre povinnosť a zodpovednosť,
Kehy sa čata pustila do mapovania hez toho, žehy vedúci čaty
má priatelský pomer k podriadeným. Príklad tiahne, keď ved.
si neurohil priezkum terénu, nepremyslel si postup prác v teréne,
čaty sám ohčas presekáva vizúry a nedovolí, ahy figuranti sa
nerozdelil rozsah prác teda i terénne celky na jednotlivé časové trápili a techník so zapisovatelom ahy sa pri stroji za tú dohu
údohia 80 zreteIom na ročné ohdohia a nepriaznivé povetmostné
zahávali. U čaty každý má mať svoju sekeru. Ved. čaty mal
podmienky, skrátka nezadelil si prácu najracionalnejšíe, ruohlo hy sa snažiť pestovať u čaty okrem vyššie spomínaných vlasthy sa stať, že práve počasie mohlo hy naru:šovať rovnomerné
ností i pocit spolupatričnosti a zdravého kamarátstva.
plnenie mesačných plánov, ha prípadne mohlo hy mať vplyv'
Je nutné 210 psychologického stanoviska zhodnotiť výkon
na včasné a kvalitné ukončenie mapovacích prác.
u čaty po dennej práci. Kto sa najviac snažil, pochváliť ho, lajA keď sa predsa vyskytne zásah pričínenim prvých dvoch čidáka, ktorý sa v teréne stratí oheraním malín, aleho hladaním
nitelov, tu je ešte rozhodujúci ďalší - mapovacia čata, ktorá keď húh, potrestať.
je správne vedená, maže tieto diferencie vyrovnať aleho znížiť.
Ved. čaty nemal hy opomenúť previesť večernú kontrolu maNehude na škodu veci, ak spomeniem, ktorých zásad mal hy
terialu (vyčistený, sekery nahrúsené), kontrolu šatstva a ohuvy
sa tiež pridržiavať vedúci mapovacej čaty na prácach spojených
u čaty (roztrhaný odev - opravený, premočená ohuv vyčistená
s topografickým mapováním: po pridelení listu na zmapovanie,
a namazaná) a taktiež kontrolu čistoty tela. Velkou posilou
ved. čaty mal hy ísť osohne zistiť podmienky uhytovacie astrav práci je aj pravidelnosť v životospráve.
vovacie a prípadne tiež pracovné. ZIlkaždú cenu mal hy sa snažiť
Zo samotnej meračskej časti sa zmienim len tolko, že figuranti
v daných pomeroch pripraviť čo najlepšie životné podmienky
na stanoviskách a rayonoch late podopierajú palicou, po každom
pre svoju čatu. Mám na mysli, že každý úspech,' rezpektíve
zmeraní hodu zapisovatel prevedie redukciu dialky a pokial čas
nezdar v práci je zvlášť zavislý na čate a aké hývanie a stravodovolí, ved. čaty prevedie výpočet rydzieho prevýšenia stanovanie, taký výkon v práci.
visiek, ahy mal istotu, či nevznikla chyha z nepresného merania,
Po prezkúmaní terénu je účelné započať mapovať najprv
ktorá hy sa mohla nepriaznivo prejaviť pri výpočte ťahu. Prí, hližšie,partie od miesta uhytovania a tiež husto porastené časti
padná chyha sa hneď opraví novým meraním. Pravda, pri
terénu, kým ešte na jar nenarástlo listie na listnatých stromoch.
strmých zamerách nad 30° má sa previesť výpočet rydzieho prePravda, všetko vyškove nižšie miesta. V neskorších letných
výšenia hn\lďpo z,ameraní. Nesmieme sa diviť, keď pri zameraní
mesiacoch, kedy sú dni najdlhšie, počasie najpriaznivejšie, maje rozdiell-2-4 metre v čítanej dialke tam a zpať. Ak redukovaná
povať najvzdialenejšie, lilnajťažšie terénne partie, ale súč,asne dialka a rydzé prevýšenie smalými rozdielmi súhlasia pri zámere
i v 'hlízkosti uhytovania a to pre ten prípad, že keď nás húrka
tam a zpať, meranie je správne.
s dažďom odoženie z ďalekého terénu, po húrke mažeme pokraJe treha častejšie zdarazňovať opatrnosť pri práci, ahy nečovať v hlízkosti. V horských polohách takéto prípady sú časté.
došlo k úrazu, zvlášť pri presekávaní vizúr, škriahaní sa po
Mnohokrát pomaže dáždnik, je treha ho vždy nosiť sehou, zvlášť stromoch 's latami, upozorňovať na možnosť uštipnutia zmijou,
v neistom počasí.
na možnost nešťastného pádu atď. Lekárnička nesmie chyhať na
No a na jeseň. ostane mapovať to najlepšie, čiže vytvára sa
pracovisku a túto doplňovať.
predpoklad, že sa i za· zhoršenéhopočasia zákazka úspešne a
Dosť často sa zahúdá na šetrenie materialu. Ved. čaty zásadne
načas dokončí.
nesmie dovoliť prenášať stroj na statíve ani na kratšiu vzdialeAni takýmto postupom hy sa azda mnoho nedosiahlo, kehy
nosť.A prístup ku stroju má len techník; ostatní 3kroky stranou.
vedúci čaty neviedol svoju čatu"nakrátko", iudia doká u úžasné
Ak táto zásada nie je praktizovaná, maže sa stať, že niektorý
výkony, je nutné ich poznať, psychologicky na nich pa,sohiť,hyť ,z figurantov 210 zvedavosti pozrie sa do stroj a a pritom pohne
voči nim prísnym, ale spravodlivým, akrátka správne ich viesť. strojom. Figurant prenáša latu v teréne Izásadne sklopenú a
Nemožno si predstaviť doh'rú prácu u takej čaty, u ktorej techník
nesmie hádzať latu na zem. Nutné je častějšie prekontrolovať
aleho figurant dovolí si neprísť v pondelok načas do práce, nesprávnosť lihely na late podla stroja aleho olůvnice.
reagovať na príkl!ZYved. čaty, kde ved.ča y trpí hašterenie, náTaktiež je nutno pripomenúť, že úČÍnnepri plnení našich úloh
davky v čate atď. Kde niet poriadku v uhytovaní, vo stravovaní,
cez mnohé ťažkosti a prohlémy pomáhala nám socialistická
v zovňajšku a okolí, tam niet poriadku ani v práci.
súťaž, v ktorej dané vlastné závazky snažli sme sa splniť. Bola
to vzpruha, ktorá nás popoháňala vpred. Bude záležať na nás,
Staré rímske príslovie "Exempla trahunt -- príklady tiahnu"
sa v mnohom osvedčuje i v našej práci. Nech vedúci čaty dovolí ako v hudúcnosti hudeme túto sútaž mzšírovať, zvelaďovať, do
akej miery sa pričiníme, ahy sme zainteresovali všetkých praniektorému v čate po výplate sa opiť, že na druhý deň ani do
covníkov na plnení úloh pomocou súťaže, ako pomažeme vypráce nejde hez toho, že nevyvod' prísne dasledky, maže.a stať,
tvárať čo najširšf káder lllijlepších pracovníkovo Do hudúcna
že za nejaký čas celá čata i s vedúcim čety hude opitá. To je
tiež jeden z holavých zjavov - čata ďaleko v horách, ďaleko hude na nás, ahy sme sa chýh vyvarovali, ktoré sú hrzdou
v našej práci. Naproti tomu hudeme a musímesa snažiť ešte
od kontroly a dozoru, ponech/lná sama na seha, kde ved. čaty
lepšou organizáciou práce zlepšit naše pr,acovné výkony a sonemá autoritu u čaťy, tam ahsencia a opilstvo lahko zahosťujú.
cialistickou súťažou splňovať vytýčené úlohy.
Večerom začne se hra v karty, dokonca i o peniaze a trvá až do
Michal Mlynarčík,
rána. Na druhýdeň pracuje sa ako "po nočnej". Dni ut,kajú,
techník OÚGK v Žiline
hektárov málo, potom hez ohladu na kvalitu práce sa doháňa.

Diskuse, kritiky a s,ehekritiky
Diskusní příspěvek k založení evidence půdy
Ing. Karel Letocha, OMS Prostějov

526.99 : 336.211.1

Průběh na pracích pro zalolSeníevidence p,ůdy od r.1954. Příčiny zdržení'!! založení jednoúlé evidence~ůdy. Souvislost jednotné
evidence a pozemkových úprav. Některé nevýhody spolupráce se
strojně početní stanicí. Rozšíření orné půdy. Podmínky splnitelnosti úkolů.
'
.
O evidenci půdy vyšla v tomto časopise tato pojednání:, Přehlídka kultur z hlediska statistického (Ing. Letocha, Zeměměřictví, Č. II/54), Plnění směrnic X. sjezdu KSČ pro podstatné
zvýšení zemědělské výrohy ... (lng. Hartl, Geodetický ohzor
Č. 5/57); Mechanisace jednptné evidence půdy (Ing. Dr Válka
a Ing. Bartík, Geodetický ohzor č. 7, 8/57 - podohný článek
Ing. Kocián Č. 9/57), Evidence půdy dříve a dnes (Pr'1t:.Dr Potužák, Geodetický ohzor Č. 12/57). Kromě prvního článku žádný
příspěvek nevznikl přímo na pracovišti; je to překvapující tím
"Více,že jde o úkol tak důležitý, že hyloznačen jako vládní, že
jde o úkol složitý a ohtížný, kterým se zahývá tolik pracovníků
zeměměřické služhy.

Když po soustředění naší služhy na počátku roku 1954 hylo
uloženo okresním měřickým střediskům provésti přehlídku kultur jako záldad evidence půdy u místních národních výhorů
( tzv. EP akce), převládl zejména na konci této akce v r. 1955
názor, že jde o úkol jednorázový, končící předáním glohálních
údajů národním výhorůni.
Dnes víme, že to hyla vážná chyha. Tím, že se ihned nepokračovalo s podrohným šetřením podle jednotlivých parcel a zemědělských závodů, že se vyčkávalo na vydání směrnic"které
vyšly opožděně a ukázaly se zhyteč~ě podrohné, tím vším hyla
.způsohena dnešní ohtížná situace. I komplexní šetření po celých \
okresích už dnes můžeme označit za chyhné organisaění opa- '
tření, které nevyhovovalo u většiny ohlastí.
Dnes už rovněž víme, že založení a u.držování jednotné
evidence půdy (JEP) je úkol trvalý, který hude stálou náplní
okresních měřických středisek. Úleva v kvalitě založení JEP
podle vlád. usnesení ze dne 28. 11. 1956, týkající se asi2/3 ohcí,
přenáší pokračování v akci JEP do dalších let. K tomu přistupuje údržha, která musí hýt zahájena v každé ohci hezprostředně
po založení operátu jednotné evidence. Vbechny ostatní úkoly,
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ať už notářsko-technickáagenda nebo pozdější zaměřování míst- .
ních tratí, musí vycházet z tohoto hlavniho úkolu a jemu sloužit.
Nemohou být prováděny odděleně.
Zmínili jsme se o některých příčinách, které zavinily podstatné zdržení v průběhu založeni lEP. Nejvážnějivšakohrozily
a ještě mohou ohrozit tutp akci pozemkové úpravy pro založeni
nebo rozšiření JZD (HTUP) ato jednak požadováním pracovníků•.kteří byli určeni pro JEP a za druhé tím, že každá akce
brzdí provádění JEP. Překonáni první překážky není v naší
moci, všimněme si však druhé skupiny překážek.
Předešleme nejprve, že u každé akce pozemkových úprav musíme rozlišovat vypracováni projektu a jeho realisováni a za
druhé bilančni vyčíslení půdních poměrů v novém stavu, které
má sloužit k opravě evidence u místních hárodiúch výborů (zde
hlavně evidenčních li~tůr a' k opravě úhrnných údajů u OMS
(úhrnné kat. hodnoty, hospodářské plochy obcí, údaje o sektorech). Praxe. byla taková, že se,každý pracovník spokojil s vy.hotovenim písemnéhooperátu projektu, HTÚP, který se pak
. uložil u OMS. Jsou případy, kdy pro obce je vyhotoveno několik
dUčich operátů HTÚP, jichž výsledky nejsou .provedeny ani
v půdní evidenci u MNV ani u OMS. Na omluvu by bylo možno
uvést, že evidenčni listy vzešlé ze zpřesnění v r. 1955 dnes už
neobsahují spolehlivé údaje a dále neni jasné, kdo tyto opravy
'má provést, když obvykle v předkalkulaci praciHWP nenina
tento úkol pamatováno. Stejně je tomu tak s globálními údaji
u OMS, kde k tomu přistupuje ještě okolnost, že způsob zpracováni výsledné bilance u projektů HTÚP neumožňuje rychlé provedeJP v sektorových přehledech. Tím se stá,;,a, že i při dobře
provedeném, schváleném a OTK přezkoušeném projektu HTÚP
nejsou ani u MNV podklady pro správné předepsání dodávek;
, -ani u OMSpodklady pro zémědělské plánovártí.
Vraťme se k otázce, v čem překáží provádění HTÚP založeni
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Zejména v poslednim čtvrtletí 1957 došlo k masovému provádění pozemkových úprav. 'Pokud je prováděli pracovníci Agroprojektu, nedochází (až na malé výjimky při socialisaci přes
70 % - o tom dále) k současnému založení JEP. Při tom bylo
nařízeno pro včasné zajištění podzimních prací rozdělit akci·na
2 etapy, na tzv. hospodářské provedení a na kancelářské zpracováni. Dnešni situace je taková, že každý pracovník má rozpracováno několik akcí i na různých okresech a není naděje, že
budou počátkem r. 1958 dodány všechny podklady o provedených HTÚP. Je-li těchto akcí na okrese větší množství, je tím
omezena disposiční možnost pro zahájeni prací na JEP v prvnim
čtvrtletí, neboť v obcích určených pro přesnou metodu není také
možno započít s pracemi. A v době, kdy do skončení založení
JEP zbývá několik měsíců, není možno prozahálet ani hodinu.
Jaké nalézt řešení?
Uobcí, kde dosud nebyla založena JEP, upustit od zpracováni písemných operátu podle směrnic a provést změny po li TÚP
jen do pOII\ocných rejstříků. parcel. Ušetří ,se tím sumarisace,
kterou provede strojně početní stanice (SPS).
U obcí, kde už byly vyhotoveny operáty SPS, stačizpracovat
celoů akci HTÚP jen formou výkazu změn pro vedení pozem,kového katastru a bilanční vyčíslení přenést na údržbu.
U obcí, kde již bylo provedeno šetření pro JEP a operáty
dosud nebyly předány strojně početní stanici, opravit o změny
po HTÚP soupis parcel, případně jej. přepracovat. Zejména
jde-li o rozsáhlejší úpravu, ,nikdy nepředávat neopravený soupis
parcel do SPS jenom proto, aby byl dodržován plán v dokončování obcí.,
,Z uvedeného je vidět, že obě akce, pozemkové úpravy a založení jednotné evidence půdy, úzce souvisí a vzájemně se prolínají a že je třeba je vidět ze společného hlediska zavedeni pořádku do půdní evidence k danému termínu. Stejně jako pracovníci
oblastních ústavů -vypomáhají v čas potřeby na HTÚP a pro
JEP používají úspomějších metod, tak ipracovníci Agroprojektu
by měli vypomoci na JEP aspoň v rámci úspory duplicitních
prací. Hranice 70% socialisace zemědělské půdy, kdy Agroprojekt je povinen sestavit při HTÚP také výsledky požadované
pro lEP
pro celou hospodářskou plochu obce, jel'0měrně
vysoká. Proto je třeba, aby povinnost byla dodržena ve všech
případech, ať jde o pracovníka Agroprojektu nebo experta jiného
podniku pracujícího pod vedením Agroprojektu a dále ať jde
o obec před nebo po založení JEP.
Okresni měřická střediska jsou odpovědna za založeni a' udržování evidence půdy. Tato odpovědnost,\ává i právo odmítnout elaborát, kterým se zasahuje do založene evidence, nebyly-li
dodrženy hlavní zásady, kterými mělo být dosaženo systematičnosti, přehlednosti, úplnosti a správnosti údajů JEP. Jednou
takovou zásadou je, aby každá akce navazovala na stav JEP ať
už původní nebo opravený; každá akce musí projednávat změny
ze všech hledisek, podle kterých byla založena JEP.
o'
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Zejména použití strojně početni stanice pro zpracováni výsledků JEP přineslo s sebou celou ~adu nových pojmů, vztahů
a hledisek, se kterými se musí každý pracovník seznámit. I výsledné operáty jsou značně odlišné od toho, co bylo dosud obvyklé. Dnes, kdy už jsme z části předali operáty SPS národním
výborům a známe reakci na' tuto novotu, můžeme předběžně
zhodnotiťzavedeni této nové metody.
Hned na počátku řekněme, že za dané situace, kdy do dokončení JEP zbývá tak málo času, je použití SPS jediným východiskem, neboť ná&zbaví rozsáhlých a složitých sumarisací.
Uveďme však některé nevýhody a možnosti jejich odstranění
nebo zmírnění:
.
.'
'
1. Nutnost dodatečné reklamace. Za určitých okolností by
bylo možno přimět pracovníka pro evidenci u MNV,aby při šetření pro JEPsi vyhotovil prozatímni vložky k evidenčnim ~
listům (na tiskopise Geodesie č. 431), předběžně je sečetl a projednal s majitelem zemědělského 2;ávodu.Reklamace by se prováděla jen tam; kde SPS vykáže rozdílné výsledky .
2. Období mezi ukončenim šetření v obci a předáním výsledků
o.dSPS činí i půl roku a má často'za následek, že údaje už neod·
povídají skutečnosti. Zde je jistě možnost zkrácení této doby:
3. Neobvyklost operátů S'PS. Kromě vhodné instruktáže
možno usnadnit pochopení nových operátů pracovníkům MNV
jednoduchou grafickou úpravou hlavně sestavy 3, (vložky k evidenčnim,listům) např. tím, že sloupec pro parcelní číslo olemujeme dvěma svislými červenými čarami, číslouživatele modrými,
kulturu zelenými; nebo použijeme razítek aspoň pro hlavní údaje.
Opatřením uSPS mohlo být dosaženo, aby prázdných svislých
prostorů bylo využito ke vhodnějšímu rozložení číselných údajů
a nedošlo ke spojování čísel, které k sobě_nepatří (např. bonita
a kultura).
4.0peráty
SPS nedovolují prováděti přímo zápis změn.
Údržbu bude pravděpodobně třeba provádět na přílohách.
Proti těmto nevýhod ám stltií vpředu zmíněná úleva, že není
nutno ~rovádět sumarisaci; tato okolnost připouští rovněž do
posledm chvíle před odevzdáním soupisu parcel provádět změny
jednoduchou opravou údajů. Výhodou je i to, že v soupisu parcel můžeme porušit aritmetické us pořádáni parcel.
Hlavnim a prozatím jediným cUém jednotné evidence půdy
budiž poskytnutí přesných podkladů pro předpis dodáveJ<.a
údajů pro zemědělské plánováni. Z míst vzdálených pracovištím
JEP se často projevuje snaha připojovat k tomuto úkolu celou
řadu vedlejších požadavků. Pramení to z názoru, že by zde byla
vhodná příležitost a že se vždy uskutečňuje ideální spolupráce
s příshišnými orgány. Je třeba upozornit na to, že pro založení
JEP je nutná spolupráce s celou řadou činitelů: s orgány národních výborů, se zástupci závodů ústředně plánovaných, s JZD ,
a soukromými zemědělci. V tom je právě obtíž akce JEP, že bez
této spolupráce není možno úkol řádně splnit. Jenže všichni tito
pracovníci mají svoje vlastní a ze svého hlediska přednostnější
úkoly a tím dochází k velkým časovým ztrátám a neustálému
přizpůsobování pracovního postupu volnéu,u času těchto činitelů.
Toto všechno se'děje na úkor volného času pracovnika pro JEP.
A ještě jedna důležitá okolnost. Od doby, kdy se výměra a kultura pozemku dostala do' přímé souvisloSti s dodávkami povinnými a dodávkami na státní nákup, stal se každý ar zeměl,lělské
půdy přísně zúčtovatelnou bilančníjednotkou. Vznikl najednou
tlak na snížení orné a zemědělské půdy. Tento tlak se projevuje
nejen u soukromých zemědělců, ale i JZD a jiných závodů.
Velikou část tohoto tlaku soustřeďuje na sebe pracovnik pro
JEP, což ~u neurychluje ani nezpříjemňuje práci.
Tím jsme došli k jedné důležité okolnosti, jejíž sledování
možno uložit jako jediný doplňující úkol akce JEP: ro.zšÍření
orné půdy. Tento úkol pro svoji důležitost a jakousi komplementárnostse dostává do p.opředí mezi 'v'šemijinými hledisky.
Bylo by možno situaci stručně charakterisovattakto:
řádnou
evidenci .půdy, ale při zachoYání a rozšíření
plochy
orné půdy. Jednotná evidence půdy se musí stát výchozím
postavenim pro genrální útok prorozšířeni orné půdy, musí při
věrném zobrazení skutečnosti poskytnout též údaje o možnostech
pro splnění tohoto úkolu.
I když je vládní úkol založení jednotné evidence půdy nanejvýš obtížný pro krátkost lhůty, je splnitelný, bude-li vedení
pozorně řídit postup; naslouchat hlasům pracovníků, bude-li zachován pracovní klid a soustředěnost. Určitá samostatnost a odbornost ve vedeni měřické služby zaručuje nejbezpečněji splnění
tohoto celostátního úkolu, který jako všechny velké' statistické
akce musí být proveden 'na celém území státu jednotně, bez
místních vlivů a k danému termínu, '~á-li splnit to, co se od něj
očekává.
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Poz~ámka redakce:
Redakce vitá příspěvek s. Ing. Letochy jako prvý příspěvek
z pracoviště JEP, který se jistě stane podnětem k dalším otevřeným slovům našich pracovníků z výroby.
Redakce připojuje k článku několik poznámek, které autorovi
i našim čtenářům připomenou i osvětlí příčiny a počátky zakládání JEP, zejména pak její tzv. "zdržení".
,
Usnesení vlády'ze dne 31. srpna 1954 ,,0 zavedení pořádku
v evídenci půdy" uložilo státní geodetické a katografické službě
splnit pouze část úkolu daného Směrnicemi X. sjezdu KSČ,
a to: do 31.'bře~na 1'955zjistit celostátní globální údaje ťl hos/ podářských plochách obcí, okresů a krajů podle jednotlivých
kultur a v rozčlenění podle sektorů.
Dalším souběžným úkolem citovaného usnesení vlády daným
geodetické a kartografické službě bylo zajištění technické pomoci
národním výborům při prověřování a zpřesňování údajů v evídenci půdy. Víme, že tato technická pomoc si vyžádala zapojení
převážné většiny pracovníků okresních měřických středisek
(OMS) až do konce srpna r. 1955, protože nezpřesněná evidence
pildy bývala by vážně ohrozila řádný rozpis zemědělské výroby
na r. 1956 - prvý rok druhé pětiletky. A tenkráte bylo již patrno,
že zpřesněním evídence půdy u národních výborů práce OMS
nekončí, neboťnebyl splněn v celém rozsahu úkol uložený Směrnicemi X. sjezdu KSČ, tj. do konce roku 1958 založit novou
přesnou evídenci půdy (s adresním umís:ěním všecl:1pozemků)
a udržovat ji v stálém soull}duse skutečným stavem.
Z' uvedených důvodů Ustřední správa připravovala zásady
technologick)'ch postupil pro založení evídence půdy již počátkem roku 1955 a jejich fl:ásadyprojednala dne 27. 5. 1955 s vedoucími pracovníky oblastníéh ústavů geodesie a kartografie.
Návrhy podrobných technologických postupil na zakládání JEP
byly s výrobními složkami projednány dokonce o 2 měsíce dříve,
než bylo vydáno příslušné usnesení vlády ze dne 25. ledna 1956.
Autorova připomínka k podrobnosti technologických postupů
vcfmi vhodně ilustruje skutečnost, že teprve další praxe může
správně hodnotit práce technologické. Mimochodem připomínáme, že při projednávání Směrnic č. 1 ná založení JEP (na
instruktáži pracovníků oblastních ústavů počátkem prosince
1955) byla všeobecně iádána jejich větší podrobnost.
Nechceme dalšími poznámkami předběžně recensovat příspěvek Ing. Letochy a těšíme se, že oprávněnost jeho názorů, připomínek a návrhů bude'prověřena dalšími diskusními příspěvky
z řad našich pracovníků OMS.
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V zimnom semestri šk. roku 1957-58 usporiadalo Vedecké
laboratórium fotogrametrie SVŠTv Bratislave seminár o aktuál!1ych problémoch fotogrametrie. Na seminári sa zúčastňovali
poslucháči zememeračského inžinierstva a pracovníci z rozličných pracovísk s fotogramftrnckou prevádzkouvrepublike, učitelia v~sokých škol, ako aj ~níodborníci z praxe.
Prvá prednáška bola 18. 10. 1957,posledná, záverečná 20. 12.
1957., pričom seminár bol každý týždeň. Na 12 ~asadnutiach
odznelo II prednášok spojených s diskusiou, ktoré predniesli
odborn~ciz praxe a vysokých škol.
1. Uvodnú prednášku mal riaditeI,VLF Prof. Inž. Dr Pavel
Gál na tému: Vplyv snímok a letových dispozícií na hospodárnost
letecke}/otogrametrie. V obsiahlej prednáške, której boli venované
dve seminárne zasadnutia, uviedol možnosti zvýšenia hospodárposti fotoleteckých a vyhodnocovacích prác,vzhIadom na Súčasný stav metód a fotogrametrických prístrojov, vyvínutých
v dos1edkupokroku v jemnej mechanike a optike. Ide najma
o tieto možnosti:
a) Využívat fotomateriály s vysokou ro~lišovacou schopnosťou, čím sa zvýši koeficient'hospodárnosti.
b) Používať širokouhlé fotokomory, prípadne normálne komory so zvačšeným snímkovým formátom (23 X 23 cm).
c) Pri fotoléteckých prácach používať zacielené a konvergentné snímky.
Z podrobne vypracovanej prednášky vyplývajú aj ďalšiemožnosti zvýšenia hospodárnosti vo fotogrametrii a smer jej rozvoja z ekonomického hIadiska.
2. Inž. R. Kudělásek z VTA AZ-Brno v prednáške Nové smery
v konštrukcii univerzálnych vyhodnocovacích prístrojov uvíedol
tendencie vývoj a konštrukcie vyhodnocovacích prístrojov západných firiC)m.Podrobne sa zaolíeral novým princípom konštrukcie vyhodnocovacích prístrojov v SSSR, ktorý spočíva na
princípe využitia pretvorených zvazkov fotogrametrických lúčov
pri vyhodnocovaní. Jeho výhodou okrem zjednodušenia a zlacnenia výroby je možnosťvyhodnocovať na takto konštruovaných
prístrojoch letecké snímky vyhotovené komorami rozdielnej
ohniskovej;vzdialenosti.

.
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3. Inž. V. Pichlík, pracovník VÚGTK-Praha, v prednáške .
Diferencované metódy pre letecké topografické mapovanie uvíedol
za akých podmienok táto.met~da v SSSR vznikla. Sovíetskí pracovníci vo fotogrametrii vyriešili problém zmapovania rozsiahleho územia Sovíetskeho svazu vlastnou ceston a tak dali základy sovíetskej fotogrametrickej, škole. Prax potvrdila správnosť tejtocesty.
4. Prednášat<I inž.V.Krátký
z VTA AZ (Brno) v prednáške
Systematické chyby vyhodnocovania na univerzálnych fotogrametrických prístro}och sa zaob ral vplyvom, respek,ive možnosťou
zanedbať systematické chyby vzhIadom na stredné chyby
fotogrametrického vyhodnotenia. Zaoberal sa najma, týmito:
1. Subjektívne systematické chyby, 2. Vplyv zakrivenia Zeme,
3. Chyba z refrakcie, 4. Chyby sposobené neistotou vzájomnej
orientácie, 5. Prístrojové chyby, 6. Chyby zo skreslenia foto~
grametrických objektívov, 8. Chyby z nesprávnej vnútornej
orientácie komor.
5. -Inž. E. Adler, ved. pracovník VLF v prednášk'e na tému:
Fotografické materiály pre leteckú fotogrametriu uviedol požiadavky na tieto n~ateriály. Zaoberal sa charakteristikou jednotlivých typov filmov, druhom a veIkosťou ich zrážky.Poukázal na
správny postup pri manipulácíi sfilmami
a so sposobom
uskladňovania exponovaných a vyvolaných filmov.
6. Inž. V. Wlachovský, pracovník GÚ.Bratislava, hllvoril
na tému Skúsenosti pri topografickom mapování metódou leteckej
fotogrametrie. Zhrnul bohaté skúsenosti, ktoré získal od čias začiatkov fotogrametrie na Slovensku.
7. V prednáške Klasifikácia leteckých snímok hovoril pracovník
GÚ-Bratislava inž. V. Kušnír o zásadách a postupe pri klasifikovaní leteckých snímok.
_
8. Prof. In'/.. Dr J. Klobouček, profesor ČVUT-Praha, mal
prednášku na tému Súčasný stav fotogrametrie v ČSR a smery
áalšieho ekonon,ického rozvo}a.
,
9. Inž. J. Petráš, ved. pracovník VLF
Rozbor podmienok
pozemne} fotogrametrie v:Jihfadom na presnost vyhodnotenia na
stereoautografe 1318. V prednáške, vychádzajúc z teórie chýb
pozemnej ste!;eofotogrametrie, boli vyslovené zásady pre volbu
optimálnej dlžky základnice,'presnosť jej určenia a zásady pre
dodržanie podmienok vonkajšej orientácie. Okrem toho bol vykonaný rozbor potrebnej presnosti nastavenia prvkov vnútornej
a vonkajšej orientácie pri vyhodnocovaní a vlastná presnosť
vyhodnotenia.
10. Inž. V. Gregor, odb. asistent SVŠT v prednáške .Metódy
a výsledky aerotriangulácie hovoril okrem iného o skúšobných
prácach vykonávaných v príslušných komisiách OEEPE (L'Organisation Europeenne ďEtudes Photogramme.triques Experimentales). Výsledky skúšobných prác tejto organizácie, ktoré
sú založené na širokom základe dajú konečnú odpoveď na problémy aerotriangnlácie.
II. VzhIa:dom na požiadavku praxe a plánované celoštátne
mapové dielo _ technicko hospodárskej mapy 1:2000 bola
namiesto povodnej prednášky Metódy leteckého topografického
mapovania v zahraničí, zaradená predriáška inž. J. Sokolíka,
pracovníka SGK na tému Použitie leteckej fotogrametrie pre práce
vo velkých mierkach. Prednášatel uvíedol skusenosti získané pri
mapovaní vo velkých mierkach pre katastrálne účely v niektorých kapitalistických krajinách (Švajčiarsko, Rakúsko, Belgia,
Taliansko, Záp. Nemecko). Napr. vo Švajčiarsku s využitím
,najmodernejších fotokomor RC 5a, RG 7a, fotomateriálov s vysokou rozlišovacou schopnosťou a vyhodnotením na autografe
A7 dosiahli str. chybu v dlžke, odčítaním na prístroji ± 8 cm,
graficky ± 10-14 cm. Presnosť vo výške bodov, určených
z vrstevníc ± 13 cm. Tieto výsledky,ako aj výsledky získané
z niektorých JI nás vykonaných prác, poukazujú na možnosť,
ba nutnosť plne využiť túto pokrokovú mapovaciu metódu pri
vyhotovovaní tak rozsiahleho diela.
Z diskusiek tejto prednáške vyplynula p'ožiadavka usporiadať
osobitný aktív venovaný problémom velkých mierok. Je potrebný vzhIadom na vytvorenie dobrého predstihu v prístrojovom vybavení našich prevádzok, v kádrovom a organizačnom
zaistení tak velkého a náročného diela.
Záverom možno povedať, že ciele, pre ktoré bol seminár usporiadaný, boli dosiahnuté. Bola daná možnosť najma a)diskutovať
o aktuálnych otázkachfotogrametrie,
b) nájsť- a vyzdvíhnúť
najdoležitejšie problémy a podIa toho určiť úlohy pre výzkum
c) umožniť výmenu skúsimosti medzi pracovníkmi praxe a vysokej školy. "
.
Pri záverečnom zhodnotení seminára, riaditeI VLF prof. inž.
dr. P. Gál okrem iného spomenul potrebu hIadať prípadne výhodnejší sposob pre výmenu skúseností. Ako sa ukázalo v priebehu seminára, záujem o seminár, ktorý bol určený predovšetkým pre poslucháčov 5. roč. zem. inž. fotogrametrickej vetve
a pre úzky kruh pracovníkov vo fotogrametrii, bol stále vačši
a celkove sa ho zúčastnili pracovníci z najmenej 12 pracovísk.
SÚpredpoklady, že tento seminár nebol posledný, ale začiatkom
pre intenzívnejší styk pracovníkov vo fótogrametrii.
Ing. J. Petráš, Bratislava

Oasopis, .Státního nakladatelství technické lileratury v r. 1958
AUTOMATISACE
Měslčně 64 stran, ročnf předplatné 72 Kčs, jedllotllvá
člsla 6 Kčs
AUTOMOBIL
Měslčně 36 "litran, ročnl předplatné 48 Kčs, jednotlivá
čisla 4 Kčs
DŘEVO
Měsičně 32 stran, ročnl předplatné 30 Kčs, jednotlivá
čisla 2,50 Kčs
/
ELEKTROTECHNICKi' OBZOR
Měsičně 56+ 12 stran, ročnl předplatné 72 Kčs, jednotlivá čisla 6 Kčs
ELEKTROTECHNIK
Ml!slčně 38 stran, ročnf předplatné 35 Kčs, jednotlivá
člsla 3 Kčs
ENERGETIKA'
Měsičně 56+ 20 stran,' ročnl předplatné 60 Kčs, jednotlivá čisla 5 Kčs
GEODETICKi' A KARTOGRAFICKi' OBZOR
Měslčně 20 + 4 strany, ročni předpiatné 48 Kčs, jednotlivá člsia 4 Kčs
HUTNICKi1:LISTY
Měslčně 73+ 26 stran, ročnl předplatné 84 Kčs, jednotlivá člsla 7 Kčs
HUTNÍK
Měslčně 36' stran, ročnl předplatné 36 Kčs, jednotllvá
člsla 3 Kčs
CHEMICKi' PRŮMYSL
Měslčně 60 stran, ročlll předplatné 60 Kčs, jednotlivá
člsla 5 Kčs
INŽENi'RSKĚ STAVBY
Měsičně 56 stran, ročn! předplatné 72 Kčs, jednotlivá
člsla6 Kčs
JADERNÁ ENERGIE
Měsičně 40 stran, ročn! předplatné 72 Kčs, jednotlivá
člsla 6 Kčs
JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA
Měsičně 32+ 4. strany, ročni předplatné 72' Kčs, jednotlivá čisla, 6 Kčs
KOŽAŘSTVÍ
Měsičně 32 stran, ročnl předplatné 42 Kčs, jednotlivá
člsia 3,50 Kčs
i
KVASNi' PRŮMYSL
Měsil;ně 24 stran, x:očni předplatné 60 Kčs, jednotlivá
.i'Člsla 5 ~čs
LISTY' CUKROVARNICKe
. Měslčně 28 stran, ročni předplatné 60 Kčs, jednotlivá
čisla 5 Kčs
'
MECHANISACE
Měsičně 40. stran, ročni předplatné 72 Kčs, j~dÍ1otllvá
čisla 6 Kčs
MISTŘI HORNICKÉ PRÁCE
Měsičně 24 stran, ročni předplatné 24 Kčs, Jednotlivá
čisla 2 Kčs
NOVÁ TECHNIKA'
Měsičně 32 stran, ročni předplatné 38,40 Kčs, jednotlivá člsla 3,50 Kčs
PALIVA
Měs!čně' 36 stran, ročnl předplatné 60 Kčs, jednotlivá
čfsla 5 Kčs'
PAPÍR A CELULOSA
Měslčně 24 stran, ročni předplatné 28,80 Kč,S, jednotlivá čisla 3 Kčs
PODNIKOVÁ ORGANISACE
Měslčně. 32 stran, ročni předplatné 36 Kčs, jednotlivá
čisia 4 Kčs
POZEMNI STAVBY
Měsičně 56 štran, ročnI předplatné 72 Kčs, jednotlivá
člsla ,6 Kčs

STÁTNI

NAKLADATELSTVf

PRŮMYSL POTRAVIN
i Měsičně 56 stran,
ročnf předplatné 84 Kčs, jednotlivá
čisia 7 Kčs
Přirústky technické literatury ve vědeckých, knihovnách
v ČSR
J Měsičně
32 + 80 stran, rocnl předplatné 16 Kčs, jednotlivá člsla 2 Kčs
Přehled technické a hospodářske literatury - ENERGETIKA A ELEKTROTECHNIKA
Měsičně 44+ 72 stran, ročni předplatné 100 Kčs, jednotlivá čisla 9 Kčs
HORNICTVI
Měsičně .24+ 32 stran, ročni předplatné 60 Kčs, jednotlivá 'čisla 5 Kčs
HUTNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ
Měslčně 64+ 120 stran, ročnl předplatné 180 Kčs, jednotlivá čisla 15 Kčs
CHEMIE A CHEMICkÁ TECHNOLOGIE
Měsíčně 48+ 80 stran, ročnl předplatné 108 Kčs, jednotlivá čisla 9 Kčs
.
STAVEBNICTVÍ
Měsičně 44+72 stran, ročnl předplatné 108 Kčs, jednotlivá čisla 9 Kčs
RUDY
Měs!čně 36 stran, roční předplatné 48 Kčs, jednotlivá
čisla 4 Kčs
SDÉLOVACÍ TECHNIKA
Měsičně 32+ 4 strany, ročnl předplatné 48 Kčs, jednotlivá čisla 4 Kčs
SKLÁŘ A KERAMIK
Měslčně 32 stran, roční\ předplatné 42 Kčs, jednotlivá
čisia 3,50 Kčs
SLABOPROUDi' OBZOR
Měsičně52 + 21 stran, ročnl předpiatné 72 Kčs, jednotlivá čisla 6 Kčs
SLeVÁRENStVI
Měslčně 32 + 10 stran, roč~1 plfedplatné 60 Kčs, jednotlivá čisla 5 Kčs
STA.VIVO
Měsičně 44 stran, ročnl předplatné 72, Kčs, jednotlivá
čisla 6 Kčs
STROJÍRENSKA Vi'ROBA
;
Měsíčně 44+ 8 stran, ročni předplatné 42 Kčs, jednot-'
IIvá čísla 3,50 Kčs
STROJÍRENSTVI
Měsičně 80 + 4 strany, ročni předplatné 84 Kčs, jed'notlivá čísla 7 -Kčs
T 58 - TECHNICKi' MAGAZIN
Měsíčně 54 - stran, roční předplatné 4'2 Kčs, jednotlivá
čísla 3,50 Kčs
TEXTlL
Měsičně 40 stran, ročnl předplatné 42 Kčs, jednotlivá
čisla 3,50 Kčs
ÚČETNÍ EVIDENCE
Měsíčně 36 stran, ročnl předplatné 36 Kčs, jednotlivá
čisla 3 Kčs

UHLi
Měsičně 36 stran, ročnl předplatné
čfsia 4 Kčs
.vODA
Měsíčně 32 stran, točni předplatné
čisla 5 Kčs
VODNÍ HOSPODÁŘSTVI
Měsičně 32 stran, roční předplatné
čísia 5 Kčs
časopisy

rozšiřuje

p~jfIÍlá každl

48 Kčs, jednotlivá

60 Kčs, jednotlivá

60 Kčs, jednotiivá

Po!itovni ~ovinová služba.

poitovnf

11fad

nebo poitovnl

Předpiatné
doručovatel.
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