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Popi!i výškovej siete pevných akontrolných bodov na Oravskej priehrade. Metodika pr~c pri merallí vertikál-
nych deformááí. . . '~-'. .

1. Úvod

Oravská priehrada je prvým vačším priehradným
múrom u nás založeným na karpatských flyšoch.
Geologické pomery jej základoy sú tak kompliko-
vané, že niektorí priehradní odborníci a geológovia
tak naši, ako aj zahraniční, vyslovili pochybnosti
o možnosti výstavby gravitačnej hrádze na terajšom
jej mieste. '. '.. " . . .
Z tohoto dóvodu celá naša technická i ostatná ve-

rejn1Jsť sledovala a sleduje bezpečnosť Oravskej prie-
hrady s vefkýmzáujmom. ,
Vzhfadom nachúlostivé pomerypodložia boli zór-

ganisované na tejto priehrade systematickémerania.
a pozorovania v rozsahu u nás dosiaf nenskutočnenom,
ktoré zaručujú sústavné sledovanie bezpečnosti diela
a prípadné prevedenie potrebných opatrení, ktoré by
bezpečnosť zaistil~. Tejio úlohy sa začiatkom roku
1952 :!1jalbývalý Ustav stavebných hmot a konštruk-
cií (USH:K) v Bratislave.
K najdóležitejším meraniam, ktoré sa vykonávajú

na Oravskej priehrade, patria nesporne geodetické
merania deformácií. Z nich sa realizuje meranie verti-
kálnych deformácií vefmi presnou niveláciou a me-
ranie horizontálnych deformácií trigonometrickou
metódou a metódou merania na zámernú priamku.
O skúsenostiach a výsledkoch týchto prác, ktoré
majú mimoriadny význam praktický, vedecký i ná-
rodohospodársky, hodláme postupne informovať našu
technickú verejnosť. V tomto článku sabudeme za-
oberať nivelačnými meraniami, a to popisom. siete
pevných a kontrolných vý~kových bodov a metodi-
kouprác.
Prvé Jl.ivelačné lUeianie vertikálnych deformácií

uskutočnilo sa ná. Oravskej priehrade V júni 1950.
Do februára 1952 bolo vykonaných 8 meranÍ. Zá~·
nivelované boli kOIitrolné výškové body v ~tlvíznej
.štolni blokov 10-14 a tiež výškové body na' povrchu
bl?kov, ktoré boli neskor zneprístupJl.ené alebo zni-
čené. }\ierania do februára 1952 robil bývalý SLOV-
ZAKU Bratisl~va a od marca ,1952 prevzal tieto
práce bývalý USHK (terajší VUTMS) a nepretržite
v nich pokračuje .
., Prvú kompletnú niveláciu všetkých kontrolných
bodov v štólňach sme previedli v marci 1953, teda
.pred prvýmplnením nádrže. Počas prvého plnenia
nádrže vykonali tieto merania veTmi cenné služby.
Dokonca marca 1956 bolo na Oravskej priehrade
prevedených celkom 31 nivelačných meraní.

2. Pevné výškové body

Vefmi presnou niveláciou zisťujeme na Oravskej
priehrade vertikálne deformácie (sada~ie) priehrad.
ných blokov a tiež ich nakláňanie, čo slúži ako cenná
kontrola iných meracích metód.
Základom pre pozorovanie vertikálnych deformá-

cií vefmi presnou niveláciou je sieť pevných výško~
vých bodov, ktorá pozostáva z 10 bodov, rozmiest-

nených tak, že tvoria uzavretý nivelačný polygón
(obr. 1). Tým je umožnené zistiť v Illedziachdťlsa-

Obr. 1: 1. Sieť pevných výškových'bodov. 2. rSadanie terénu
za dobu júl 1953 - maj 1955:

hovanej ptesnosti prípadnú výškovú zmenu ktorého-
kofvek z nich.1)
Pri stabilizácii použili sa normalizované čapové

značky, aké používa štátna nivelácia. Tri body
(F9, FlO, Fu) sú stabilizované čapovými značkami
v murive budov, ďalšie tri (FI3, Fw F1S) v piJieroch
- stanoviskách pre trigonometrické meranie a dva
(F1G, Fd v cestných objektoch. Jeden hod je stabi-
lizovimý klincovou značkou vhetónovom kvádri a
hod F18 je vybu<lovaný podfa oh1'. 3 v [5]. Všetky
tieto body okrem F17 sú situované na vzdušnej
strane priehradného múra a sú rozložené na oboch
stranách odpadového kanálu. Súčet dížok všetkých
zámer nivelačného polygónu je zhruba 2 km a max.
prevýšenie je 26 m. Dva pevné body, a to F13 a -F14
sme zvolili za východiskové. Z nich vychádzame pri
každej nivelácii.
Pre ,zameranie prevýšenia jednotlivých pevných

bodov treba vzhfadomna ich vzdialenosť a výškové
rozdiely voliť vždy niekofko prestáv. Pri prestavách
staviame nivelačné laty na hla.vice nivelačnýchkli-
nov (obr. 2). .
Terajšia sieť pevných výškových bodov nehola vy-

hudovaná naraz, ale je výsledkom určitého v)'Voja.
Od júna 1950 do júua 1952použíyal sa ako výcho-
diskový. bod Fu na budove Státnej stavebnej
správy a ako pevné hody F9 a Fw Výšková poloha
hodu Fu hola skontrolovaná až při 12iIivelačnom

1) Priodovodnenom predpoklade, že ,v~etky body. ne-
podlahnú ,.súčasne tej istej výěkovejzmene vzhIadom'na ich
pomeme:Velkepolohové odlahlosti a, roznQs( ich stabilizácie.
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meraní V júni 1952. Meraním sa zjstilo, že hod Fu
sadol o 2 mm. Preto, ako aj z dovodu zvýšenia pres-
nosti, hol v októhri 1952 zvolený nový východiskový
hod Fl3 a sieť hola doplnená na celkový počet 9 pev-
ných hodov. Desiaty hod Fl8 hol vyhudovaný za-
čiatkom roku 1953.
V roku 1955 hol uvoTnený pre vstup s niveláciou'

do hlavnej revíznej štolne aj vchod medzi hlokmi
8 a 9 (ohr. 3) (okrem doteraz používaného vchodu
v hloku 16). Tak holo možné prejsť na použitiedvoch
východiskových hodov Fl:,! a Fw Toto usporiadanie
malo veTmi priaznivý vplyv na kvalitu výsledkov
nivelačných:meraní.

výško:é zmeny v medziach dosažiteTnej presnosti
meranla.
Na ohr. 1 sme znázornili tiež sadnutie podložia

priehrady, namerané počas plnenia nádrže za ohdo-
hie júl 1953 - máj 1955. Vrstevnice sme zostrojili
z výškových zmien pevných i kontrolných hodov.
Záverom k sieti pevných výškových hodov na

Ora vskej priehrade treha povedať niekofko slov.
Celá sieť je vyhudovaná dosť hlízko priehradného
múra. Najvzdialenejší hod sa nachádza necelých
500 m od priehrady. Z užšieho hra disk a, teda z hTa-
diska sledovania výškových zmien priehradného
múra a terénu v jeho hezprostrednej hlízko sti, to

Obr. 3. Schematický náčrt siete kon-
tfolných výškových bodovo

celkom postačuje. Tým je za-
ručená dohrá kontrola chova-
nia sa diela a z toho hTadiska
možno povážovať popísanú výš~
kovú sieť za dokonalú sústavu.
Avšak zo širšieho hTadiska,

t. j. z hTadiska zistenia poklesov
širšej ohlas ti územia v okolí
priehrady, zistenia dosahu jej

ríi?t'IlJfIlČJlA. I@STOlllA .
a/lLAVlli !lev/i. ŠTŮLJiA

18 19 ;1-2

Prv~ kompletné zameranie siete pevných výško-
vých hodov sme previedli v júli 1953. Vý~ledky me~
rania ukázali, že výška východiskového h~du Fl3 sa
za ohdohie októher 1952-júl1953 nezmenila. Druhý
krát hola celá sieť zameraná v novemhri 1954. vý-
sledky tohoto merania sú veTmi zaujímavé. Ukazujú
na pomerne značné sadnutie celého územia (teda aj
hodu Fd, v okolí-priehradyza ohdohie júl 1953.-
novemher 1954 (pozri stípec 4 v tahufke 1.).
Sadnutie sa zváčšuje smerom k priehradnému múru.

Kóta vodnej hladiny dosiahla v aug. 1954 skQro
max. výšku vzdutia. V máji 1955 hola celá. !lieť
pevných výškových hodovzameraná štvrtýkrát.Za
ohdohie novemher 1954 - máj 1955 neprejavil sa
pokles hodov Fl3 a Fw Ostatné body vykazuju

Ozna ..
Výšková zmena od do v mm

ěenie' I júl 1953 Inovemo19541 m8rec 1952.bodu 2. muec I okt. 1952
40okt. 1952 júl 1953 novem. 1954 máj 1955 máj 1955

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6

F9 -1,3 - - - -

Flo -1,6 - 0,2 -1,1 - 0,2 - 3,1
Fu - 2,0 - 0,1, - 2,1 -0,2 - 4,4
Fu - -1,0 - 2,6 - 0,4 -
Fl3 - 0,0 -1,4 Q,O -

Fu - - -1,3 0,0 -
F15 - - -1,0 - 0,3 -
Fu - - --:.2,2 -0,3 -
Fu - . - -1,9 -0,4 -
Fl8 - - - - 0,2 -

'-
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tlakovej zóny, hy takáto sieť mala siahať do vzdiale-
nosti niekolkých km od priehradného múra. Zo za-
hraničnej Iiteratúryje totiž známe, že poklesy územia
holi zaznamenané do značných vzdialeností (ce.z15 km
~ porovnaj napr. Boulder-Dam [3]) od priehrady.
Je v záujmepokroku v tomto smere, ahy sa na pod-
ohné pozorovania pamatalo na niektorých našich no-
vších priehradách (OrIík, Nosice).

3. Kontrolné výškové hody

Sieť kontrolných výškových hodov-pozostáva z 94
hodov, ktoré sú umiestené v hlavnej revíznej štolni,
v pomocnej štolni medzi hlokmi a predhlokmi, v in-
jekčnej a tiež hornej revíznej štolni (ohr. 3 a 4).
Kontrolnévýškové hody v hlavnej revíznej štolni

sú umiestené viičšinou po jednom hode v strede
každého hloku (hody 3-34). V pomocnej štolni na
návodnej strane hlokov 3-15 sú osadené dve' ča-
pové značky pri každej dilatačnej škáre (hody CI až
C24).Tým vačšina hlokov má 3 kontrolné výškové
hody usporiadané do trojuholníka, ktorého základňu
tvoria dve značky v pomocIÍej štolni, vzdialené od
seha cca 12 m a tretím vrcholom je kontrolný hod
v hlavnej revíznej štolni.
Uvedený systém usporiadania kontrolných výš-

kových hodov sme zvolili preto, ahy holo možné
z výsl:dkov nivelácie moiť i naklonenie hlokov
v dvoch hlavných smeroch. Hodnoty naklonenia vy-
počítame z relatívných rozdielov výškových zmien
jednotlivých hodov - vrcholov trojuholníka - pri
ich známej horizontálnej odlahlosti.
V odfahčovacích dutinách hlokov 4 až 10 sú dalšie

kontrolné výškové hody smerom k vzdušnej strane
(na ohr. 4 hod 19-2) zriadené za účelom predfženia
základne pre stanovenie priečneho naklonenia. Tým
sa získala vačšia presnosť výsledných hodnOt naklo-
nenia.
Ďalší systém kontrolných výškových hodov je

v injekčnejštolni, kde v každom predhloku o ažg je
jeden kontrolný výškový hod. V hornej revíznej
štolni, ktorou vstupujeme do hlavnej revíznej štolne
na pravom krídle priehrady, sú 4 výškové hody
(EI-E4). Okrem toho mali hloky 4 až 17 po dva
kontrolné výšk~>véhody na korune,a to pri díIatač-
ných škárach. Zial, vyhotovením záhradlia holo zne-
možnené stavanie laty na tieto hody a tým i vykoná-
vanie ďalších nivelačných meraní ua korune.
Pri stahiIizácii kontrolných výškových hodov po-

užili sa klincové a čapové značky, aké sa hežne po-
užívajú pri štátnej nivelácii. Ich nedostatkom je, že
nie sú dostatočne chránené proti korózii a tiež že
majú dosť hruho opracovaný povrch. U ďalších sta-
vieh hol tento nedostatok odstránený použitím
značiek z nehrdzavejúcej ocele aleho značiek po-
chromovaných (pozri ohr. 4 v [5]).

4. Metodika prác

Všetko úsilie pri organizovaní nivelačných meraní
na priehradách treha zamerať na dosiahnutie maxi-
málnej presnosti výsledkov. Je to nutné jednak z toho
dovodu, že stavehné zložky, projekčná i investorská,
majú na tieto výsledky skutočne velmi vysoké po-
žiadavky a tiež preto, že merané hodnoty sú často
rádu desatín mm.'

Toto musí mať na pamati už projektant pri vypra-
covaní projektu pre velmi presnú niveláciu a tiež
geodet poverený meraním pri volhe metodiky prác,
pracovného postupu, prístrojov a p. Je velmi vhodné,
ahy výšková sieť na priehrade hola volená tak, aby
nivelačné ťahy holi pospájané v uzavreté polygóny,
ktoré dávajú najlepšiu kontrolu výsledkov, aby bólo
čím najmenej otvorených ťahov.
Vyššie sme uviedli, že nivelačné merania na Orav-

skej priehrade sa realizovali už počas jej výstavby.
Vtedy nivelačný ťah hol vedený do hlavnej revíznej
štolne ako otvorený ťah. Pri prvom kompletnom
meraní v marci 1953 holo možné nivelačné ťahy
v štolňach hlokov 15 až 17 spolu s predblokmi
g až n spojiť tak, že sa vytvorili dva uzavreté poly-
góny. Pomocou ťahu v hornej revíznej štolni sme
získali v r. 1955 tretí uzavretý polygón. Takto hola
vytvorená výšková sieť, ktorá umožňuje výpočet a
vyrovnanie podla metódy najmenších štvorcov.
Niveláčné merania na Oravskej priehrade pozo-

stávajú z periodických meraní kontrolných výško-
vých hodov, prevádzaných v intervaloch podla po-
žiadaviek projektanta a investora a z ohčasných
zameraní siete pevných Výškových hodov za účelom
sledovania ich stahility.
Pri nivelácii používame nivelačný prístroj Zeiss

III s planparalelnou dostičkou a invarové nivelačné
laty s polcentimetrovým delením, a to trojmetrové
zn. Kern a dvojmetrovú latu zn. Nestler.
Nivelácia pevných výškových hodov sa velmi ne-

liší od velmi presnej nivelácie v ohvyklej geodetickej
praxi. Venujeme pri nej zvýšenú pozornosť refrakč-
ným vplyvom, pre ktoré sú na priehradách zložité
,pomery, čo možno vysvetliť nerovnakým ohrievaním
terénu, hetónu, vody a pod.
Nepriaznivou okolnosťou je tiež (a na niektorých

priehradách sa jejnemožuo vyhnúť), žečasť nivelač-
ných ťahov vedie terénom (nie po ceste), takže mu-
síme nivelačný prístroj stavať na makkej pode, čo
mMe lahko sposohiť jeho klesanie. V takých prípa-
doch postavíme prístroj a zatlačíme nohy statívu
s najvačšou starostlivosťou, skracujeme interval
medzi čítaním vzad a vpred, ohčas urohíme kon-
trolne čítanie vzada dháme, ahy okolo urovnaného
prístroja nikto nechodil.
Z výsledkov velmi presnej nivelácie na Oravskej

priehrade možno usudzovať, že jedno zameranie siete
pevných výškových hodovročne je dosť málo. Velmi
účelné sa zdajú hyť 2 merania za rok, a to jedno na
jar a druhé v jeseni.
Velmi presnú niveláciu rohíme vždy geometrickou

niveláciou zo stredu a pokial to podmienky dovolia
s rovn.ako dlhými zámerami vzad a vpred. Ahy sme
vylúčiIi vplyv chyhy z nerovnohežnosti osi nivelač-
nej libely so· zámernou priamkou, rektifikujeme li-
helu pred každým meraním a počas merania rekti-
fikáciu z času na čas skontrolujeme.
I pri periodických niveláciách kontrolných výško-

vých hodov dodržujeme zásady platné pre velmi
presnú niveláciu. Avšak sú tu značné rozdiely od
veTmi presnej nivelácie v ohvyklej geodetickej praxi.
Celková dfžka nivelačních liniek je veTmimalá, po-
hybuje sa okolo 1 km a pritom max. výškový rozdie!
prekračuje 32 m. Teplotné pomery v štolňach sú
konsolidované a meranie nezávisí od atmosferických
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podmienok (slnko, dážd, zima, vietor). Vihrácia
vzduchu sa tu nevyskytuje. Stavanie prístroja na
tV,rdom podklade (betón) zabraňuje jeho klesaniu.
Dlžka zámer je ve1'mi malá, od 4 m do 3 m. Na zá-
klade toho možno s určitou opodstatnenosťou tvrdiť,
že pri týchto meraniach bude vplyv refrakcie da-
leko pod presnosťou odčÍtania. Avšak ve1'mipozorne
treba postupovať pri prechode zvonku do štólne
(voliť krátku zámeru).
Vštólňach nivelujeme medzi susednými kontrol-

nými značkami bez prestáv a po definitívnej úprave
tel énu bude to vykonané i pre úseky od priehrady
k východiskovým bodom. Každé prevýšenie zame-
riame dvakrát. Pritom meníme výšku horizontu prí-
stroja. Meranie "zpať" robíme v štólňach čiste za
účelom zvýšenia presnosti výsledkov. OdčÍtavame
v poradí: obe stupnice zadnej laty a potom ohe stup-
nice prednej laty.

V štólňach prichradnýchmúrov sÍt prc vcfmi
presnú niveláciu ťažké podmienky, ktoré vyžadujú
vefkú zručnosť od nivelátora. Niektoré štólne na
Oravskej priehrade sú celkom úzke. Prevýšenie medzi
susednými výškovými bodmi v strmých častiac~ je
skoro 3 m (resp. 2 m pri používaní 2 mlaty). Dlžky
zámer sú len o nieko1'ko cm (niekedy do 10 cm)
vačšie ako minimálna zaostrovacia schopnosť nive-
lačného prístroja. Pre tieto okolnosti musí byť prí-
stroj postavený na každom stanovisku pri všetkých
meraniach na tom istom mieste a v tej istej výške.
K tomu treba dodať, že stavať prístroj na schodoch
nie je najfahšie. Nie sú zriedkavosťou prípady, že sa
prístroj musí postaviť do výšky 0,5 m nad dnom
štólne (obr. 5).

·Do nedávna pracovali v štólňach Oravskej prie-
hrady rozličné stroje, injektory, vrtačky, šramačky,
ktorých hukot úplne znemožňoval diktovanie, Kvap-
kanie vody a kal na dne (obr. 6) sú dalšími nepriazni.
vými okolnosťami.
Pokúšali sme sa róznymi spósobmi vyriešiť osvet-

lenie lát (napr. pl'enosným akumulátorom a žiaro-
večkami na latách) počas merania najma so zretefom
na to, aby pomocník dobre videI na libelku. Osvetfo-
vacie zariadenia však trpeli poruchovosťou a tak
používame k osvetleniu kábel s prenoskou.
V technickom projekte Oravskej priehrady bolo na

nivelačné merania pamatané. Za tým účelom boli
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navrhnuté v štalňach l'ozličné úpravy, ako napr.
hetónové podstavce pre 'stavanie nivelačného prí-
!ltroja (ohr. 7), kruhové otvory v múre pre vedenie
zámery od prístroja k late a i. Počítalo sa však s po- '
užívaním dvoj- a trojmetrovej nivelačnej laty, čo
vplýva nepriaznivo na výpočty i presnosť výsledkov,
pretože namerané hodnoty treba opravovať o posun
z počiatkov lát a potom každé, čítanie na late treha
osohitne násobiť opravou z dlžky laťového metra.
Na ďalších priehradách (Dohšiná, Nosice) je aj tento
nedostatok odstránený.
Vzhfadom na vysoké požiadavky na presnosť ni-

velačných meraní na priehradách treha metodiku
prác i pracovný postup voliť tak, ahy sme obmedzili
vplyv nivelačných chýh na minimum. Nehudeme
teraz preberať všetky nivelačné chyby, pretože sú
v literatúre dosť podrobné prebrané [1], [2], [4], [8],
ale' upozorníme len na dve nebezpečné chyby syste~
matického charakteru, ktoré sa pri týchto prácach
mažu najčastejšie vyskytnúť. Je to chyba z nezvislej
polohy nivelačnej laty a neistota v určení dÍžky
latového metra a jeho zmien počas merania. Vylú-
čenie prvej chyby vyžaduje denne skontrolovať rekti-
fikáciu libiel na latách.
Druhú chybu sa snažíme vylúčiť tým, že pri kaž-

dej nivelácii starostlivo skomparujeme nivelačné laty
normálnym ,metrom a do výsledkov zavádzame
opravu z dlžky latového metra. Daležité je, aby
, dfžka normálneho metra bola správne určená, a tiež
treha venovať pozornosť vplyvu chýh z nespráv-
neho určenia teploty pri komparácii (používané,
teplomery rýchlo reaguj ú na zmeny teploty ovzdušia,
kým invarový pas inormálnymeter sajejprispósobujú
ovela pomalšie). Chyhy zo zmien dlžky latového
metra hy sa dali vylúčiť vefmi častým komparo-
vaním, čo však z praktického hfadiska hy sotva
holo možné.
Nazdávame sa, že je potrehné zmieniť sa aj o otázke

pomocníkov (figurantov) pri týchto meraniach. Po-
mocníci sa podiefajú kvalitou svojej práce na kvalite
výsledkov. V štalňach sú pre ich prácu ťažšie pod-
mienky (ohr. 8) a pritom sa kladú na nich značné
požiadavky. Pomocník musí pred každým posta-
vením laty dokona!e očistiť značku i patku laty,
latu musí stavať na najvyšší bod značky a držať
ju počas odčítania presne vo vertikálnej polohe. Toto
robí najčastejšie pri slahom osvetlení. Pre nedosta-
tok priestoru sa nemOže tak Iahko pohyhovať ako
v teréne, nemaže dohre používať podperné palice
a k tomu nie je zriedkavosťou, že mu kvapká voda
za krk.
Neschopný pomocník mOže nielen veImi Iahko po-

škodiť drahý inventár spravidla zahraničnej výroby
(invarové laty), ale maže tiež znehodnotiť výsledky
i najpoctivejšej práce nivelátora. Z toho je vidieť,
že pomocník musí hyť schopný a svedomitý, aby
holo možné bez rizika spofahnúť sa na jeho prácu.
Nato treha upozorňovať najma tie složky, ktoré
v praxi pridelujú pomocníkov geodetom.

5. Záver

Pri meraní vertikálnych deformácií vefmi presnou
niveláciou na Oravskej priehrade sme získali mnoho
praktických poznatkov a skúseností, ktoré využí-
vame pri zavádzaní a organizovaní takých meraní

na iných priehradách (Vír, Nosice, Dohšiná, Belanka
a i.).
Získané skúsenosti ukazujú, že pre dosiahnutie

dohrých výsledkov pri týchto prácach treha:
a) vybudovať dokonalú sieť pevných a kontrol·

nych' výškových bodov, . '
h)používať pri meraní najpresnejšie prístroje a

pomócky,
c) účelne prispasobiť metodiku, prác i pracovný

postup daným podmienkam,
d) meraním poverovať odh'orne dohre priprave.

ných zememeračských inžinierov a prideliť im
schopných pomocníkovo
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Zkvalitnění kresby terénního reliefu s morfologického hlediska

Lehmannova šrafura. Rozbor topografické plochy. Křivky topografické plochy. Čáry terénní kostry. Rozbor
deseti pravidel a výjimek zákonité souvislosti čar terénní kostry. Členitost terénních tvarů a generalisace. Skizzo-
vání. Systematická kontrola morfologické kvality vrstevnicového obrazu rekonstrukcí čar terénní kostry z defini-
tivních vrstevnic a její výchovná složka.

Základ k souvislému a homogennímu kresehnému
vyjádření výškopisného ohsahu mapy položila před
více než 150 lety klasická Lehmannova šrafura,
která zavedla šrafu, jakožto odstupňovaný průmět
části spádové křivky místo dřívěj ších šraf slouží-
cích jako pouhé stínovací pomůcky. Vrstevnice hyly
pro LehmannoVu šrafuru jen konstrukčním pod-
kladem, který do definitivního elahorátu pojat nehyl.
Pro konstrukci vrstevnic hy tedy logicky měly hýt
konstrukční pomůckou spádové křivky. Mnohdy
však znázornění terénního reliefu v mapě se opírá
převážně jen o pouhou mechanickou interpolaci mezi
množstvím výškově určených hodů, při čemž morfo-
logický základ je přezírán. Je proto třeha hledat
způsoh, jak přinutit topografa k respektování morfo-
logíckéstránky, jak pro zlepšení kvality, tak i pro
zhospodámění prací ..Musíme se snažit, ahy kontrola
morfologické kvality vrstevnicového. oprazu - a
kvality výškopisu vůhec - hyla pokud možno nej-
méně odkázána na sporadické lokální posouzení díla
zkušeným vedoucím topografem. Podaří-li se nám
to, pak také usnadníme a urychlíme výchovu no-
vých kádrů a dáme naší topografické služhě hrzy
dostatek topografů uspokojujících topografických
a morfologických znalostí, kteří hy dokonale četli
terén a ovládali zákonitou souvislost čar terénní
kostry.
Předem huďtež zde stručně zopakovány základní

topografické pojmy. Topografická plocha neholi terén
je zemský povrch zidealisovaný a zjednodušený
v ohecnou spojitou ohalovou plochu, na níž rozezná- 1.,
váme plochy rovné, vypuklé a vhlouhené. Variacemi. r~vn~ ,
těchto ploch ve- směru horizontály st~nomerny spad
a vertikály - viz ohl'. 1 -. dosta-
neme devět druhů ploch, jejichž
komhinacemi vznikají tvary teré-
nu.
Průsečnice ploch terénních tvarů ~

vytvářejí hrany terénního polyedru ~
neholi čáry terénní kostry. Na o
topografické ploše rozeznáváme'~
dva důležité druhy křivek: křivky .g
horizontální a křivky spádové. Ho~ '-oJ
rizontální křivky jsou průsečnice 'Ql

topografické plochy s rovinami §
(plochami) rovnohěžnými s top 0- ~

grafickou průmětnou. Vrstevnice .g
tvoří soustava horizontálních kři- ~
vek, jejichž nadmořská výška je ::s
dělitelna zvolenou výškovou vzdá- )~
leností rovnohěžných rovin (vrstev- E
ných), nazývanou intervalem vrs- :
tevnic.Spádové křivkyheholispád- ~
nice prohíhají směrem, kterým hy ti'
po hladké topografické ploše sté"
kala voda a jsou tedy kolmé k vrs-

1..
rovna

2.
vypuklá

(konvexní)
hřbet

3.
vhloubená
c.konkávní)

údo[[

tevnicím. Dva zvláštní význačné druhy těchto kři-
vek tvoří nejdůležitější čáry terénní kostry. Jsou
to křivky pře dělové neholi hřhetnice a křivky
údolní neholi údolnice. Hřhetnice jsou spádnice
jdoucí po nejvyšších místech vypuklé plochy. Od
hřhetnic se ostatní spádnice na ohě strany roz-
híhají. Údolnice probíhají v nejnižším místě
plochy vhlouhené. K údolnicím se spádnice
s ohou hočných ploch shíhají. Hřhetnice a údolnice
jakožto hrany terénního polyedru existují i v pří-
padě, když části ploch po obou jejich stranách hy
hylo lze považovat za části jediné plochy válcové,
tedy i když v tomto případě o průsečnicidvou ploch
mluviti nelze. Je-li hřbetnice nebo údolnice spádnicí
pouze v jedné z ploch, nazývá se jim příslušný tvar
rampový hřbet nebo rampový zářez. Další význačné
čáry terénní kostry tvoří průsečnice ploch různého
sklonu ve směru vertikály. Jsou to hrany, přes něž
voda přetéká. Prohíhají tedy napříč spádu a to huď
vodorovně neho v ostrém úhlu se směrem spádu.
U těchto positivních tvarů je horní plocha naklo-
něna mírněji než spodní, na př. výstupek, a u nega-
tivních je naopak mírněji nakloněna plocha dolní,

b) ve směru svislé (vertikály)
ve směru spádu

2.
vypuklá

spádu přibývá
(po sitivní)

3.
vhloubená

spádu ubývá
(negativnÍ)

~ ~

~ ~

~

::l@"tJ
'oQ.
V>

'-'(1)

® E

~
V>

~

~ ~~-~
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na př. prohhí neho úpatí. Úpatnice je hrana, ve
které přechází úhočí do údolí. Ostré hrany terénního
polyedru, v jejichž hodech jsou možné dvě tečné
roviny, se vyskytují v přírodě výjimečně (mimo
hěžné terénní stupně). Vrstevnice se ve svých prů-
sečících 8 ostrou hranou lomí. Hrany hývají zpra-
vidla v přírodě ohroušeny. Šířka ohroušení se projeví
jako zaohlení vrstevnic. Na ohr. 2a je vyznačen vý-
stupek nakloněný, 2h prohhí nakloněné, 2c rampový
hřhet a 2d rampový zářez. (Pro lepší názornost jsou
případy vyznačeny rovnými částmi ploch s hranami
ostrými a přímkovými.)

__ 1//
-;~ ;r>;
ih~

---l'(

Základní typy terénních tvarů jsou hřhety a údolí.
Jsou výsledkem činnosti vnějších geologických či-
nitelů, která se souhrnně označuje jako snášení
(odnos) neholi den u d a ce. Rámec její půsohnosti
vytvořily před miliardami let vnitřní geologické síly,
jejichž půsohením vznikly prapevniny a na nich
pohoří. Tak vznikl krajinný pr~tvar, který hyl vy-
modelován denudací do nynější podohy. Činnost de-
nudace závisí na mnoha okolnostech, jako je složení
hornin skalního podkladu, uložení vrstev, zlomové
linie, klima a j. Geologie a geomorfologie označuje
postupnou modelaci povrchových tvarů jako geogra-
fický cyklus a mluví o cyklu humidním erosním ne-
holi o cyklu normálním a o cyklu aridním v pustin-
ných krajích, kde morfologický cyklus prohíhá hlavně
činností větru. Dále je to cyklus glaciální (ledov-
cový) a cyklus marinní (přímořský).
Pro vývoj povrchových tvarů naší ohlasti je nej-

důležitější cyklus humidní, který vyžaduje hojnost
srážek. Denudace je zde tvořena hlavně činností
dešťového ronu (splachováni) a hěhutých vod. Již
neustále se opakující dopad dešťových kapek uvol-
ňuje částečky půdy a hornin. Hlavní účinek dešťo-
vého ronu je však splachování zvětralin. Tím vzniká
síť stružek, hrázd a nánosů - každému známý úkaz
po silném lijáku na cestách, hlinitých svazích nebo

haldách, které připomínají v miniaturním měřítku
říční síť. Zcela podobně je rozhrázděn zemský povrch
stálými brázdami větších rozměrů tak, že vždy
mezi dvěma vhloubeninami je jedna vyvýšenina
a mezi dvěma vyvýšeninami vždy jedna vhloube-
nina. Je to základní zákon terénních tvarů. Nikde
v přírodě neexistují vedle sehe v geomorfologickém
pojetí dvě plochy vhlouhené nebo dvě plochy vy-
puklé. Tedy ani vrstevnice měřicky podchycená
dvěma h03y na vhlouhených neho vypuklých plo-
chách nemůže mít průhěh jak vyznačeno na obr. 3a,
nýhrž musí mít vždy tvar vyznačený na ohr. 3h.
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Vyžaduje-li případně kóta bodu na př. vhlouhený
tvar u mezi dvěma danými vhlouhenými tvary Ul

a U2 - viz ohr. 3c - je logické, že mezi nimi musí
dojít k členění plochy ve směru horizontály dvěma
plochami vypuklými hl a h2 - viz obr. 3d.
Ohjeví-li tedy topograf bezpečně na př. tvar vhlou-
hený, musí v jeho sousedství hledat dvě plochy vy-
puklé. Poznamenávám, že u začátečníků se často
zvrhá vyjádření tohoto základního zákona terénních
tvarů v ornamentování umělým vlněním vrstevnic,
které nemá nic společného s terénní zákonitostí ani
s grafickou ladností, jakožto jednoho z požadavků
mapové estetiky.
Tím, jak říční výmol formuje průběh svého ko-

ryta, vytváří současně tvary přilehlých svahů a prů-
běh sousedních předělových vyvýšenin, které jsou
podohně dále modelovány dešťovým ronem. Tak na
př. na levém hřehu vodního toku Ul .-:- viz ohr. 4 -
který se stáčí do leva, je v tomto jeho ohhí tvar
vypuklý hl' který má protějšek ve tvaru vhlouheném
U2 na pravém hřehu v ohbí vodního toku. Mezi
údolnicemi Ul a u2 musí hýt podle základního pra-
vidla terénních tvarů plocha vypuklá se hřhetnicí h2•
Tvary údolní, úpatní, svahové a vrcholové se vzá-
je~ně podmiňují a spolu souvisí. Na rozhraní svršku
vyvýšeniny a úbočí, kde tvary vznikají, diktuje
jejich vyjádření směrem nahpru správný průběh
vrcholového tvaru a směrem dolů správný průběh
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svahu, který musí hýt současně v zákonité souvis-
losti giktované zdola tvary úpatními a údolními.
Spr{Wněhodnocený vyvýšený tvar je podmíněn sou-
sedním tvarem údolním a naopak. Viz ohr. 5.
Účinel-.dešťov~ho ronu se projevuj~ nejzřetelněji

v modelaci říčních údolí. V aridních pustinných

ohlastech vznikají výmoleIll, řek hluhok{l údolí o svis-
lých stěnách (na př. známý kaňon Colorado). Břehy
a přilehlé srázy údolí zde zmírněny nejsou, protože
chyhí modelace ronem. Činnost potoků a řek se
omezuje jen na ohlast vlastních koryt. Činnost ronu
·působí na celé ploše postižené deštěm a vytváří ne-
široké mělké vhlouhené tvary zvané úžlahí s mezi-
lehlými zaohlenými hřhítky. Někdy jsou vytvořeny
hluhší ronové rýhy zvané strže a rokle neholizmoly.
Účinek ronu se slahě projevuje na horninách roz-
pustných neho značně rozpukaných. Na př. v krasu
se v~da .rychle ztrácí do. podzemí a nemůže v plné
míře zmírňovat ostrosti a nerovnosti ter~nu.
Hlavní pákou denudace je spád terénní plochy a

ten v přírodě prakticky končí teprve u jezer a moří.
Lze tedy každou úd!>lnici sledovat od jejího vzniku
přes úžlabí nebo hluběí .ronové rýhy, jimiž se sráž-

kové vody soustřeďují v potocích a řekách a dále až
do moře. Výjimku z tohoto pravidla tvoří vhlou-
hené uzavřené tvary terénů krasových (doliny, polje,
slepá údolí), menší vhlouhené uzavřené tvary terénů
rovinatých a podohné tvary území poddolovaných.
Některé údolnice 'vznikají na vrcholné části vyvýše-
ninya některé uprostřed svahu; je tomu tak v di·
sledku komplikované struktury příkrovové stavh),
Denudací jsou vypreparoványhorniny v~dornější,
takže tvoří skalky, skalní suky, výstupky, výčnělky,
žehra a svahové vyvýšeniny typu žeher. V místech
zvýšení spádu neho vzniku srázů, jimiž tyto svahové
vyvýšeniny přecházejí do svahu, vytvářejí se ero-
sivní základny pro vznik úžlahí uprostřed svahu,
což má také lo~ický důsledek v rozvětvení původ-
ních .hřhetnic dotyčných vyvýŠenin. Z uvedeného
vysvítá, že terénní tvary vznikají na svršku vyvýše-
niny (nikoliv jen na vrcholné části vyvýšeniny) a dále,
že vhlouhené tvary tvoří větvovité souhory, které
prstovitě vnikají do území podléhajícího denudaci.
Logicky podohně tvoří souvislé souhory i jejich mezi-
lehlé předělové vyvýšeniny. Avšak i toto {lravidlo
má výjimky. Je to {lřípad terénního tvaru žehra neho
vyvýšenin typu žehra a nár-osových neho ssuťových
kuželů. Jejich hřhetnice vznikají na svahu nedaleko
pod místem, kde se nad nimi údolnice rozdvojují
a tvoří tedy samostatné jedince, kteří se vymyka.jí
ze souvislosti ostatních hřhetnic. Ohdohně se může
vymknout ze souvislého souhoru i údolnice. Jsou to
jednak případy vhlouhených uzavřených tvarů, jak
uvedeno výše a dále se tak může stát u zářezu
(protitvar žehra), když vznikl výmolnou činností
vody vyvěrající z pramene uprostřed svahu a když
dolní části svahu jsou pokryty ssutí a propustnými
zvětralinami. Neho to může hýt pro{lustný nános.
erodované horní části zářezu. Voda stékající zářezem
do těchto sypkých formací vsakuie, ztrácí svoji vý-
molnou sílu a pramení na jejich dolním konci u úpatí.
Zpravidla jde v tomto případě o vhlouhený tvar,
jehož rozpětí v horizontálním směruje několik málo
metrů, takže vrstevnice ho v měřítku 1: 10 000,
někdy i v měř. 1: 5 000 nevyjádří. Dlužno pozna-
menat, že se vyskytují také případv, že horní část
údolnice tohoto zářezu prohíhá zdánlivě nllpřirozeně
po neivyšším místě ohlého svahového hřhetu. Je to
v qůsledku uložení spodních nepropustných vrstev
a tím i výskytu prameniště vodv. Platnost výše
uvedených pravidel. ovšem narušuií také smykové
a se,suvné plochy. Hřhetnice a údolnice tvoří tedy
souvislé vzájemně se vodmiňuiící souhory čar, je-
jichž zákonitou souvislost lze. shrnout do .následují-
cích deseti hodů:

1. Vrstevnice se s údolnicí a hřhetnicí protmají pod
pravým úhlem, neho iinak řečeno: a) Vrstevnice
mají v ptůsečíku se hřhetní a .údolní čarou nei-
věÍší zakřivení. hY Při hřhétnici vrstevnice nei-
dále vybíhají a při údolnici nejvíce zabíhají.
c) Hřhetnice a údolnice mají menší spád než
jejich úbočí.

2. Mezi dvěma hřhetnicemi ie vždy iednaúdolnice
a mezi dvěma údolnicemi vždy 'j~dna hřhetnice.

3. Terénní tvary vznikají na svršku vyvýšeniny.

4. Každou údolnici lze od jejího vzniku sledovat
až do moře. Každou hřbetnici lze !Sledovat od
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místa jejího zániku proti směru spádu až na
nejvyšší místo vyvý-šeniny.

S. Všechny údolnice jednoho povodí tvoří ~oustavu
větvovitě spojených čar, které prstovitě vnikají
do území podléhajícího denudaci.

6. Podobně i hřbetní čáry jednohorozvodí tvoří
souvislou síť.

7. Údolnice ústící do údolnice druhé mění poněkud
její směr a. to tím méně, čím kratší je údolnice
ústící.

8. Nedaleko nad místem, kde. se setkávají dvě údol-
nice, končí hřbetnice. Nedaleko pod místem, kde
se původní hřbetnice rozdvojuje, vzniká údol-
nice.

9. Vypuklý tvar na jedné straně hřbetnice nebo
údolnice má protějšek ve vhloubeném tvaru na
straně dz:uhé. Tvary vhloubenéa vypuklé se
tedy na obou straná.ch údolnice a hřbetnice do-
plňují.

10. Síť hřbetnic a. údolnic diktuje průběh vrstevn.ic
přilehlých svahů. Správně hodnocený vyvýšený
tvar je podmíněn sousedními tvary údolními a
naopak.

Tato pravidla platí obecně s výjimkou výše uve-
dených vyskytujících se singularit. Jejich dodržení
vyvolává také dojem plastického obrazu i v míl-ně
zvlněném terénu. Nutno' míti na paměti, že všech
deset uvedených bodů zákonité souvislosti terénních
tvarů platí jako jeden celek a nelze tedy aplikovat
jen jednotlivé zásady. Tato pravidla vyjadřují pří-
rodní zá,kon a již z tohoto důvodu musí platit pro
každou horninu a v každém terénu ať silně nebo
méně sklonitémnebo rovinatém a v každém měřítku.
Měřítko 1 : m určuje poměr geometrick~ podobnosti
horizontálního průmětu povrchu krajiny a mapy.
Čím větší je číslo m, tím m~nší je měřítko, tím větší
je zkrácení délek m·krát a zmenšení ploch m2·krát.
Měřítko mapy tedy 'ovlivňuje pouze generalisaci,
avšak na platnost terénních zákonitostí nemůže mít
vliv. Některé vedlejší hřbetnice, údolnice a jiné hrany
terénního polyedru a různé detaily (jako na př.
umělé hrany, t. zv. sklady, vzniklé orbou rolí; vy·
puklost plochy silniční vozovky, silniční a drážní
příkopy a pod.), které měřítko 1: 1000 vrstevnicemi
vyjadřuje, jsou v měř. 1 : SOOO generalisovány. Z to·
hoto hlediska lze údolnice a' hřbetnice v jejich větvo-
vitých souborech a ostatní hrany terénního polyedru
třídit na rozličné řády. Tak hlavní z těchto čar
terénní kostry by byly I. řádem a čím podružněj·
šího rázu jsou, tím vyšší řlidové číslo by měly. Bylo
by věcí dalšího studia stanovení těchto řádů úniěrně
jejich generalisaci v jednotlivých měřítkách, pří.
padně i se zřetelem k různým oborům, jímž mapa
slouží, aby nebyly generalisovány znaky, které do-
vedou číst další odborníci s hlediska svého oboru,
jako na př. geologové při studiu vzniku, vývoje a
výskytu hornin. Hlavní čáry terénní kostry musí
zřejmě být patrny i v malýchiněřítkách. Správné
vystižení a vyhodnocení terénní.kostry, ať z přímého
měření nebo z fotogrametrie, včetně generalisace
vzhledem k měřítku mapy, je 'Věcí dobrého topogra-
fického postřehu a techniky, cviku a dovednosti,
které lze získat jedině několikaletou praxí. Z praxe
víme, že průměrné horizontální, rozpětí jednotli-
vých tvarů (horizontální vzdálenost,mezi hřbetnicí a
sousední údolnicí) sepohyhuje.asi kolem 5Um., t. j. ~a

př. v mapě v měř. 1 : SOOO ~ 1 cm. Ze zkušeností
v tomto měřítku víme, že je to také střední vzdálenost
podrobných výškových bodů, která dává průměrnou
hustotou asi 4, výškové body na 1 ha. Všeobecně
možno říci, že generalisovat lze tvary, které jsou
v horizontálním rozpětí menší jak 1/2 cm, t. j. na př.
v měřítku 1 : 5000 asi pod 25 m. 'Rozpětí tvarů asi
1/2 cm v mapě lze již považovat všeobecně za maxi·
mální. členitost. Zkušený topograf určí měřicky i tuto
pl'Ochu značné členitosti průměrnou hustotou asi
4 až S výškových bodů na 1 ha. Buď ji měřicky pod.
chytí jen na hřbetnicích {údolnice skizzou) anebo
střídavě na údolnicích a hřbetnicích šachovitě. Uza·
čátečníka, který by si měřicky pečlivě vše zajistil
a na počtu bodů nešetřil, a za ilusorního předpokladu,
že celý mapový list by obsahoval terén této členi·
tosti,. dosáhla by hustota bodů 8na 1 ha, 1; j. na
plochu S km2 mapového listu měř. 1 : 5000 maxi·
mum 4000 výškových bodů;
Základní operací polních mapovacích prací, na níž

lze počítat čas na minuty a ověřovat využití všech
480 minut za směnu, je vybodování terénu. Čas,
jako činitel socialistické výroby, se nám potom jeví
v další kalkulaci: při výkonu 10 bodů za 1 hodinu
(při maximu 8 bodů na 1 ha), by nemělo zmapování
listu měř. 1,: SOOO překročit dobu 2 měsíců.
V obr. S je příklad 'skizzyčar terénní kostry (plná

čára = potok, -'-'-'-'-'-'-'-' = hřbetnice,
- - - - - - - = údolnice) s částíterénu maxi·
mální členitosti na pravém břehu potoka, vyžna-
čenou vrstevnicemi. Vidíme, že v místech, kde se
zvyšuje spád terénu k úzkému údolí potoka, dócháií
ke vzniku nových údolnic a k četnému, členění
hlavní hřbetnice, které je diktováno do svahu zdola
odpovídajícími záhyby hHlvIÍí údolnice, dané vodním
tokem, Studie tohoto příkladu ukazuje, ~e generaH-
sace zobrazených tvarů by mohla místy zmenšit
výškovou přesnost vrstevnic až o celý interval, takže
je 'třeba podřídit se diktátu pravidel terénní záko-
nitosti a vyjádřit vrstevnicemi i tuto značnou čle-
nitost,'
Jakzřejmo, čáry terénní kostry člení terén na

mnohotvarý polyedr, na jehož hranách začíná top9-
graf účelně volenými body měřické určování terénní
plochy se současný~ skizzováním jejich tvarové a
profilové spojitosti. Učelné body jsou ty, které jsou
rozloženy na určovaných tvarech a spádnicích tak,
aby v krajním případě i bez skizzy z nich mohl být
vyhodnocen průběh plochy a tvary terénu. Protychlé
a hlavně dokonale spolehlivé, kvalitní vyhodnocení
vrstevnicového obrazu je rtutné síť řečených bodů
ještě doplnit skizzou vyjadřující vztah bodů k te·
rénu (plocha vypuklá, vhloubená) a hlavně jejich sou·
vislost s čarami terénní kostry. To je základní po'dmín-
kou dobrého skizzovliní, při němž si musíme vyznačit
spojnice měřených bodů hran terénního polyedru.
Teprve na podkladě těchto čárových prvků čar te·
rénní kostry může být skizza doplněná částicemi ho'-
rizontál, šrafami, tvarovými čarami a jinými symboly
pro znázornění tvaru terénu při skizzování. Protoze
ve směru spádu určuje druh plochy vzdá1enost vrs-
tevnic, lze také výstižně skizzovat kreslením pře,-
hnaně hustších a řidších horizontál, což lze nazvat
horizontálníšraíqvání., .',
Z praxe víme,že iV,;rnístťlch dobrého rozhledu .ne--

může po'zorovatel posoudit .cfllou ,souvislost kombi-
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nací hřbetnic a údolnic všech řádů od jejich vzniku
přes úbočí a úpatí do údolí. Mnohem snáze však
lze na místě posoudit průběh hran positivních a ne-
gativních ploch ve směru spádu (přes něž voda
přetéká) jako na př. výstupky a prohbí (vodorovné
a skloněné), terénní stupně, terasy a j., protože se
tyto tvary vymykají ze souvislosti souborů hřbetnic
a údolnic, vynikají z nich, narušujíce jejich hladký
průběh podobně jako terénní tvary žebra, ssuťové a
nánosové kužely. S pracovního hlediska topografa
lze tyto tvary nazvat tvary nevítanými, protože je
třeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Topograf je
musí přednostně zachytit měřicky i skizzou, aniž
pustí se zřetele nejhlavnější čáry terénní kostry -
hřbetnice a údolnice. Zmíněné tvary- hlavně typu
žebra - jsou obyčejně menšího horizontálního roz-
pětí, takže v malých měřítkách jsou zpravidla gene-
ralisovány a ve větším počtu se objevují hlavně
v měřítkách velkých. Z toho je zřejmo, že zvlášť
pronikavého rozboru topografické plochy je třeba
u měřítek středních, kde jsme často na vahách, zda
má tvar podlehnout generalisaci anebo dojít vy-
jádření.

Výše bylo řečeno, že pozorovateli v terénu často
sled hřbetnic a údolnic uniká. Musí se tedy spokojit
se zjištěním zachyceným skizzou pouze lokálních
částí uvedených čar a to spojnicí vždy alespoň dvou
bodů i ve velmi nepříznivých případech. Vyskytují se
však případy, že tvar plochy se jeví v rozsahu jen
jediného bodu. Na př. u větších ploch hustého po-
rostu, kde průběh terénní plochy se jeví zřetelně
někdy jen na komunikacích nebo průsecích, je nutné
zachytit měřicky a skizzou tuto stopu tvaru plochy
byť i jen v rozsahu tohoto jediného bodu. Podobně
tomu bývá často v terénech zcela rovinatých plo-
chých. Pokud v těchto terénech lze sledovat delší
průběh mírných vyvýšenin a jejich sousedních vhlou-
benin, oko nepozná směr jejich spádu, takže skizzo-
vání pomocí horizontál je téměř nemožné. Tomu lze
odpomoci tím, že u spojnic dvou a více bodů hřbet-
nice připíšeme písmeno "h" (jako hřbetnice) a u bodů
údolnic připíšeme písmeno "ú" (jako údolnice). Po-
dobně lze skizzovat pomocí písmen "p" a "n" plochy
positivní (vypuklé) a negativní (vhloubené) ve směru
spádu. Pomocí uvedených symbolů lze si ovšem
vypomoci při skizzování i terénů svažitých. Každá
stopa tvaru plochy, byť i jen v rozsahu jednoho bodu,
zachycená skizzou a vyjadřující také souvislost s oko-
lím (tedy nikoliv jen jakés mechanické "obloučko-
vání", které má představovat částice horizontál),
vylučuje možnost ponechání chybného bodu (chybné
přečtení, zapsání, vypočtení nebo vynešení), což jest
zvláště důležité při malém počtu bodů. A malý počet
bodů je cílem každého hospodárně pracujícího to-
pografa. Odbornou topografickou adjustací i lokálních
částí správně skizzovaných hřbetnic a údolnic, řa-
zením jich jedné k druhé podle zákonité souvislosti
terénních tvarů se zřením k nadmořským výškám
bodů, rychle se dostane kvalitní vrstevnicový obraz.

Zpravidla se však u některých začátečníků vysky-
tuje více než 50 % zcela nahodile volených bodů,
jejichž vztah k terénu v podstatě zjištěn není, čímž
tato důležitá složka potřebná pro zajištění správného
tvarového vyjádřední terénu z valné části schází.
Avšak vrstevnicový obraz má být vždy kvalitní a

může se tak stát i za předpokladu nedokonalého mě-
řického zachycení. V tomto případě, u nových topo-
grafických kádrů běžném, nesmí kresba vrstevni-
cového obrazu ustrnout jen na lokálních úpravách,
všímajících si jakési ladnosti či souběžnosti čar
vzešlých z různé interpolace. Takový vrstevnicový
obraz pos,trádá někdy vyjádření i základních topo-
grafických prvků. Vznikají tak četné nepřirozené
tvary, tvary vzájemně se potírající, odporující sku-
tečnosti.

Řešení a úspěšného odstranění této závady mů-
žeme dosáhnout hlavně dodržováním pravidla, aby
každý vyhodnocovatel vrstevnic svoje dílo skončil
kontrolní konstrukcí čar terénní kostry, byť i mě-
řické určení terénní plochy na nich provedeno nebylo.
Pracovní postup se upraví prostě tak, že čáry získané
původní interpolací se považují za předběžné vrstev-
nice, z kterých se vytvoří vrstevnire definitivní tím,
že se jejich sled podřídí příslušné zákonité souvislosti
podle uvedených deseti bodů. Protože čáry terénní
kostry v přírodě existují, musí být jejich průběh
z vrstevnicového obrazu patrný a snadno vykonstruo-
vatelný prostým spojením míst největšího zakřivení
vrstevnic - viz bod 1.

Spojením míst největšího zakřivení správně vyře-
šených vrstevnic lze tedy určit průběh hřbetních
a údolních čar i dalších hran terénního polyedru tak,
aby vytvořily soubory ladných čar v souladu s uve-
denými deseti body. Uvedený způsob rekonstrukce
čar terénní kostry je velmi působivou zkouškou
správně vyřešených vrstevnic.

Doporučuji, aby si každý vyhodnocovatel vrstevnic
provedl na pomocnou průsvitku, která je přílohou
mapového listu •.vyznačení čar terénní kostry (s vý-
jimkou hran běžných terénních stupňů) podle de-
finitivních vrstevnic. A to, topograf černě, foto-
grametr modře a revisor červeně. Cástice čar te-
rénní kostry podle záznamu v polním náčrtu a podle
vynesených odpovídajících bodů originálu by mohly
být kresleny zeleně. *)

Provádění uvedené zkoušky zajisté značně urychlí
odborný topografický růst začátečníků. Začátečník
bude nucen o věci intensivně uvažovat a ujasní si
současně jiné s věcí souvisící problémy, jako členitost
terénních tvarů a jejich generalisaci úměrně měřítku.
Bude o zákonité souvislosti nejen vědět, ale bude
nucen ji také v terénu hledat a vidět a viděnému
rozumět. U zkušeného topografa, který je již na ta-

. kové výši, žeměřické určování terénní plochy na
čarách terénní kostry provádí, b,ude uvedená zkouška
ověřením jeho schopností a výchovným momentem
dalšího topografického zdokonalování.

[1] Dr A. Semerád: Topografie, Bmo 1936.
[2] Černoch - Rejda: Nauka o terénu, Praha 1927.
[3] Ing. Dr J. Ryšavý: Nižší geodesie, Praha 1949.
[4] Ing. Dr F. Boguszak: Pokyny pro řešení vrstevnic a testy

dálkového školení, SZKÚ 1950-51.
[5] Dr K. Kuchař: Základy kartografie, Praha 1953.
[6] Dr B. Bouček - Dr. O. Kodym; Geologie, Praha 1954

*) Návrh podal autor již v r. 1953 v technické zprávě polní
mapovací skupiny GTÚ v Praze. Zde uvedený text je výňatek
z interních pokynů vydaných r. 1954 autorem pro topogra-
fické kádry OÚGK v Opave.
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Ssedání základů pomníku J. V. Stalina v Praze
Ing. Nazar Hnatiuk, Státní ústav pro projektování výstavby hl. m. Prahy 526.95:550.82:725.9

Příčiny ssedání stavby. Pozorování ssedání. Způs~b observace. Rozbor přesnosti a výsledky pozorování.

Obor působnosti zeměměřického inženýra se s po-
stupujícím rozvojem techniky neustále rozšiřuje
o nové úseky činnosti zvláště na poli inženýrské geo-
desie. Inženýrská geodesie se stává samostatnou
vědní disciplinou potřebnou při všech inženýrských
stavbách, určování hladiny podzemních vod a růz-
ných jiných pozorováních, vytyčováních, průzku-
mech atd. Velmi důležitou kapitolou inženýrské geo-
desie je pozorování ssedání staveb.
Jedním z významnýc11úk'.lEt v tomto ohledu bylo

pozorování ssedání základů Stalinova pomníku
v Praze na Letenské pláni během jeho stavby v le-
tech 1953-1955. Pozorování prováděl atelier P (ve-
doucí Ing. L. Janoušek) státního projektového ústavu
pro výstavbu hlavního města Prahy svou speciální
měřickou skupinou, vedenou autorem. Odbornou ve-
řejnost zajisté budou zajímat výsledky pozorování
a některé podrobnosti o něm.

Příčiny ssedání

Jako příčiny ssedání staveb se obyčejně uvádí:
1. Základy: Pomník spočívá na základní železo-

betonové desce tloušťky 150 cm. Hloubka zá·
kladů - kóta 223,7m pod betonem, horní
plocha desky 225,4m.

2. Nerovnoměrnost zatížení základll během doby po-
zorování - nebyla však zaznamenávána. Je
známa pouze konečná přibližná váha pomníku
180 tisíc tun.

3. Hydrologická situace: Agresivní dešťové vody
procházející břidlou byly odvedeny drenáží;
dalšímu jejich vnikání zabráněno isolací (vany).

4. Geologická situace: V úrovni základové spáry je
břidla. Jinak - ulehlé štěrkopísky a břidla.
Způsob rozpojování - bagrem a ručním výko-
pem.

5. Sousední budovy: - nejsou žádné. Stavba je
isolována na odkryté pláni.

6. Thermické změny.
7. Zvláštní zjevy: Stavba na stráni, při stavbě

byly pozorovány silné otřesy dopravou a sta-
vebními stroji.

Úkol se řešil pozorováním neproměnnosti čtyř
nivelačních znaků, umístěných na rozích základů
pomníku. Jsou to znaky č. 4', 5, 6 a 7 (obr. 1).
Pozorování bylo připojeno na body čs. jednotné

nivelační sítě, a to:

Hanavský pavilon s výškou 231,050m,
Mařatkův pomník . . . . 230,778m.

Aby nebylo třeba připojovat se při každé observaci
na nivelační znaky Hanavského pavilonu a Mařat-
kova pomníku, byly zřízeny nedaleko pomníku srov-
návací znaky č. 1, 2 a 3 v částech staveniště neohro-
žených stavbou v počátečním stadiu jejího provádění.

Nivelační znaky na Hanavském pavilonu a znaky
na pomníku č. 4, 5, 6 a 7 jsou stejného druhu - če-
pové, jsou osazeny ve zdivu, zabetonovány.
Nivelační znaky u Mařatkova pomníku a znaky

č. 1, 2 a 3 jsou typické kameny; znaky č. 1-3 jsou
nyní zasypány, zničeny.
Znaky č. 8, 9, 10 jsou hřebové.
Body, jejichž vý~ka byla předmětem pozorovalll,

byly účelně rozděleny na staveništi tak, aby sloužily
nejen zmíněnému úkolu - pozorování ssedání po-
mlííku, nýbrž aby byly také pevnými body pro celou
stavbu. Od nich se určovaly výšky pro stavební vý-
robu.
Od pozorování vodorovn:ých posunů stavby bylo

upušttmo. Předpokládalo se, že tyto posuny by se
ihned. projevily z pohybu značek ve směru svislém.
Kdyby vznikly měřitelné posuny, bylo by lze kdy-

. koliv zahájit jejich pozorování a částečně by je bylo
lze odvodit z výškových změn. Toho ovšem nebylo
třeba po celou dobu stavby.
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Výškové změny byly pozorovány nivelační
soupravou fy Kern,' je to přístroj NK III Č.
31362 s planparalelní destičkou, koincidenční
libelou a pevným dalekohledem, dále nive-.
lační invarové latě č. 1 a 2 s dvojím dělením
o posunu c ' . 59 250 se vzpěrami a libelami.
Odečítalo se na 0,1 mm. Latě se stavěly na
železné podložky se třemi hroty.
Pozóróvání'bylo uskutečněno ve třech eta-'

pách. '
, "První etapa spadá do období od 28. května
'do.16. prosince 1953, činí 28 týdnů. Na gra-
fickém přehledu v tabulce (obr. 2) je označe-
na č. 1-28. V tomto období se pozorovalo
~a,Mý týden. Sscdání bylo měřeno od výš-
~ových bodů. Č. 1, 2 a 3, které byly osazeny
poblíž ~ákladů stavby. Během této 'doby s na-
.růstánhnzá1l:.ladového zdiva byly zjištěny'
jen, nllp'atrné výško,:"é změny. Také byly osa-
zenya výškově určeny body č. 8,9 a 10 ve
skl!'lpení,kter~ .nebyly dále použity k pozoro-
vánj, ssedánL Po zkušenostech s několika se_O

o .suvy krajweh .vrstev na Letenské stráni
v. době okupace mohlo by se předpokládat
,větší sSlldánLMěření v o,bdobí 1- 28prokáza~o
.opak,proto dále již bylo měřeno po H dnech.

Druhá etapa, která probíhala od 6. ledna do
9. června 1954, je v grafu na tabulce označena
čísly 29-39 a byla měřena po dvou týdnech.
V této době dosáhl pomník téměř rovnosti,
tudíž i konečného zatíženL Ani v tomto ob-
dobí nebylo zjištěno větší ssedánL Jelikož
byly zničeny kontrolní body č. 1, 2, 3, bylo
dále pozorováno od vpředu zmíněných bodů
čs. jednotné nivelační sítě ..
V třet,í etapě, kdy došlo k plnému zatížení

.·-~1dadu pomníku, omezilo se pozorování (ob-
servace č. 40-46) na sledování ještě nedo-
končené stavby a pozorování se konalo jednou
za etyři ťý«l.ny. Tato etapa byla dokončena
dne 8. prosihiie 1954; opětovně se prokázalo,
že ssedání je menší než předpokládal pro-
jekt.
Dlie 8. p.1'D.$iE.-_c!l1954byly přeloženy znaky

č. 5 a 6 na r jiné místo, na sokl pomníku, a
dne 14. prósince 1954 zjištěna jejich na~-
mořská výška. Nové znaky jsou skoro ve
svislici nad znaky starými a jsou to vodo-
hlazené plošky 5 X 10 cm. '
Pozorování ssedání pomníku bylo v roce

1955 ojedinělé; posledně bylo měřeno (a to po
prvé nivelačním přístrojem zn. Zeiss Ni 004)
dne 1. prosince 1955. Obr. 3. Dalšího sledo-
vání již není třeba.

Způsob observace

Nivelace se prováděla obvyklým způsobem
předepsaným pro. velmi přesné nivelace (VPN)
ze středu na dvě latě. Stejná vzdálenost zá-
měr však se pouze odhadovala nebo odkroko-
vávala. Bral se zřetel na vliv refrakce, výška
záměr byla vždy vyšší než 0,5 m nad zerní a
nestejnorodé prostředí se rozdělovalo'přestavou
latL Dbalo se na stejnoměrné osvětlení latí,
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uvnitř pomníku se měřilo za umělého osvětlení. Na
začáteční a koncový bod nivelačního oddílu byla
stavěna vždy táž lať. Pozorované body (znaky) a
spodky latě s~ před postavení~ otíraly. Měřeno bylo
co nejrychleji, poněvadž přístroj a žabky mohly mě-
nit na zkypřené půdě svou výšku. Stavební stroje,
způsobující silné otřcsy, byly buď obcházeny a ne-
bylo-li vyhnutí, byly zastaveny. Při zaměření na
laťové, dělení, bylo čteno při dvojí koincidenci mikro-
metru. Rozdíl ve čtení nesměl přesahovat 2 dílky
mikrometrové stupnice. Kontrola následovala ihned
po odečtení. Pó odeč~ení na latích vpřed a vzad,
změnil se horizon~ přístroje novým postavením a
urovnáním a pozorovalo se ještě jednou. Zpravidla
všechny výsledky měření byly vyhodnoceny. Připo-
jovací úsek 1-7 byl měřen obdobně pětkrát.

Při pozorování v 1. a 2. etapě postupovalo se tak,
aby nivelační pořady tvořily uzavřené obrazce. Tím
byla umožněna dokonalá kontrola na přesnost mě-
ření a umožněno objevení případné hrubé chyby.
Během půldruhého roku měření se vyskytla pouze
jednou hrubá chyba, jež si vyžádala opakovaného
měření jednoho malého úseku mezi dvěma znaky na
pomníku. Plán měření byl promýšlen tak, že zacho-
vání shora zmíněných podmínečných rovnic vyža-
dovalo si pouze dvě nadbytečné přestavy nivelač-
níh~ přístroje.
Závěrové obrazce v 1. a 2. etapě byly (viz obr. 1)

tyto:
1.1-2-3-1 (trojúhelník)

2. 1- 7-7 ..,....1(tam a zpět, na začátku a na konci
observace).
3. 7-4-5-6-7 (čtyřúhelník).

Y třetí etapě byl redukován po~et podmínečných
rovnic na dvě, a to:
1. Hanavský pavilon - Mařatkův pomník (ve-

tknutý polygon). ~'l

2., 5-6-7 -4-5 (uzavřený čtyřúhelník).
Vyrovnání pozorování provedlo se s ohledem na tyto
závislosti.
Pozorování připravil a řídil autor. Měřila většinou

st. technička E. Pallová. Podmínky měření byly
těžké, jako obvyklé na staveništi: hluk, zkypřená
půda, otřásající stroje, tma, stísněné prostory, pohyb
mnoha zaměstnanců, jízdy aut a stavebních strojů,
odstřelování hornin, mnohdy mlha a bláto atd.
Stavební správa s velkou 'ochotou a ihned odstra-

ňovala překážky, po př. poskytovala skupině jinou
pomoc.

Rozbor přesnosti

Střední chyba jednotky váhy (nivelačního úseku
meZI dvěma znaky) pro celou dobu observace je:

m = ±V[[L[L] =±1,3mm
n-l

Je zajímavé, Že v tletí etapě střední chyba velmľ
vzrostla. Dosti značná střední chyba se vysvětluje
ztíženými podmínkami na staveništi v provozu. Pro
účely pozorování ssedání pomníku však je tato střední
chyba ještě přijatelná.
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V pozorování je značná systematická chyba, pa-
trná z grafikonu pozorování (obr. 2). Její původ ne-
byl zatím objeven. Je možné, že v tomto případě
jde o několik příčin současně.

Výsledky pozorování

Základy pomníku se projevily po celou dobu po-
zorování velmi únosnými. Se zřením na chyby pozo-
rování lze tvrdit, že v době zakončení observace bylo
pozorováno největší ssednutí u bodu 6, přibližně
8 mm a nejmenší u bodu 5 - 0,3 mm. .
Grafické zobrazení pozorování výsledků bylo pro-

vedeno čtyřikrát. Jednou ke konci roku 1953 (ke
konci 1. etapy práce), po druhé 8. února 1954 pro
potřebu bezpečnostní komise, po třetí ke konci roku
1954 á po čtvrté po ukončení všech pozorování ~
v p'rosinci 1955. V plánu jsou zobrazeny v měřítk~

10: 1 jednak pohyby každého jednotlivého pevného
bodu graficky a jednak sděleny kolísavé nadmořské
výšky těch že bodů číselně.
Pozorování ssedání Stalinova pomníku bylo velice

závažným technickým úkolem. Před stavbou byla
pochybnost, zda ssedání nebude nabývat nepřípust-
ných hodnot.
Během stavby se rozšířily pověsti o 'značném sse-

dání pomníku. Výsledky našeho měření ovšem pře-
svědčivě prokázaly neoprávněnost pověstí. Pozoro-
vání ssedání pomníku poskytlo vedení stavby klidnou
jistotu, že založení pomníku bylo bezvadné.

[1] ČSN 1329-1944: Měfeni posuvů staveb.
[2] Ing V. 1.. Rybakov: Osadki fundamentov sooruženij.
[3] W. Lang: Deformationsmessungen an Staumauem.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Dvojitý hranol k vytyčování oblouku libovolného
poloměru bez použití tabulek a vedlejších výpočtů

Ing. Libor Fausek,' Vysoká škola stavitelství v Brně

526.967.1 : 624.072.32

Autor uvádí novou konstrukci dvojitého pentagonu
pro přesné vytyčování úhlů a jeho použití pro vytyčo-
vání. oblouků, tečen ~ normálzpůsobem stálého obvodo-
vého úhlu pro poměr sečny k poloměru 1 : 10.

Vytyčování oblouku stálým obvodovým úhlem je
v praxi známá metoda, vhodná tam, kde nelze po-
užít metody polární, na příklad při vytyčování
oblouku silnice nebo železnice v zářezu. V tomto
případě použije se obvykle k vytyčení obvodového
úhlu přesného úhloměrného stroje.
Stejně tak lze této metody použít k rychlému vyty-

čování oblouku v plochém terénu, na příklad při vy-
tyčování oblouku regulovaných vodotoků. V takovém
případě postačuje menší přesnost a úhloměrný stroj
můžeme nahradit jednodušším přístrojem - Deche-
rovým hranolovým křížem.
Decherů,: hranolový kříž dovoluje snadné vyhle-

dávání podrobných bodů oblouku, vložených mezi
předem vytyčené koncové body oblouku. Takové vy-
tyčování je vhodné zvláště tam, kde se délkové mě-
ření setkává s obtížemi, na příklad na vysokých že-
lezničních náspech při kladení kolejí, zvláště však
při. regulacích toků.
Decherův hranolový kříž je tvořen dvěma trojbo-

kými hranoly, kterými lze otáčet kolem společné
svislé osy přeponových ploch. Dopadající paprsky
od obou signálů - výtyček - vytvoří obraz v jed-
notlivých hranolcích. V okamžiku, kdy přijdou
obrazy obou výtyček nad sebe, svírají tyto paprsky
stálý úhel - v našem případě žádaný obvodový
úhel.
Přesnost tohoto přístroje, uváděná v pracích růz-

ných autorů (Liidemann, Schnabel), udává se asi
± 2' - 3', při bezvadně provedené rektifikaci. Této
přesnosti lze dosáhnout jen přístrojem, opatřeným
k přesnému natočení hranolů stupnicí s mikrometric-
kým šroubem. Přístroje, u nichž odečtení hlavní
stupnice se děje noniem, této přesnosti nedosahují.

Abych si ověřil zde uvedenou přesnost, provedl
jsem řadu pozorování a vytyčení úhlů Décherovým
hranolem. Poněvadž jsem si však nemohl opatřit
přístroj' s mikrometrickým šroubem, použil jsem
přístroje s nonickým odečítáním úhloměrné stup-
nice. Nonická diference 4' dovoluje teoretkky od-
had na ± 2'. Skutečná přesnost je však značně
menší, neboť plošky nonia a stupnice nejsou ve stejné
úrovni. Chyba v odečtení, zaviněná paralaxou, může
zmenšit přesnost i o několik minut. .
J ordán uvádí v "Zeitschrift fiir Vermessungsweseq"

1893, str. 52-54 skutečnou přesnost Decherova hra-
nolového kříže, vybaveného noniem s nonickou dife-
rencí l' a odečítáním pomocí lupy, asi 2'-3'.
Můžeme proto předpokládat, že přesnost použi-

tého přístroje s nonickou diferencí 4' btide se pohy-
bovat i v nejlepším případě v mezích ± 3'-4'.
(Vlastním pozorováním jsem zjistil chybu značně
větší!) . .
Správnost vytyčovaného úhlu závisí na přesn~sti

vzájemné polohy os. Osa přeponových ploch musí
být totožná se svislou osou děleného kruhu. Přístroj
tedy vyžaduje přesnou rektifikaci. Excentricita
0,4 mm způsobí již tak značné chypy, že p,oužití
přístroje k vytyčování je nemožné.
Přesnost v zacílení je udávána J,ordanem ± l' - 2'.

Přesnost je do jisté míry ovlivněna tím, že mezi
oběma hranoly musí l;lýt volný prostor, zabraňující
t~ení hranolů o sebe, aby se tak neporušila rektifi-
kace. Promítáme-li si obrazy trasírek v obou hra-
nolcích nad sebe, brání tato mezera přesné koinci-
denci.
Velikost vytyčovaného úhlu určí se buď z tabulek

anebo výpočtem. . ;.
Vedeni snahou o zpřesnění a zjednodušení vyty-

čování oblouku pomocí obvodového úhlu, sndili
jsme se vytvořit jednodušší přístroj, který by od-
straIíil použití tabulek a dovolil vytyčit současně
normálu.
Sledujme závislost obvodového úhlu OJ, délky

tečen t, délky tětiv s a poloměrů r. (Obr. 1.)
Platí zde úměra:

r1 : Sl = r2 : 52'= r3 : s3 •
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Pro kenstantní poměr r : s = 10: 1 hude:

• cp 1 O
S1ll"4 = 20 = ,05000

.!f = '2°51' 575"
4 '

; = 90 - : = '87° 08' 02,5" .

Ohvodový úhel IX pro vytyčení ohlouku o lihovolném
poloměru při qélce tětivy s= lo r hude 174°16'05".
Pro vytyčení libovolného ohlouku si tedy nejdříve

vypočteme délku tětivy pro daný poloměr a pro kon-
stantní úhel IX. Je to ohrácená úloha než při vytyčo-
vání ohlouku Decherovým hranolovým křížem, kdy

Dále platí:
w1 = w2 = wa == 180 - cp, atd.

Je tedy zřejmé, že vrcholový úhel w zůstává stálý
za předpokladu, že poměr R: s hude také stálý.
Stejně tak zůstává úhel 6 a úhel IX ~tálý.

61= 6.= 6a=:

IX1 = IX2 = IXa = 180° - 26= 180 - !f .. 2
Zvolme si poměr s: r= 1 : 10 a vypočtěme oh-

vodový úhel IX. Podle ohr, 2. vypočteme obvodový

úhel : '

. cp s
81ll"4 = 2r-'

""",
,/,

",/,

ke zvolené tětivě pro určitý poloměr počítáme ohvo-
dový úhel.
Ohvodový úhel IX můžeme prakticky vytyčit -

podohně jako úhel přímý - dvojicí branolů. Hra-
noly musí hýt zhroušeny 'tak, ahy každý vytyčoval

úhel _~.(87°08'02,5"). V tomto případě můžeme sou-

časně použít hranolů k vytyčení normály, nehoť, vy-

tyčíme-li od tětivy úhel ~ (viz ohr.3), prochází pa-

prsek směrem do středu ohlouku S.
Připojení oblouku na přímou trasu provede se po-

mocí kolmice vztyčené v koncovém bodě přímky,
Směr kolmice se zajistí trasírkou(na ohr. 3, hod A),
které použijeme pro vytyčení tětivy Sl hranolem, vy-

tyčujícím úhel ~, Tětivu omezíme délkou Sl a získá-

me hod 1. K dalšímu vytyčování hodů 2, 3 atd. po-
užije~e ohvodového úhlu.
Upravíme-li jeden z hranolů tak, ahy jím hylo
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IX
možno vytyčit jak úhel pravý, tak také úhel 2'
zjednodušíme měřický postup, nehoť můžeme přímo

vytyčit úhel 90° + ; a nemusíme zvlášť vytyčovat

hod A. Takto komhinovanými hranoly můžeme v zá-
kladních hodech 1, 2 atd. vytyčit ovšem i směr tečen.
Protože úhly nad tětivou zůstávají stejné (v na-

šem případě IX), určí se další podrohné hody ohlouku
podle potřehy v lihovolném místě prostým, zařaze-
ním pří~troje na výtyčky v hodech O a 2 neho 1~3,
2-4 atd; (Ohr. 4.). .

Teoretické o'dvození pentagonu p to
vytyčení stálého, ohecného úhlu

Zvolme ,si lihovolný vytyčovaný úhel v a navrh-

něme takový hranol, ahy úhel y = ;, úhel fO = v

(viz ohr. 5). Tento hranol je založen na stej:tlém prin-
cipu jak? jednoduché zrcátko, které' vytyčuje úhel
rovnýdvojnásohku úhlu sevřeného ohěma zrcadel·
nými ploškami.

Tento vztah platí ovšem jen tehdy, když paprsek
prochází stejným prostředím. ' .'
Zvolíme-li si však paprsek Sl tak, ahy dopadal

kolmo na stěnu AB, pak paprsek projde rozhraním
ohou prostředí - vzduchu a skla - nezlomen.
V tomto případě (ohdoha jednoduchého zrcátka)
úhel y, sevřený zrcadlovými ploškami jest roven polo-
vici vytyčovaného úhlu v.'
Paprsky dopadající na stěnu hranolu AB pod růz-

nými úhly, hudou. otočeny rovněž o stálý úhel v,
což si dokážeme ze schematu hranolu na ohr. 6.
Hranolem vytyčený úhel v' určíme' z výrazu:

'V' = 180° - (180° - v + 1p - 1p').
Platnost této rov:nice vyplývá z ohr~ 6h, na kterém

jsou směry paprsků - vstupujícího a \vystupujícího
- a kolmice na rozhraní' ohou prostř~dí, posunuty
do jednoho hodu. \
Podle Snelliova zákona o indexu lom't ptatí:

sin 1p sin 1p' _ \-.-=n, --~-n.,
sm cp . sin cp',

Dokážeme-li tedy, že cp = cp', hudou rovriě~ stejné
úhly 1p a "P'. Pak v' = v.
Ve čtyřúhelníku (ohr. 6a) 1, 2, 3, B musí hýti

součet vnitřnJch úhlů rovný 360°.
Tedy: "
360° = (90° - cp) + (180°- v) + (90° + cp') + v
360° = 360° - cp - v + cp' + 'JI

cp = cp'.
Dokázali jsme tak, že cp = cp', tudí~ platí před-

chozí úvaha, že v' = v,a úhel, vytyčenj tímto hra-
nolem zůstává nezávisle na' úhlu dopadu 1p kon-
stantní.
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Tentýž pentagon může však být upraven primo
z pentagonu Goulierova (pro vytyčování pravého
úhlu). Viz obr. 7. Zbrousí-li se na příklad stěna BC
naB'C, pak paprsek p, dopadající kolmo na stěnu AB,
dopadne po dvojitém odrazu uvnitř hranolu na stěnu
B'C pod úhlem (P'. Protože ramena úhlu cp' jsou
kolmá na- ramena, svírající úhel 'YJ, bude cp' = 'YJ.., .

z, Sll tp o v v, • , hl'vyrl!ZU . , - n muzeme VypOClstl u e tp.
Sllcp

Vytyčený úhel v v tomto případě bude:

4>' v = 180° - (180° -90° - 'YJ + tp')
v = 90° + 'YJ - 'Ip'.

Zvolme si libovolný paprsek, dopadající na stěnu
AB pod úhlem 'Ip a určeme úhel v:

v = 180° - [180° - (90° + 'YJ) + tp - tp'J
v = 900 + 'YJ ~ tp + tp'.

Bude-li rozdíl úhlů tp' - tp konstantní, bude rovněž
konstantní vytyčovaný úhel v.

Ve čtyřúhelníku 1, 2, 3, B' musí býti:

360° = 1800 - 2y + (900 - CP)+ (900 + 'YJ) + (90+ cp')
!2y = ?:90°, tedy:

360° = 360° - cp+ 'YJ"+ cp'
CP'=CP-'YJ'

Vyjádřeme si úhly tp a tp' pomocí úhlu cp:
sin tp

n = -.-, z toho
Sllcp

sintp=n'sincp

sin tp' sin 1fJ' "
sin cp' = sin:(cp- 'YJh:..:;

VyÍyčovaný úhel v by byl stálý jen vtom případě,
když by byl rozdíl úhlů tpa tp' konstantní. Vyčíslením
rovnic (1) a (2) dojdeme však. k závěru, že vytyčo-
vaný úhel není konstantní, nýbrž že se mění v malých
mezích v závislosti na úhlu tp, pod kterým dopadá
paprsek na st,ěnu AB uvažovanéhohranolu.
Závislost vytyčen"ého úhlu v na úhlu: paprsků do-

padajících na stěnu AB ... tp můžeme sledova-t z ta-
bulky I, ve které jsou vypočítány hodnoty pro úhly "p

od 1°do 16° (index lomu skla n - 1,5, a 'YJ = .2°).
Dopadají-li paprsky pod úhlem tp >16°, pak

dojde uvnitř hranolu k dalšímu odrazu a vytvořený
obraz je zřetelně pohyblivý. Protože vytyčovaný
úhel v jest v malých mezích proměnlivý, což můžeme
vyčíst z tabulky I, můžeme také vhodnou polohou
stěny hranolu AB k dopadajícímu paprsku ovlivnit
velikost vytyčovaného úhlu.
Obraz pozorované výtyčky se bude při otáčení

hranolem pohybovat od hrany B ke hraně C nebo
naopak (viz obr. 9).
Paprsky z pozorovaného předmětu musí dopadat

'stále ve-stejném místě mezi hranami A a B. Tato
poloha je vyznačena na obr. 9 dvěma šipkami (1 a 2).
Prakticky je tato poloha zajištěna slabou svislou
ryskou, . rovnoběžnou se svislými hranami hranolu
AaB.
Dopadají-li paprsky od výtyčky na stěnu AB kol-

mo, vidíme výtyčku v místě V'. Natočíme-li hranol
tak, aby paprsky dopadaly pod úhlem tp zleva
(Pl)' zobrazí se výtyčka v místě V~, dopadnou-li
zprava (P2)' zobrazí se v místě V~ .
Zjistíme-li tedy po vybroušení hranolu vytyčovaný

úhel pro paprsky kolmo dopadající, můžeme změnou
polohy pozorovaného obrazu. v hranolu mezi hra-
nami B a C měnit vytyčovaný úhel v mezích asi
±2'.
Protože přesnost vybroušení hranolu se pohybuje

v mezi ľ až 2', lze určit takovou polohu obrazu, při
které bude přesně vytyčen žádaný úhel. Chybu způ-
sobenou nepřesným vybroušením hranolu lze zcela
odstranit.
Kombinací zde popsaných hranolů můžeme takto

přesně vytyčit úhel 174°16'05" s nahodilou chybou
v zacílení ± ľ. Hranoly jsou umístěné nad' sebou
a mají tedy stejný vzhied jako dvojité penhlgo'ny
pro vytyčení přímky. . .
Abychom mohli vytyčiti nejen. úhel 174°16'05",

ale i současně také 177°08.'02", který potře~ujeme

F
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pro vytyčení prvního základního bodu oblouku
z koncového bodu přímky, lze doplnit tuto kombinaci
hranolů ještě pentagonem na vytyčení pravého úhlu.
(Viz obr. 11.)
Koincidencí obrazů signálů v hranolech Ha a H2

vytyčíme úhel 177°08'. Koincidencí obrazů výtyček
v hranolech H2 a Hl vytyčíme úhel 174°16'. Pro oba
úhly lze nalézt taková místa koincidence obrazů
signálů, že oba vytyčované úhly budou přesné.
Značky určující místo koincidence jsou vyryty do
hranolů Ha a Hl' aby se snadno poznalo, ke které
dvojici hranolů značka patří.

~ správfl-é
pol0luj oOrru:.u.

Hranol H2 lze však také upravit tak, že jím mů-

žeme"vytyčit úhel 90° i úhel ; (viz obr. 12). Zbrou-

síme-li stěnu hranolu vytyčujícího pravý úhel o úhel 17

jen od -polovice, pak ploškou BC vytyčíme úhel ;

a ploškou CD úhel 90°.
V tomto případě postačí k vytyčení úhlu a i a'

kombinace hranolů Hl a H2' (viz obr. 13). Systema-
tickou chybu hranolů však lze .odstranit pouze pro
úhel al jen v mezích asi ± l'. Uhel a' zůstane však
zatížen systematickou chybou. Tato kombinace hra-
nolů dovoluje rozšíření zorného pole použitím dalšího
hranolu typu Hi - viz obr. 14.

Oba hranoly Hl vytváří obrazy z jedné strany a
hranol H2' z opačné. Oba hranoly Hl musí být opět
opatřeny indexem pro určení správné polohy koin-
cidence.
Porovnáme-li obě metody vytyčování bodů kru-

hového oblouku, to jest způsob s Decherovým hra-
nolovým křížem a způsob s pevným obvodovým
úhlem, dojdeme k závěru, že jedinou předností me-
tody vytyčování oblouku Decherovým hranolovým
křížem jest možnost vytyčit přímo kterýkoliv bod.
Naproti tomu jest způsob s pevným obvodovýIll"

úhlem přesnější, můžeme jím současně vytyčovat""

normály v základních bodech oblouku pro nasazo-
vání profilů, nebo zajišťování osy, případně si také
můžeme určit směr tečny. Odpadají všechny vý-
počty anebo hledání v tabulkách.
Pokud se týče konstrukce dvojitého (případně troji-

tého) pentagonu, jest ve srovnání s Decherovým
hranolovým křížem jednodušší. Systematická chyba
z nesprávného vybroušení hranolu jest odstraněna.
Po určení indexu pro koincidenci obrazů výtyček
nepotřebuje přístroj již další rektifikace, vytyčený
úhel až do poškození hranolu zůstává naprosto stálý.
Použití třetího pentagonu zvětší dvojnásobně zorné
pole, což oceníme hlavně ve svahovitém terénu.

~I sin~
I
. . ~

I I ~'= ~ - ni sin~' Isin~'=n'sin~'1 ~' I ~ -~'sm~ = sm--;:; ~

0° 0,00000000 0,00000000 0°00'00" -2°00'00" -0,03489950 0,05234925 -3°00'00" 3°00'00"
r 0,01745241 0,01163494 0°40'00" -1°20'00" -0,023 26896 0,03490344 -2°00'01" 3°00'01"
2° 0,03489950 0,02326633 1°19'59" -0°40'01" -0,011 64011 (1,01746016 -1°00'02" 3°00'02"
4° .0,06975647 0,04650431 2°39'56" 0°39'56" 0,011 01587 0,01742380 0°59'54" 3°00'06"
6° 0,10452846 0,06965864 3°59'45" P59'45" 0,03482682 0,05224023 2°59'40" 3°00'20"
8° 0,139 17310 0,09278206 5°19'25" 3°19'25" 0,05797543 0,08696314 4°59'20" 3°00'40"
10° 0,17364818 0,11576545 6°38'52" 4°38'52" 0,081 03009 0,121 54513 6°58'53" 3°01'07"
12° 0,20791169 0,13860779 7°58'02" 5°58'02" 0,10395950 0,15593925 8°58'16" 3°01'44"
14° 0,241 92190 0,161 28120 9°16'52" 7°16'52" 0,12673760 0,19010640 10°57'32" 3°02'28"
15° 0,25881905 0,17254603 9°56'09" 7°56'09" 0,13806399 0,20709598 11°57'08" 3°02'52"
16° 0,27563736 0,18375824 10°35'19" 8°35'19" 0,14933880 0,22400820 12°56'40" 3°03'20"
20° 0,34202014 0,22801342 13°10'48" lPI0'48" 0,193 89192 0,29083788 16°54'29" 3°05'31"
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Návrh svislej dial'komemej laty pre meranie s arre-
gerovým diafkomemým klínom.

Popis laty a spósoh použitia

(viď priložený prototyp laty v mer. 1 : 5 a časť
vzoru delenia latý s vernier~m).

Navrhovaná diafkomerná Iata hy hola zhotovená
z 220 cm vysokej, 8 cm širokej a 1,5 cm hruhej
preglejky, krytej invarovým plechom, na ktorom
hy hola nafarhená dvojcentimetrová stupnica o hrúh-
ke čiarok 4 mm. Zfarhenie laty musí hyť ako doteraz,
hiele čiarky a čísla na čiernom podklade, leho hieIa
farha je najlepšie viditefná v tmavom prostredí. De,
lenie laty' hy odpovedalo vzdialenostiam od 20 do
198 m po dvoch metroch.
Na spodku laty je 2 cm kovový hrot. Od horného

konca laty po 20 m (začiatok deIenia) je umiestnená
dvojstranná vernierová stupnic a v d1žke 40 cm.
Každá strana vernierovej stupnice pozostáva z dvoch
dielov. Druhý a tretí diel vernierovej stupnice má
delenie po sudých decimetroch s pravidelnou dife-
renciou, prvý a štvrtý diel má delenie po lichých
decimetroch s nepravidelnou diferenciou a to tak,
že prvý a posledný dielok predstavuje hodnotu
10 cm, ostatné po 20 cm a to preto, ahy začiatok
a koniec verniera hol od nuly vzdialený o 20 m.
Móžeme preto na late čít ať celé dvojmetre normálne
s nulou, ktorá je vprostriedku vernierovej stupnice,
so začiatkom vernierovej stupnice s pripočítaním
20 m a koncom vernierovej stupnice s odpočítaním
20 m od čítanej hodnoty metrov.
Zhytok dvojmetrového dieIku latovej stupnice

preťatého nulou aleho niektorou dvadsiatkou ver-
nierovej stupnice móžeme odčítať na niektorom zo
štyroch dielov vernierovej stupnice, s presnosťou
desiatich centimetrov. Do jedneho metra čítame liché
decimetre v prvom dieli a sudé v treťom, vyše metra,

čítame sudé decimetre v druhom dieli a liché v štvr-
tom dieIi vernierovej stupnice. ,
Na takto upravenej late móžeme čítať dIžky do

200 m. V prípade, že máme čítať d1žky dlhšie ako
200 m, na pr. pri tacheometrii, je Iata prispósohená
tak, že sa vernierová stupnica, ktorá je oddelitefná
od laty móže o 1m vysunúť a dosahová vzdialenost sa
zvačší o 100 m.
V tomto prípade je dosah laty 300 m, čo je dosta·

čujúce, leho v praxi nad túto vzdialenosť nemeriame
pre nemožnosť jasného čítania.
Vysúvanie verniera sa prevádza pomocnou lištou,

ktorá sa na zadnej strane posunuje alebo v dvoch
kovových vodičoch, ohjímajúcich celú lištu, aleho
ešte výhodnejšie hy holi, dva postranné kovové vo-
diče po okrajoch ceIej dIžky lišty. (Zahraňovali hy
prehnutiu laty.)
Vodiaca lišta je na spodnej strane spojená upev-

ňovacím šrauhom s latou. Pri vysunutí verniera do-
razí lišta na patričnú zarážku a zase sa spojí upev-
ňovacím šrauhom s latou, ahy sa pri meraní nezo-
súvala.
Po celej dížke zadnej strany je na lište pripevnená

duralová trúhka, ktorá zahraňuje prehnutiu laty a
slúži tiež ako držadlo.
Doporučuje sa na latu pripevniť 2 dohré krabicové

libely na kontrolu svislosti.
Použitie diafkomerného klína

Diafkomerný klín musí hyť na ďalekohfade nasa-
dený a otočený tak, že latová stupnic a je pevná a
vernier pohyhlivý, t. j. priamo idúci papršlek pre-
chádza stupnicou laty a klínom prechádzajúci de-
viačný papršlek prechádza viernierom, takže nulovú
rysku verniera presunie na dížke odpovedajúci die-
lok latovej stupnice. Na takto posunutú nulu ver-
niera nastavíme strednú niť nitkového kríža a od-
čítame dížku i výškový uhol. Potrehnú. výšku zá-
mery (strednej nite) na late zistíme tak, že od cel-
kovej výšky laty 2,00 m, aleho od vysunutej laty
3,00 m odčítame latový úsek, t. j. meranú dÍžku
vyjadrenú v cm. Tento spósoh platí pre tacheomet-
rické meranie.
Pri presnom meraní na pevné hody metre odčítame

nulou, aleho niektorou dvadsiatkou a strednú niť
nastavíme na ten dielok verniera, ktorý koinciduje,
čiže kde čítame decimetre, hez ohradu na to, v ktorej
časti verniera sa nachádza. Tu odčítame i vý'škový
uhol. V tomto prípade musíme však odčítať i d1žkový
údaj na latovej stupnici, cez ktorý prechádza stredná
niť, ahy sme mohli určiť výšku strednej zámery.
Nesmie nás odrádzať okolnosť, že nulou verniera
odhadujeme vačšiu, ~leho menšiu časť latového dielku,
než aký čítame na dielku vernierovej stupnice, ktorý
je v koincidencii. ,Zmenou d1žky dielku mení sa
i výškový, aleho hlhkový uhol a redukovaná dížka
hude správna. Tento nesúlad na vernieri nastáva
tým, že pri sklonených vizúrach sa jak dielky lato-
vej stupnice, tak i dielky vernierovej stupnice ne-
rovnomerne skracujú a preto čítania v róznych
častiach verniera nie sú rovnaké. Pri výškových
uhloch hudeme čítať na vernierovej stupnici vfavo
od nuly, čiže na spodnej časti viac, vpravo, od nuly
menej. (Cháp v prevrátenom ohraze.) Pri hlhkových
uhloch hude to naopak. Pre redukciu dížky a vý-
počet prevýšenia použijeme platných tacheometric-
kých rovníc. F. Mašlonka
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Oslavy 150letého trvání rakouské státní z~měměřické služby
ve Vídni.

Ve dnech 3.-10. června 1956 se konal ve Vídni po prvé
"Geodetický týden" na oslavu 150letého trvání rakouské státní
zeměměřické služby. Byl uspořádán spolkovým úřadem pro
cejchování a zeměměřictví (Bundesamt fiir Eich- und Ver-
messungswesen)pod patronátem spolkovéhopresidenta Dr Theo-
dora Kornera. Československo bylo k účasti pozváno presi-
dentem spolkového úřadu Dr F. Schiffmannem. Podle dekretu
předsedy Československévlády-zúčastnili se oslav z~ Českoslo-
vensko tři delegáti: předseda Ustřední správy ge?deSlea karto-
grafie Ing. Jaroslav Průša, člen korespondent Ceskoslovenské
akademie věd, prof. Českého vysokého učení technipkého
Dr Emil Buchar a pracovník oddělení nové techniky USGK
Ing. Ladislav Klika.
V rámci oslav byla uspořádána v budově technického musea

výstava ,,150 let státního zeměměřictví v Rakousku". Slavnost-
ní otevření výstavy bylo zahájeno projevem presidenta rakouské-
ho spolkovéhoúřadu a projevem starosty města Vídně, za účasti
delegací států: Bulharska, Československa, Dánska, Francie,
Holandska, Italie, Jugoslavie, Maďarska, Německé demokra-
tické republiky, Německé .spolkové republiky, Norska, Portu-
galska, Polska, Švédska, Svýcarska. Po slavnosti si delegace
prohlédly výstavu a navázaly vzájemný osobní styk. O výstavě
bude pojednáno pozdčji samostatným referátem.

President Dr .1". Schifl'mannve svém úvodním projevu při-
pomenul, že den 12. dubna 1956byl 150.výročím dekretu císaře
Františka 1., kterým byl zřízen astronomicko-geQdetický de-
partement jako počátek rakouského státního zeměměřictví.
Od tohoto data byly geodetické práce v Rakousku prováděny
již systematicky. Zdůraznil, že výstava má ukázat souvislost
státlúho zeměměřictví s jinými veřejnými i privátními insti-
tucemi a zakončil přáním, aby výstava poskytovala živou
a trvalou představu o významu stáUÚhozeměměřictví a karto-
grafie, a přál jí mnoho úspěchu.
'5. června 'byl pořádán slavnostní akt odhalení pamětní des-

ky prof. Dr' Eduardu Doležalovi v budově rakouského spolko-
vého úřadu (budova býv. vojenského zeměměřického ústavu)
spolkovým presidentem Dr Theodorem Komerem za účastí
spolkového ministra pro obchod a obnovu (Bundesminister
fiir Handel u. Wiederaufbau) Dr {Ido Illiga, všech zahraničních
delegací a význačných představitelů veřejného života a odbor-
ných kruhů (viz fotClgrafiipamět~ desky): N,edávno ze~elj
prof. Doležal pocházel z Moravskych BudeJovlc, byl orgawsa-
torem rakouského zeměměřictví a průkopníkem pro uplatnění
fotogrametrie jako nové zeměměřické metody.

6. června dopoledne ve slavnostním sále technického musea
se konala slavnost 150letéhozaložení státní zeměměřickéslužby
v Rakousku. Slavnostní řeči pronesl spolkový president, lID-
nistr pro obchod a obnovu, president spolkového úřadu a další
význačné osobnosti. Při této slavnosti přednesli pozdravné
projevy vedoucí zahraničních delegací. ~lavnost byla ukončena
spolkovouhymnou.
, 8. června byl uspořádán slavnostní banket u.ministra Dr Udo
Illiga, kde jménem všech zahraníčních hostů poděkoval za
pohostinství vedoucí švýcarské delegace a hosté se oficiálně
rozloučili s představiteli rakouského zeniěměřictví a veřejnosti.

V rámci oslav mimo předchozí společenské události bylo
.:vednech 4.- 9. června prosloveno ve slavnostním· přednáš.
kovém sále technického musea 18 odbomých přednášek. Ze
státi! lidových demokracií proslovili přednášky: člen korepon-
dent ČSAVprof. Dr Emil Buchar ,,0 undulaci geoidu na území
ČSR" a prof. vysoké školy technické v DrážďanechDr A. Buch-
holz ".Fotogrametrické metody a ,přístroje v SSSR". Přednáš-
,kYbyly sledovány s velkým zájmem všech přítomných odborní-
ků. O thematech těchto přednášek a o thematech některých
dalších bude podrobně pojednáno později jakmile bude vydán
a delegaci zaslán Sbomík všech proslovených přednášek.
, Při příležitosti slavnostních aktů, v přestávkách mezi před-
náškami a při prohlídce výstavy byly navázány vzájemné styky
se zahraničními delegacemia s rakouskými odborníky. Českoslo-
venská delegace v rozmluvách s rakouskými odbomíky získala
důležité poznatky o souč,asnépráci a úkolech rakouského země-
tněřictví. Pozoruhodný je rozvoj letecké fotogrametrie pro

vyhotovování topografických map malých měřítek (I: 25 000,
I: 50 000), zvláště pak prací fotogrametrických pro katastrální
účely (I: I 000) a topografických map velkých měřítek jakožto

Pamětní deska Eduarda Doležala v budově rakouského spolko-
vého úřadu.

projekčních podkladů pro silnice, vodní díla, sídliště, úpravy
půdy a pod. (měřítko I: 5 000). Výška letu pro pořízení sním.
ků pro mapy velkých měřítek je 1200 m-4 000 m. Měřítko
snímků I: 12000 až I: 20000. Vyhodn9cení snímků se děje
universální metodou na přesných přístrojích spřažených s pó-
mocnými automaty pro registraci souřadnic a výšek. Použití
dálnopisu a další zpracování výsledků pomocí děmých štítků
elektronickou početní stanicí na vysoké škole technické urych.
luje značně pracovní postupy. Zběžnou prohlídkou fotogra-
metrického oddělení bylo zjištěno, že rakouská fotogrametrie
je skutečně dobře organisována a její práce při mapování ve
velkých měřítkách zaslouží podrobl)ějšího studia, a to zvláště
mechanisace všech úkonů.

Rakouský pozemkový katastr - písemný operát - jako
důležitý právní a statistický operát je v přítomné době zpra-
cováván na děrné štítky a veškeré katastrální hodnoty jsou
vyhodnocovány na hollerithu. V letošním ročníku odborného
časopisu "Osterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen"
je otištěno odbomé pojednání o těchto pracích (O. Z. f. V.
Č. 3/1956).

Návštěva v Rakousku byla úspěšná a užitečná. Delegaci
se podařilo navázat styky s představiteli státního rakouského
zeměměřictví a s vědeckými pracovníky vysoké školy technické.
Informace 'a poznatky získané při přednáškách a na výstavě
přispějí k dalšímu pokroku při řešení těch problémů, které dosud
u nás pro nedostatek vlastních zkušeností nebyly úplně zvlád·
nuty, t. j. užití letecké fotogrametrie pro vyhotovování map
velkých měřítek, zjednodušení evidence půdy zavedením děro-
vacích štítků a modemích matematicko-statistických metod.

Ing. Klika
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