
250 let technických škol .v Praze
Prof. Ing. Dr Josef Bohm, děkan zeměměřické fakulty ČVUT v Praze

V r. 1705 podal Christian Josef Willenberg, žák slavného francouzského vojenského inženýra Vaubana, česky
psanou žádost císaři Leopoldovi, že za určitý plat je ochoten ročně vyučit v inženýrství šest osob stavu panského,
čtyři rytířského a dvě osoby stavu měšťanského. V r. 1707 císař Josef I. uložil česky psaným císařským reskriptem
českým stavům zřídit s t a v o v s k o u in žen.ý r s k o u šk o 1u. Tento rok dal v Praze vznik veřejné inženýrské škole,
první toho druhu na světě. .

Dnes studuje na Českém vys. učení technickém v Praze 6700 studentů, z toho 98% synů a dcer dělníků, rolníků
a pracující inteligence. Tato dvě čísla dokumentují všechen ten úžasný rozmach techniky i přerod feudální doby
v socialistický dnešek.

V tomto článku nastíníme stručně vývoj technického školství v Praze se zřetelem na zeměměřictví, které pod
označením "praktická geometrie" zaujímalo vždy čestné místo mezi inženýrskými disciplinami.

Technické školství u nás se vyvíjelo z nepatrných
začátků a muselo si vybojovat uznání. Jeho počátek
patří vlastně již do r. 1344, čtyři let a před založením
Karlovy university, kdy slavný stavitel Matyáš
z Arrasu zřídil v Praze neveřejnou stavební školu,
jejímž rektorem byl arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Vycházeli z ní po staletí význační stavitelé pracující
v celé střední Evropě.
Koncem XV. století vzniká inženýrský stav

(od lat. slova ingenium, značícího velké duševní
schopnosti a nadállí) z potřeby vojenského opevňo-
vání a dobývání pevností. Nejslavnější historickou
postavou je francouzský vojenský inženýr Vauban
(nar.1633). Za ním putovali mladí muži z celé Evropy,
aby se zdokonalili ve vojenském inženýrství. Mezi
nimi byl i slezský rodák Christian Josef W ill en ber g,
který po.návratu do vlasti složil předepsané zkoušky
a byl jmenován císařským inženýrem. ,
První léta po povolení stllvovské inženýrEké školy

vyučoval Willenberg mladé šlechtice soukromě ve
svém bytě. Až v r. 1717 byla zřízena dvóuroční
stavovská škola a Wil1enberg byl jmenován profeso-
rem. Vyqčováno bylo geodesii, mechanice, opevňo-
vání a odvodňování. V r. 1719 byla první veřejná
zkouška absolventů; z prvních devíti žáků vytrvali až
do konce tři.
Po Willenbergovi v r. 1726 se stává profesorem

J. F. Schor, rodák z Insbrucku, který se vyučil
v Římě. Zasloužil se o splavnění Vltavy z Budějovic
do Prahy a :ro~šiřuje studijní osnovu o hydrotechniku
a kartografii. Skola se zvolna, ale jistě mění z úzkéhó
rámce vojensko-fortifikační' školy na civilně inže-
nýrskou.
Třetím. a posledním profesorem stavovské školy

byl od r. 1767 F. A. L. Her get, žák a asistent prof.
Schora.
Počet žáků dostupuje 213 v r. 1780 a klade se

důraz na výchovu zemských geometrů. Hergetovi
absolventi mapují stabilní kataatr a hoťoví mapu
Prahy. Přednišky ze zeměměřictví koná přidělený
inž~nýr, Čech Josef Havle jako adjunkt, který po
smrti Hergetově (1800) vedl dále školu jako suplent.
Přelomem ve vývoji technického školství u nás je

rok 1806, když čeEká stavovská inž ~nýrská škola
byla přeměněna na českou stavovskou polytechnickou
školu po vzoru plodu francouzské Velké Revoluce,
slavné paříž3ké Ecole polytechnique (1794). Zásluhu
máo to Frant. Josef Gerstner, rodem z Chomutova
(1756), absolvent-pražské uÍ1iversity i stavovskéinže-

nýrské školy, který po studiu působil jako státní
geometr při vyvazování rolníků z roboty, a zaklá·
dání pozemkových knih - což bylo spojeno s mapo-
váním. Později se stal adjunktem praž3ké hvězdárny
a vypracoval metodu určování zeměpisných délek.
V r. 1789 byl jmenován profesorem vyšší matematiky
na pražské universitě. Své inženýrské záliby uplatňo-
val zařazením partií z mechaniky a hydrauliky.
Gerstner je nejvýznačnější postavou V historii naše-

ho technického školství. Rozvíjel vodní stavitelství
a byl průkopníkem v budování železnic. Návrh na
zřízení polytechniky zdůvodnil pc ž ld~vkem rozvoje
průmyslu a zvýšení životní úrovně. Skola obdržela
budovu v Dominikánské ulici (nyní Husova třída č. 5,
kde je t. č. umístěna zeměměřická fakulta) a byla
vybavena potřebnými přístroji. Jmenováni byli tři
profesoři (Gerstner, Fischer, Scherer) kromě dosa-
vadních dvou suplentů (Havle, Bittner). Znamenitou
posilau byl slavný vynálezce, slezský rodák Josef
Božek, který původně studoval a chtěl se stát profe-
sorem mechaniky, avšak pro finanční potíže zůstal
jako mechanik polytechniky. Gerstner byl ředitelem
polytechniky až do r. 1832. V prvním roce bylo přijato
106 žáků, v r. 1812 již 381 a muselo být odmítnuto
351 pro nedostatek místa. Od toho roku byly za-
vedeny přísné přijímací zkoušky. Polytechnika měla
jednoroční 8ddělení chemické a tříroční matematicko-
stavitelské.
Po revolučním roce 1848 nastává prudký rozmach

technického studia. Vznikají čtyři obory: stavební,
architektura, strojnictví a chemie. Zavádí se nový
předmět deskriptivní geometrie. Prvním jeho před-
nášejícím byl prof. Skuherský, který jej od r. 1861
přednáší též česky. Roku 1863 byla technika zrovno-
právněna s universitou s právem volit rektora; prvníni
rektorem se stal profesor geodesie Karel rytíř K ó-
řistka. V r. 1869 byla škola rozdělena na německou
a českou. Česká škola obdržela název "Královský
český polytechnický ústav" a přihlásila se 'do ní většina
(556) studentů. Roku 1870 byla škola sestátněna a
název změněn na "C. k. vysoká škola technická v Praze"
Roku 1890 přibývá oddělení všeobecné, r. 1891 od-
dělení zemědělskotechnické, r. W96 dvouletý učební
běh pro zeměměřiče a r. 1904 oddělení pro pojistnou
techniku. . .
I při svém velikém významu musela vysoká škola

technická bojovat o své postavení ve veřejném životě.
Až v r. 1901 bylo přiznáno právo udělovat hodnost
doktora technických věd, v r. 1904 přiznán rektorovi
titul Magnificence a právo nosit zlatý řetěz.
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Y r. 1920 hyla likola reorganisována ·'na České vy-
soké učení technické jako svazek vys. likol se samo-
statnými profesorskými shory: 1. inž. stavitelství,
2. architektury a pozemního stavitelství, 3. strojního
a elektrotechnického inž., 4. chemického inž., 5. země-
dělského a lesního inž., 6. speciálních nauk (zejména
zeměměřictví a pojistná matematika) a 7. vys. likola
ohchodní. Lesní inženýrství a vys. likola ohchodní
vůhec vznikly až po r. 1918.
Později se oddělily a osamostatnily vys. 'škola

c<hemická, zemědělská, ohchodní a železniční. Po-
jistná matematika přešla na universitu. Dnešní České
,vysoké učení technic~é v Praze má 8 fakult s vědec-
kými radami a ústřední radou vysokého učení. Jsou
to fakulty: inženýrského stavitelství, architektury a
pozemního stavitelství, strojní, elektrotechnická,
radiotechniky, lesnická, zeměměřická a ekonomicko-
inženýrská (nahrazující zrUšenou vys. škol ohchodní).
Geodesie pod názvem "praktická geometrie" hyla

od počátku důležitým předmětem v polytechnickém
studiu. Vyměřování a mapování nezhytně provázelo
inženýrské stavhy. Počátky studia geodesie a geo-
detické astronomie u nás se datují od založení Karlovy
UIiiversity. Čeští měřiči hyli proslulí již v XVI. sto-
letí a 'rovněž veliký učitel národů Jan Amos K 0-

menský napsalučehnici geodesie.
Praktická geometrie hyla přédnášena od založení

inženýrské vojenské školy. Již' v r. 1706 doporučuje
Michna Willenhergovu žádost o jmenování císař-
ským inženýrem tím,. že Willenherg "zlepšil měřický
stroj tak, že lze jím měřit nejen vertikální, ale i hori-
zontální úhly". V pozdějších letech vychází z inže-
nýrské školy celá generace zeměměřičů mapujících
po vdkerém území monarchie.
Rozvoj geodesiese datuje zejména od r. 1851, kdy

se ujímá přednášek v této disciplině vynikající geodet
Karel rytíř Kořistka. Rozdělil látku na geodesii
nižší a geodesii vyšší se základy geodetické astrono-
mie a matematické kartografie. V r. 1860 je jeho
geodetický ústav jedním z pěti ústavů techniky. Po
rozdělení přednášek na české a německé přednáší
česky jeho asistent a později profesor František
Miiller.
Metody geodesie se rozvíjejí. Vzniká tacheometrie,

vyvstává prohlém vyrovnání velkých trigonometric-
kých sítí metodou nejmenších čtverců. V r. 1894
vydává Miil1erkompendium geodesie a sférické astro-
nomie. V r. 1891 přichází docent Václav Láska a
přednáší nové discipliny: matematickou kartografii,
geodetickou astronomii, geofysikální část geodeF\iea
fotogrametrii. Bohužel odchází hrzy na techniku ve
Lvově jako profesor geodesie. Část jeho přednášek
přejímá Ing. Frant. N ovotný.
Potřeha zeměměřičů stále roste s rozvojem prů-

, myslu a zemědělství a jejich úkoly se rozšiřují. Volá
se po speciálním oddělení pro jejich výchovu. V r.
1896 vzniká dvouletý učehní hěh zeměměřický s před-
měty v I. roce: matematika, deskriptivní geometrie,
fysika, geodesie nižšj(Miiller), právní a správní věda.
V II. roce: geodesie vyšší (Miiller), národní hospo-

dářství, lesnictví, zemědělství, katastr (Novotný).
Tento dvouletý kurs měl především rychle .opatřit

síly pro evidencikatastru a nové katastrální mapování
nařízené na podkladě triangulace a polygonisace. Zku-
šenosti hrzy ukázaly, že dvouleté studium nestačí
k odhomému Vyškolení a již v r. 1903 sjezd geometrů

z celé monarchie žádá prodloužení studia aspoň na
tříleté.
Po smrti Miillerově přichází v r. 1901 na školu

inženýr Josef Petřík a přejímá od prof. Novotného
nauku o katastru. V dalších letech přednáší nové
discipliny neho prohlouhení partie z geodesie, a to
"Scelování pozemků", "Upravovací a zastavovací
plány" a "Geodetické počtářství". Pro vyšší geodesii
a matematickou'kartografu se hahilituje Jar. Panto-
flíček.
Dvouletý hěh je hrzy přeplněn studijní látkou.

V r. 1913 žádá Spolek českých zeměměřičů zavedení
čtyrletého studia, což opětuje po světové válce.
V r. 1919 se hahilituje Dr Jindtich Svohoda a před-
náší sférickou a geodetickou astronomii a geometric-
kou optiku. V r. 1920 se hahilituje Ing. Dr Josef
Ryhvý a zavádí novou disciplinu "Měření pod-
zemních prostor", v r. 1922 přichází Dr Frant.
Fiala a zahajuje přednášky z nomografie a karto-
grafického zohrazování.
Konečně v r. 1927 dochází - zejména dík úsilí

prof. Petříka - k prodloužení zeměměřického studia
na tříleté se dvěma státními zkoulikami a právem
promočním, ačkoliv ani to nehylo postačující. Ros-
toucí úkoly zeměměřičů si vyžádaly přednášení vel-
kého počtu nových disciplin: topografické mapování,
fotogrametrie (prof. Potužák), nomografie, optika,
dynamická geologie, počet pravděpodohnosti, geo-
detické počtářství, konstrukce geodetických strojů,
agrární operace, řada encyklopedií z ohoru zeměděl-
ství a inženýrských staveh a právní discipliny. Pro-
gram studia hyl tak přeplněn, že v r. 1936 hylo znovu
žádáno o rozšíření studia na čtyrleté. K. tomu došlo
až v politických a společenských podmínkách nově
vytvořených po osvohození naší vlasti v r. 1946.
Ve čtyrletém studiu hylo dosaženo dostatečného

prohlouhení matematického a fysikálního základu a
náležité šíře zeměměřického vzdělání. S novými
reformami, které zkrátily středoškolské studium a
zavedly na vysoké škole společenské vědy, ruštinu,
tělovýchovu a celosemestrální diplomový projekt, se
rozšiřuje zeměměřické studium spolu s ostatními na
desetisemestrové.
'Toto je stručně nastíněná minulost zeměměřického,

studia. Jaký je dnešek? Neustálý vzestup průmyslové
výrohy, velké stavhy socialismu, nové celostátní
mapování, socialisace a technisace zemědělské vý-
rohy, soustředění a rozvíjení kartografické tvorhy -
všechen tento revoluční přerod a hospodářský roz-
mach přinesl tolik úkolů ahsolventům zeměměřického
studia, že k jejich dostatečné odhomé přípravě hylo
třeha zřídit tři specialisace: geodetickou (s fotogra-
metrickou větví),hospodářsko-technických úprav po-
zemkU. a kartografickou s plánovaným počtem 400
posluchačů a 40 učitelů na celé fakultě.
Náplň specialisaci hyla uveřejněna v ročníku 1955 tohoto

časopisu. Pro vystiženi vývoje zeměměřického studia - charak-
teristického i pro rozvoj geodesievůbec - uvedeme čiselná data
o rozsahu přednášených oborů ve studiu dvouletém (z r.·1926),
tříletém (z r. 1935) a dnešní učehní plán. Čísla bez označení
dávaji počty semestrálnich hodin (přednášek a cvičení),počty "t"
znamenaji týdny školní praxe. Specialisace jsou označeny
pismeny G, H, K..Viz tabulku na str. 83.
V uvedených číslech se jeví zře1;elně rozšířený

pracovní ohor zeměměřických inženýrů a nutnost za-
vedení tří specialisací, ahy při daném počtu seme-
strálních hodin nahyli ahsolventi žádoucího odhomé-
vzdělání. Pozoruhodné je podstatné zvětšení dohy
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Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) Č. 5

I Rok studia a specialisace
/Ohor (předměty) !

I I 1957
I 1926 1935

I II G H K
-~~-- .

I1. Společenské vědy, jazyky, tělovýchova -- - 37 37 37
2. Theoret. příprava (mat., deskr., fys., geologie, me-

Iteorol., fotografie) 34 67 68 68 I 68
3. Geodesie a'mapováni 56+2t 79+2t 81+12t 58+10t I 62+11t
4. Geodesie vyšší, astronomie, vyrovn. počet 17 28 51+2t 23 25+1t
5. Kartografie'a zeměpis 4 6, 18 13 • 79+4t
6. Územní plánováni a HTÚP 7 11 7 30 7
7. Stav. inž. nauky - 8 12+1t 18+2t -
8. Zemědělství a lesnictví - 6 10 3 23+2t 3
9. Ekonomicko-právni nauky 19 26 13 18 9
10. Di\,lomový projekt s,praxí (5 měsíců) i ._. - geodesie HTÚP kartografie

.

Celkem I 143+2t I 237+2t I 290+15t I 288+14t I
290+16ť

+ dipl. pro + dipl. pro + dipl. pro

školních praxí (převážně v terénu), které nejdou na
úkor přednášek a cvičení, protože d~lka výukového
semestru byla proti tříletému a dvouletému studiu
prodloužena zkrácením prázdnin. Velkou důležitost
pro vyškolení ve specialisaci má předdiplomní praxe
a vlastní diplomové práce trvající po celý semestr.
Touto úpravou studia se fakulta snaží co nejvíce

vyhovět potřebám praxe a co nejlépe vyškolit absol-
venty ve zdatné odborníky. Také zeměměřické stu-
dium počínalo' z nepatrných počátků a muselo při
vývoji překonávat četné překážky a bojovat o uznání
a. zrovnoprávnění. Můžeme být hrdi na výsledky,
vděčně vzpomínat řady vynikajících učitelů, kteří od-
chovali tisíce absolventů. Jejich práce je dnes ne-
zbytná pro budování socialismu.
Můžeme tak radostně se všemi ostatními inženýry

slavit jubileum technického školství. Oslavy mají
upozornit veřejnost na staletou technickou tradici
v nliŠ:lm národě, na světové prvenství našeho veřej-
ného technického školství, vývoj a důležitost tech·
nického školství pro hospodářský a kulturní rozkvět
země a na těsný svazek inženýrů s pracujícím lidem.
Chceme se pochlubit vysokou vědeckou úrovní našich
učitelů.
V rámci oslav byly publikovány informační články,

pronášeny reportáže v rozhlase a televisi, pořádány
fakultní vědecké konference za účasti technické ve-
řejnosti. V Národním technickém museu bude ote~
vřenavýstava ,,250 let inženýrských škol v Praze",
bude vydán jubilejní sborník, pamětní medaile, mince
a poštovní známky. Oslavy pak vyvrcholí v mezi-
národních vědeckých konferencích jednotlivých fa-
kult, kterých se zúčastní také asi 200 vědeckých
pracovníků ze zahraničí. Pro účastníky budou po-
řádány odborné exkurse, slavnostní představení v Ná-
, rodním divadle a zahradní slavnost. .

Největší zájem patří právem mezinárodním vě·
deckým konfereneím. Počet asi 200 zahraničních
vědeckých pracovníků asi z 30 zemíukazuje, že oslavy
250 let našeho techn.ického školství budou také jednou
z největších mezinárodních vědeckých událostí, jaké
byly u nás uspořádány.
První den - 28. května -bude společná vše·

technická konference. Přednášky budou mít vynika-
jící vědci: prof. Blochincev, ředitel spojených
ústavů nukleární fysiky v SSSR, prof. Roš z Cu-
rychu a zástupce naší vědy prof. Maštovský. Ve
dnech 29.-30, května budou vědecké konference

sekcí, pořádané fakultami, mezi nimi i mezinárodní
geodetická konference. Dnes nelze ještě vypočítat
všechny' její účastníky a referáty, protože pozvané
instituce většinou dosud nepřihlásily své delegáty.
Do 25. dubna došly závazllé přihlášky z těchto zemí:
Bulharsko: prof. Christov, Peevski
Maďarsko: prof. Tárczy-Hornoch, Hazay
NDR: prof. Buchholtz, Peschel, Sandig, Gródel
Polsko: prof. K..amela, Kowalczyk
SSSR: prof. Izotov
Francie: prof. Levallois
Očekává se však účast mnoha dalších zahralličních

geodetů, kteří již přislíbili návštěvu konference.
Na geodetickou konferenci zatím přihlásili referáty

tito zahraniční účastníci:
Dr Arnold: Určení vln geoidu z anomalií na volném
vzduchu.

Prof. Christov: Přesný důkaz o přeměně symetricky
pozorovaných úhlů na nezávislá pozorování směrů.

Prof. Izotov: Obecné vzorce pro odchylky tížnic
a Laplaceův azimut.

(Prof. Kneissl: Vytvoření jednotných evropských
geodetických z.ákladů.)

Prof. Kowalczyk: Nový způsob nivelace strmých
štol.

Prof. Levallois: Nové vyrovnání evropských nive·
lačních sítí v geopotenciálních hodnotách.

(Prof. Oprescu: Aspekty fotogrametrie v Rumun-
sku.)

Prof. Peschel: Moderní technika v geodesii.
Prof. Tárc.zy':-Hornoch: O pracích geodetické la-
boratoře vŠoproni v posledních dvou letech.
Účast prof. Kneissla a prof. Oprescu není dosud

zaručena. Program konference doplní svými referáty
domácí vědečtí pracovníci. V úvahu přicházejí refe· '
ráty z únorové fakultní vědecké konference (prof.
Buchar, Bóhm, ?-oc. Kašpar, příp. i další) a referát
pracovníka z VUGTK (Dr Kučera), přednesený na
dubnové schůzi geodetické skupiny ČSAV. Definitivní
program bude sestaven až později a včas rozeslá.
s pozvánkami.
Podrobnější historický vývoj technického školství

obsahuje sborník ,,250 let technických škol v Praze",
vydaný technickou sekcí ČSAV r. 1956. Historii
zeměměřického studia pečlivě zpracoval senior naší
fakulty prof. Fiala; bude otištěna ve fakultním
Sborníku II. vědecké konference.
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Nový způsob astronomické orientace
Ing. Dr Ladislav J. Lukeš, GTÚ v Praze

Návrh na využití trvalých signálů středního času při měření astronomických azimutů

Nejběžnější a také nejpřesnější způsob měření
astronomických azimutů směrů na pozemské cíle
spočívá ve střídavém zaměřování theodolitem na
Polárku a na dl. Při záměře na Polárku se čt~ sou-
časně údaj hvězdného nebo středního chronometru,
jehož stav a chod še kontroluje příjmem časových
radiotelegrafických signálů.
Hlavní přístroje pro splnění tohoto úkolu jsou:

Vhodný theodolit (WT2, DKM2), s hranolovým nebo
,zenitovým okulárem ev. se sázecí lihelou, chrono-
metr a radiopřijimač.
Nový způsob astronomické orientace spočívá v tom,

že oba poslední přístroje jsou nahrazeny malým
selektivním radiopřijímačem nejlépe audionem
se zpětnou vazbou na příjem nepřetržitého časového
signálu OMA pražské časové služby Astronomického
ústavu Československé akademie věd. Signál se vysílá
na vlně 2500 KHz, t. j.12b_m a jeho_úprava je zná-
zorněna na obrázku.

o 5 fO

I I I
~JJl'

Měření astronomických azimutů polygonové strany
u polygonometrických pořadů vysoké přesnosti
(Danilovova polygonometrie) nebo u běžných poly-
gonů s geodetickou přesností je pak velice pohodlné
a rychlé.
Po zaměření na cíl v první poloze dalekohledu

(čtení kruhu o~) se zaměří na Polárku. Otáčením
jemné horizontální ustanovky se udržuje obraz Po-
lárky na nitkovémkříži a pohyb se zastaví až zazní
minutová značka z radiopřijimače. Současně se k údaji
v.odorovného kruhu o~ poznamená údaj hodin T'.
Udaj kapesních hodinek, jejichž stav vzhledem ke
správnému času známe, umožní snadnou identifikaci
minuty. Potom se dalekohled přeloží do II. polohy,
znovu se zaměří na Polárku a k údaji vodorovného
kruhu o~ se opět připojí údaj hodin Tli. Záměra
v druhé poloze na cíl (čtení kruhu o'~), [zakončí
měření v jedné skupině. Takových skupin se měří
podle požadované. přesnosti několik.

Modulace 1000 % ~ Vtefínové fíky

Z obrázku je vidět, že vysílání pražského signálu
OMA je nepřetržité. V prvních čtyřech minutách
každé čtvrthodiny je vysílán tón 1000 Hz a současně
s ním v první minutě značka OMA. Nosný kmitočet
i modulační tón jsou odvozovány z vysoce stabilního
kmitočtového normálu a jejich změny jsou řádově
1O-9/den. Nosný kmitočet je tudíž stále v mezích
2 500 000,00 ± 0,05 Hz a modulační kmitočet v me-
zích 1000, 00000 ± 0,00002 Hz.

Signálové rázy tvoří 5 vlnek tónu 1000 Hz, takže
trvají přesně 5 ms (=0,005s) a svými počátky definují
prozatímní rovnoměrný čas, jehož odchylky od defini-
tivního času jsou v mezích ± 0,04".
Pró lepŠí přehlednost této nepřetržité časové stup-

nice je konec každé minuty označen rázem o době
trvání O,ls, konec každé páté minuty rázem prodlou-
ženým na 0,5" a konečně konec každé čtvrthodiny
šesti rázy o délce 0,1". Pro upozornění je před těmito
'šesti rázy vyslán tón v době od 45s' do 50". Vysílání
je přerušeno každou hodinu od 40. d? 45. minuty.
Y posledních pěti minutách každé třetí hodiny je

vysílán normální sigl.lál anglického typu, který se
skládá z 300 rázů o době trvání 0,1". Minutový ráz
je v tomto případě prodloužen na 0,5". Přesnost
s1gnfllových intervalů je 1" ± 0,000005".

Výpočet astronoJIlického azimutu směru na cíl je
pak možno získat několikerým způsobem.
a) Požaduje se přesnost ľ.
Jsou-li T' a Tli časy záměry na Polárku v první

d h' I T T' + Tli o v , v I'a ru e po oze a = 2 prumerny cas p atl:

TG = T - 1h kde TG je greenwichský střední čas
(SČ) záměry na Polárku.
Místní hvězdný čas záměry je pak

Tm = 80 + T - lh + k + A.
kde 80 je hvězdný čas pro střední půlnoc v Green-
wichi (najde se ve Hvězdářské ročence v efemeridě
Slunce), k je oprava, jíž se převádí střední interval
T- lh na interval hvězdný (k se najde v tabulce
pro argument T - 1h), I. je zeměpisná délka bodu
(v nejnepříznivějším případě se odečte ze speciální
mapy. Jsou-li uvedeny délky od Ferra převedou sena
délky od. Greenwiche odečtením hodnoty 17°40').
Zeměpisná délka v míře úhlové se převede na Iníru
časovou pomocípřevodné tabulky.
K argumentům· Tma k zeměpisné šířce cp se vyhledá

v tabulce azimutu Polárky příslušná hodnota azimutu
Polárky a. Je-li Tm v rozmezí 1h51m-13h51m je
azimut a záporný, je-li Tm v rozmezí 13h51m-lh51m
je azimut kladný.
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Je-li průměrné čtení děleného kruhu na cíl 01 =
O~+o~2 a průměrné čtení na Polárku 02 =
o~+ o~2 je astronomický azimut směru počítaný

od severního bodu obzorníku.
A' = 01 - 02 ± a

a = 01 - 02 ± a + C ± 1800

kde C je meridiánová konvergence, která se vyjme
z tabulky konvergencí platných pro rohy triangulač-
ních listů Křovákova zobrazení.
Jde-li o zobrazení Gauss-Krugerovo platí vzorec

a = 01 - 02 ± a ± ť ± 1800 kde
y sevyjnie z tabulek Ing. Storká:Q.a. Meridiánová
konvengence y je kladná. na západ a záporná na
východ od středního poledníku pásu.
b) Přesnost větší než 1'.

, Vypočte se Tm - oe = t, kde IX je reaktascense
z Hvězdářské ročenky a t hodinový úhel. Je-li
O < t < 12h je azimut záporný, je-li 12h < t < 24h
je azimut kladný. Pro hodinový úhel ta zeměpisnou
šířku cp se v tabulce uvedené v Astronomické ročence
najde příslušný azimut a.
c) Přesnost několik obloukových vteřin.
Azimut Polárky se vypočte podle vzorce udaného

Radeckým

a = - p" sec cp (sin t + 1~~O w)
V tomto vzorci p = 9.00

- <5,<5je deklinace, která
se vyinterpoluje z desetidenní efemeridy Polárky
uvedené ve Hvězdářské ročence nebo jiných ročen-
kách. Hodnota W se vyjme z předem sestavených
tahulek.
d) Přesnost ± 1".
Azimut Polárky se vypočte podle přesného vzorce

- sin t

a = A' - S+ C ± 1800•
V Křovákově zobrazení je průměrně

A' ~ A = s = - lO"

což znamená, že geodetické azimuty jsou podle prof.
Buchara o 10" větší než azimuty astronomické.
V Gauss-Kriigerově zobrazení bude stočení sítě velmi
malé.
Nový způsop měření astronomického azimutu Po-

lárky (místo Polárky může být použito Slunce nebo
Měsíce ovšem bez možnosti tabulování jejich azi-
mutů) a tím i azimutu směru na cíl má tyto vý-
hody:
1. Odstraňuje jemný, citlivý, drahý a snadno zrani-

telný chronometr.
2. Snižuje počet pomocníků o jednoho, neboť pozo-

rovatel si veškerý zápis provede sám.
3. Zaručuje nejvyšší přesnost, poněvadž pozoro-

vateli jsou k disposici rázy křemenných hodin.
Je jasné, že i při měření astronomických azimutů

na Laplaceových bodech, kde se žádá nejvyšší přes-
nos~, bude tento způsob použit.
Děelem tohoto článku, který je stručným výtahem

z větší připravované práce, je však zbavit naše
praktiky-geodety strachu z použití astronomické
orientace.
Zmíněná práce, která je současně socialistickým

závazkem autora bude dokončena v polovině tohoto
roku. Bude obsahovat všechny pomocné tabulky,
tabulky azimutů Polárky, tabulky konvergencí, zpu-
sob signalisace, atd., takže výpočet azimutů směru
bude snadný a rychlý. Tabulky azimutů Polárky
v obecné poloze i v digresi bude nutno rok od roku
obnovovat. To však nebude, nijak obtížné a jejich
včasné publikování v našem časopisu zajistí jejich
rychlé rozšíření. Práce bude kromě toho obsahovat
celou řadu jiných ueméně vhodných způsobů s po-
drobnými popisy observačních a výpočetních postupu.
Neposledním úkolem tohoto stručného informativ-

ního článku je zahájit včas přípravu k zavedení no-
vého pracóvního způsobu. Ze.zkušenosti všichni víme,
že žádný nový pracovní způsob, žádná nová pracovní
metoda není na první pohled tak dokonalá, aby ji bez
výhrad a ihned přijali ti, jimž se nabízí. Je to spíše
naopak. Člověk je v přijímání všeho nového vždy
poněkud konservativní. To trvá do té doby než nový
pracovní způsob pozná a zvládne tak dokonale jako
starý. Pak teprve jasně vyniknou přednosti nové
metody a člověk se ke staré již nikdy nevrací.
Prvním krokem k masovému zavedení astronomic-

ké arientace do praxe by tudíž byla konstrukce
malého, lehkého, bateriového, lampového nebo ještě
lépe transistorového radiopřijimače. Radiopřijimač
by obsahoval toliko vlnu 120 m a dvě střední vlny
stanic Praha a Bratislava1). To by se mohlo stát před-
mětem zvláštního požadavku Ustřední správy geo-
~esie a kartografie na náš lehký průmysl, která by
soustředila požadavky jednotlivých geodetických
služeb. V plánu investic z tuzemska na rok 1958
všech zájemců by mělo být pamatováno částkou asi
1000,- Kčs na radiopřijimač.
Autor očekává, že naši inženýři-geodeti mu.k dobré-

mu zakončení celé práce pomohou' kritickými při-
pomínkam~ a podněty.
~átkovlnný signálOMA je vysílán výkonem 1KW a na
územi ČSR mohou hýtohlasti, kde nehude dohře slyšet. Během
redakčních úprav tohoto příspěvku došlo k dalšímu zlepšení ve
vysílání trvalého signálu. Od 1. 4. t. r. je týž signál s volaeí
značkou OLB 5 (94,6 m =3170 KHz) výkonem B KW(!!).
V nejhližší dohě se pravděpodohně. podaří zařadit dlouho-
vInný vysílač (44 KHz == 6700m). Tímhy se čs. trvalé signály
staly použitelnými v celé Evropě;
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Vytyčení flájské štoly
Ing. Miroslav Herda, OÚGK v Praze

Stručný souhrn výsledků a zkušeností, získaných autorem při vytyčování vodovodní štoly o délce 5,5 km. Úvod.
Geodetické podklady. Určení a zajištění polohy osy na povrchu. Určení polohy boční štoly. Vytyčovací práce.
Provážení osy šachtou. Přesnost. vytyčení a výsledky prorážek. Vyrovnání osy a její zajištění pro obezdívku štoly.
Závěr.

Úvod
V r. 1955hyl proražen poslední úsek Hájské štoly.

Vzniklým otvorem bylo možno zjistit (obr. I) úspěšný

výsledek i této poslední prorážky
a oslavnou salvou oznámit radost·
nou, zprávu že štola je proražena
v celém rozsahu. Tím byly skonče·
ny geodetické práce, prováděné po
dobu téměř čtyř roků pro stavhu
Hájské štoly. Co do ohtížnosti a
rozsahu vytyčovacích prací je Háj.
ská štola mezi tunelovými stavba·
.mi u nás na předním místě. Svědčí
o tom značná délka osy (5,5km),
ražení štoly z pomocné šachty a
hoční štoly, nepřímý způsoh vyty.
čem, třikrát lomená osa a pracovní
překážky, zejména ohtížný terén
a velké množství spodní vody ve
štole. Získané zkušenosti. a po-
znatky jsou o to hojnější a spolu
sdohrými výsledky jsou":odměnou
za namáhavou a odpovědnou práCi.

Před uvedením zkušeností a vý-
sledků je zapotřehí upozornit na
dvě důležité vlastnosti vytyčování
tunelových staveb. Je to jednak
vliv prostředí, který činí i jedno-
duchéměřické úkony namáhavými
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a obtížnými. Za druhé všechny úkony jsou prováděny
s vědomím a pod tíhou velké odpovědnosti, neboť
i malá chyba má za následek značnou hospodářskou
škodu.
Účelem flájské štoly je vést vodu z nádrže flájské

přehrady krušnóhorským masivem nahydroelektrár-
nu a čisticí zařízení. Odtud dále budou zásobována
pitnou a užitkovou vodou sídliště a průmyslové zá-
vody v oblasti Litvinova, Mostu, Duchcova a Bíliny.
Tak bude trvale vyřešen nedostatek vody v této
části podkrušnohorské pánve.
Hotová štola má kruhový profil průměru přes 2 m.

Tomuto profilu je přizpůsoben i výlom, takže není
zde žádných dalších dovýlomů a každý vylámaný
kubický metr nad tento profil vyžaduje betonovou
výplň až k obezdívce. Výška hladiny v přehradní
nádrži se projeví ve štole tlakem asi 3 atm, odtud
název tlaková ~tola. Osa štoly je schematicky zná-
zorněna na obr. 2, výškové poměry vzhledem k roz-
vinuté ose jsou zřejmé z obr. 3.

vý!.i<y _ 10
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potřebné k \vytyčení;l) z rozdílů osnov měřených
úhlů a daných směrníků posoudit nejen celkovou
přesnost sítě, ale i neměnnost geodetických znaků
osazených v přírodě; při odchylkách vyskytnuvších
se u jednotlivých bodů provést jejich převyrovnání;
při zjištění deformace celé sítě vyrovnat měřenou
síť znovu nezávisle jako celek, při čemž rozměr sítě
postačí zcela určit ze sítě dané. Jako mezní směrovou
chybu lze na př. pro práce v tomto článku popisované
udat hodnotu ± 3". V případech, kdy se síť zhušťo-
vacích bodů pro vytyčovací tunelové práce buduje
(dnes již případ výjimečný), měla by být respekto-
vána potřebná vyšší přesnost, než jaká se požaduje
pro mapování, a příslušné technologické postupy
vhodně upraveny (případ sítě pro vodní dílo Fláje).
Náklad prací tím nijak podstatně nevzroste.
Ze zhuš ťovacích bodů 01, 02, 07, použitých k určení

polohy základních bodů osy, byly zpřesněny sou-
řadnice bodu 01. Z nově měřené osnovy byla vy-
počtena další kombinace protínáním zpět; kombinace

kff/Já 0,5 '/_ Iklesá 3%0/
k/eJÓ 1,2 %0

I o,orQvP"~
• • nivt?/etaIpuV'odm

Geodetické podklady

V území podél· osy a v okolí byla na základě po-
žadavků investora vybudována v rámci celostátních
geodetických základů podrobná triangulace jako pod-
klad polohový. Jako podklad výškový byl vybudován
jednostranný pořad přesné nivelace Litvínov-Fláje.
Trigonometrická síť byla souvisle provedena až

do 5. řádu (obr. 2., trigonometrické body jsou vy-
značeny trojúhelníčkem, zhušťovací body kroužkem)
a podle potřeby v ,blízkosti základních bodů osy dále
zhuštěna jednotlivými zhušťovacími body. Přesnost
určení polohy trigonometrických bodů, pokud byla
příležitost ji ověřit, byla v mezích uváděné centi-
metrové přesnosti' čs. trigonometrické sítě. Stavby
signálů byly bezvadně provedeny, takže změny cen-
tračních prvků, autorem velmi často zjišťovaných,
byly vesměs nepatrné. Trigonometrická síť, pokud
jde o přesnost souřadnic a signalisaci, velmi dobře
vyhovovala požadavkům vytyčovacích prací. Sou-
vislá kontrola trigonometrické sítě nebyla podle za-
dávacích podmínek investora provedena.
Zhušťovací body, které jsou určovány pro potřebu

vyhotovení mapových děl s přesností (střední chybou)
± 5 cm, je však zapotřebí pro vytyčovací práce určo-
vat přesněji, a to nejlépe stejnou metodou jako trigo-
nometrické body; volit pokud možno oboustranné
záměry a souřadnice vyrovnat metodou nejmenších
čtverců. Autor doporučuje na základě zkušeností
v případech, kde již trigonometrická síť i zhušťovací
body jsou vybudovány, zaměřit úhlově znovu body

protínáním vpřed z trojúhelníku 35-01-45 byla
vzhledem k jeho uzávěru v hodnotě O,0033g vy-
puštěna. Souřadnice byly zpřesněny o hodnotu 1 a
5 cm. Nové určení a vyrovnání souřadnic bodu 01
metodou nejmenších čtverců nebylo v možnostech
autora.
Nedostatkem se, ukázala okolnost, že nebyly sou-

časně se souřadnicemi vypočteny trigonometricky
zaměřené výšky. Chyba v podkladové nivelaci by
byla objevena ještě před zahájením stavby.
, Jednostranný pořad přesné nivelace v délce asi
15 km, vyznačený na obr. 2 silně tečkovanou čarou,
tvořil s dvěma odbočnými pořady výškový podklad ..
Podle požadavku investora byl připojen na čs. jed-
notnou nivelační síť pouze jednostranně (t. zv. po.
řad "slepý"), čímž byla předem vyloučena nejdůleži-
tější kontrola uzávěrem nivelačního pořadu a zne"
možněno vyrovnání a stanovení definitivních vý_šek..
bodů tohoto pořadu. Částečně byl pořad kontrolován
nivelací při určování výšek základních bodů. Během
~yčovacích prací byla pak autorem po zjištění, že
tngonometrické výšky nejsou vypočteny, odhalena
trigonometricky v odbočném pořadu k šachtě hrubá
chyba 1 m. Byla způsobena omylem při dělení dvoj-
násobného převýšení (byly použity nivelační latě
s půlcentimetrovým dělením) dvěma a předčasným
sdělením n!velačních údajů Krajskému národnímu
výboru v Ustí nad Labem z nekontrolovaného vý-

1) Pozn. red.: Přezkoušení je nařízeno Návodem A, § 75,
pro všechna měřeni, připojená na trigonometrické body.
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počtu, hned po skončení nivelace v poli. Vliv chyby
byl eliminován změnou projektu, při níž niveleta.
zbylé části štoly byla přizpůsobena nárazišti, vy-
tyčenému o 1 m výše. Podle názoru a zkušeností
autora by měl být pro podkladové nivelace podobných
staveb s minimálním spádem (kolem 1%0) používán
následující technologický postup :
1. určení výšek provést přesnou nivelací v obou

směrech;
2. nivelaci v každém směru zaměřit jiným pracov-

níkem i jinými latěmi;
3. používat nivelačního přístroje s optickým mikro-

metrem a postupu se dvěma podložkami pro každou
lať.
Podle názoru autora měl být vybudován pro vodní

dílo Fláje jako pro vysoce nákladnou investici nive-
lační pořad III. řádu z Litvínova po silnici do Flájů
(přes Klíny)' a dále do Moldavy (výsledky nivelace
po železnici Litvínov-Moldava, zaměřené za okupace,
nebyly nalezeny) a do Cínovce.. Výšky pro stavbu
štoly měly být určeny pořadem, jdoucím přibližně
po ose štoly (bez odbočných pořadů), na tuto nive-
laci připojeným. .
Při této příležitosti je zapotřebí upozornit na okol-

nosti a vlivy, které mohou způsobit změnu v poloze
bodů· geodetických základů. Zna}ty pevných bodů

- podléhají jednak vlivům povětrnostním, geologic-
kým, ssedají a posunují se (zejména v územích poru-
šených dolováním a v územích svážných) i s objekty,
na kterých jsou osazeny. Za druhémoh.ouhýt-zá-
sahem cizích osob z neznalosti nebo při pracovním
výkonu (zemní práce na stavbách, orba apod.)
přemístěny. Je proto nutné přesvědčovat se. častěji
před započetím i v průběhu stavby předepsaným
způsobem, zda k podobným změnám nedocházÍ.

Určení a zajištění polohy osy na povrchu

Přibližná· trasá štoly byla vyšetřena projektantem
na topografické mapě a stanoveny přibližné polohy
pertálů, šachty a boční štoly a dalších zařízení (uzá-
věrova a vyrovnávací kOll).ora, zařízení stavenišť a
pod.). Z podrobného výškopisu 1: 1000, vyhotove-
ného projektantem v okolí těchto míst, byla poté
vytyčena a zajištěna poloha základních bodů A,
R, C, D, Dl~ E osy štoly. Zajištění bylo provedeno
velmi důkladně. Použito bylo vesměs nýtů s"křížk'em,
zabetonovaných v úrovni terénu v bloku rozměru
asi 50X 50X 100 cm. Základní body byly vytyčeny

mimo místa -přesunů zemin a zůstaly po dobu stavby
neporušeny. Doporučované umístění dále od portálUc
byló. možné pouze u bodu A, který byl aUctoremdo-
datečně po zahájení vytyčovacích prací přemístěn
na druhý svah údolí Flájského potoka do vzdálenosti
asi 200 m od vstupního portálu. Jinak běžně užívané
observační pilíře nebyly k zajištění bodů v tomto
případě použity, neboť podle zkušeností lze jejich
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neporušenosti na staveništi jen velmi těžko zabránit.
Poloha a výšky základních bodů byly určeny pro-
jektantem a velmi přesně kontrolovány autorem.
Kontrolní autorovo určení polohy je zřejmé z obr. 4.,
5. a 6. Bylo použito rayonů kontrolovaných protíná-
ním (body A, C) nebo měřeným úhlem (bod E).
Úhly byly měřeny vyzkoušeným theodolitem Wild
T 2. Délky rayonů byly měřeny paralakticky dvoj-
násobným rozvinutím Wildovy základnové latě
s přesností asi 1/20000 (použitý způsob délkového
měření popsal autor v článku "Vytyčení mostní osy"
v č. 5/1955). Velmi obtížné bylo určení bodu D,
jehož poloha v úzkém a hlubokém údolí nedovolila
použít způsobu protínání. Způsobuj'eho určení je proto
věnována další kapitola. Výšky základních bodů osy
byly určeny přesnou nivelací přístrojem Kern NK 3
s invarovými latěmi připojením nejméně na tři nej-
bližší značky podkladové nivelace. Projekt vodního
díla využil některá starší výškopisná měření, při
čemž po připojení na podkladovou nivelaci byl zjištěn
rozdíl v horizontech o 1,182 m. Výšky projektu ne-
byly měněny a celé dílo je určeno ve zvýšené srovná-
vací rovině. Ke každému výškovému údaji byla proto
připojena poznámka "v místním horizontu stavby".
Ze souřadnic a výšek základních bodů osy byly

vypočteny vytyčovací prvky a sestaveno vytyč ovací
schema (obr. 7). Hodnoty byly počítány z oprave-
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ných úhlů a délek. Měřené úhly opraveny o· cen~
trační prvky cílů, o změny na přímou spojnici a délky
o vliv z porovnání měřítka, změny teploty, nad-
mořské výšky a délkového skreslení. Je pozoru-
hodné, že určením délky osy v čs. jednotné souřad-
nicové soustavě a při nadmořské výšce kolem 700 m
byla skutečná stavební osa projektem zkrácena asi
o 1,10 m, kteréžto zkrácení nebylo tedy honorováno
ani stavbu provádějícímu závodu ani pracovníkům
stavby.2) Směr boční štoly byl na návrh autora změ-
něn tak, aby z bodu D přeneseného do štoly byl
viditelný trigonometrický bod 34. Tím bylo umožněno
vytyčování směru osy od této spojnice. Původní
projekt předpokládal vytyčování směrů D-C aD-E
·z přilehlé polygonové strany. Zkušenost ukázala, že
určení základních bodů a výpočet vytyč ovacích prvků
musí být co nejpečlivější a obojí vždy nezávisle
kontrolováno. Ve výpočtu i určení byly autorem
zjištěny menší odchylky. .
Z vytyčovacího schematu je zřejmé, že směr osy

byl vytyčen ze základních bodů záměrami na do-
statečně vzdálené trigonometrické body. Výjimečné
hylo vytyčení směru z E záměrou na 07 v délce asi
200m, což bylo ovšem vzhledem k plánované vzdále-
nosti prorážky asi 400 m dostačující.

Obtížnost zaměření podkladů pro tunelové stavby je obvykle
dána terénními překážkami, které tato díla překonávají. Trian-
gulace, metoda přesná a spolehlivá, ovládá bezpečně vyvýšená
místa. Při určování polohy bodů na svazích bývají často méně
příznivé tvary určujících trojúhelníků (07 na obr. 2) a do strmých
údolí nelze vůbec vniknout. Přesná polygonisace theodolitem
s polygonovou (trojpodstavcovou) soupravou a s invarovou
základnovou latí dobře a hospodárně řeší tento problém, při
čemž výsledky dosahují téměř přesnosti dosažené protínánim.
Střední chyba v poloze bodu předem vypočtená z přibližných
vztahů určí s ohledem na přesnost úhlového měření potřebnou
přesnost měření délek a z ní vyplyne pro daný terén optimální
délka stran. Přesnost délek má být totiž ve správném poměru
k přesnosti úhlů. Použity byly přibližné vztahy, platné pro
přesnost polohy středního bodu příméhó stejnostranného pořadu
(viz Gruber: Optische Distanzmessung und Polygonierung) a
lze použít i vztahů přesných (viz na př. Stěpanov: Geodezija
v gorodskom strojitělstvě). Srovnáním použitých vztahů

mq~± ~a>Vl~~s ml~ ± m.V~ (1)

vyplyne správný poměr přesnosti, při čemž mq, ml jsou střední
chyby ve směru příčném a podélném (vzhledem k spojnici da-
ných bodů), D = délka pořadu, s = průměrná strana, ma> =
= střední chyba vrcholového úhlu, m. = střední chyba v prů-
měrné straně. Za předpokladu střední chyby vrcholového úhlu
při měření ve dvou skupinách a použití polygonové soupravy
v hodnotě ± Bcc činí střední chyba měřené strany ± 2,8 mm.
Srovnání obou vztahů, vyjadřující tutéž přesnost v. obou kol-
mých směrech, je ekonomické a plně oprávněné. Při délkovém
měření základnovou latí v poloze na konci měřené strany v obou
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směrech odpovídá této střední chybě délka strany kolem 20 m.
Teoreticky by tedy přesnost měřených vrcholových úhlů do-
volila použití i velmi krátkých stran. Vzhledeni k hospodár-
nosti, danému terénu a k požadované přesnosti postačilo
použití stran délky kolem 60 m, při které větší stř. chyba ve
směru podélném v určení základního bodu D činila pouze
± 20 mm. Použitý pořad je zřejmý z obr. 6. Měřeno bylo za
příznivých podmínek theodolitem Wild T 2 s výměnnými terči
a invarovou latí. Paralaktické úhly byly měřeny v 6 dvojieích
se stř. chybou kolem ± 2cc• Úhlová odchylka pořadu činila
-:- 31cc při 23 stanoviskách a byla rozdělena rovnoměrně. Od-
chylky pořadu - 43 mm (podélná) a + 10 mm (příčná) byly
vyrovnány metodou nejmenších čtverců podle Forstnera (Zeit-
schrift f. Vermessungswesen1933).Váha měřeného vrcholového
úhlu byla použita pro stř. chybu ± 8cc, váha měřené strany byla
vypočtena pro každou stranu z uvedené stř. chyby v paralaktic-
kém úhlu. Dosažené výsledky prorážek č. I a III uJ;:azujína
uspokojivé řešení problému. Přímé určení vodorovné vzdále-
nosti při tomto způsobu měření délek v daném terénu se sklo-
nem stran ·kolem 30° nedá se ani dosti ocenit. Zajímavé je, že
i při tomtO' přesném měření skutečná chyba .ve směru poly-
gonové strany, vycházející z určovaného bodu D, činila 0,0045g.
Vytyčením osy z uvedené polygonové strany vznikla by jen·
touto chybou při prorážce na vzdálenost 1650 m odchylka
. 117 mm. Byl tedy požadavek vytyčení směru osy záměrou na
trigonometrický bod 34 oprávněný.

Vytyčovací práce

Vytyčení směru, výšky a staniční osy štoly bylo prováděno
autorem dvěma postupy, které je možno nazvat. vytyčováním
pracovním a vytyčováním hlavním.
Pracovní vytyčování bylo prováděno po postupu přídě asi
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o 200 m. Směr, staničení a vý1ikabyly při tom vyznačovány
na pracovnich osových bodech,osazovaných ve vzdálenosti
60 až 100m. Směr a staničeni byly vyznačeny ryskou ve skobě
z tyčového železa, zabetonovaného napříč osy v bloku ve spodku
štoly na pevné skále. Vzdálenost rysky od krajii skoby byla po-
znamenávána pro každý bod. Výška byla udána k výstupku,
vykovanému při okraji skoby. Číslo, staničení a výška osového
bodu byly vyznačeny na tabulce, upevněné k výdřevě (stojce).
Směr byl vytyčován theodolitem Wild T2 z posledniho pracov-
ního bodu záměrou na hlavní osový bod, vzdálený nejméně
200 m. Cileno bylo na závěsy olovnic, za nimiž byl postaven
prosvětlený rámeček s pausovacim papírem. Příslušný úhel,
obvykle přímý, byl vytyčen pomoci dělcnéhokruhu. Vytyčováni
přímky nanášení.m přímého úhlu je podle zkušeností autora
při použití přesného theodolitu a stejně dlouhých a skloněných
záměrách vhodnější, než vytyčováni prokládánim. Je rychlé,
neboť se vytyčuje ihned'správný bod a při obtížném dorozumění
mezi pozorovatelem a technikem není pochyb o poloze daleko-
hledu. Odpadá piileni odchylky způsobené kolimační chybou,
což je úkon za obtížných podmínek při tekouci vodě se stropu
nepříjemný a i nepřesný. Vytyčení postačí provést dvakrát,
t. j. vytyčení a kontrolu po vypilování rysky. Současně byly
při pracovním vytyčeni kontrolovány t. zv. mezarie, směr vy-
značený hřebíkem v podvoji, z něhož mistr nebo předák minér-
ské čety vytyčuje osu na příď před rozvržením vrtů. Vytyčení
t. zv. mezarie prováděli stavbyvedoucí nebo směnoví technici
z pracovních osových bodů vždy po postupu přídě asi o 50 m.
Rychlost pracovního vytyčení je důležitá, neboť čas použitelný
k měřeni je dosti krátký, zejména při větší vzdálenosti přídě od
portálu, kdy vyvětrání štoly trvá až 10 hod. Vytyčováno bylo
vždy mimo provoz, obvykle v neděli odpoledne a v noci. Vyty-
čována byla většinou skutečná osa, neboť odvodňovaCí kanál
byl ražen po straně štoly. V úseku C-II a D-IIl byla z počátku
na přání stavebního závodu vytyčována osa odsazená přibližně
o 50 cm, neboť kanál byl původně ražen uprostřed. Staničeni
bylo určováno, po případě vytyčováno (při určování polohy
pasú) měřením délek pásmem. V úseku A-B, kde přesnost
délek měla vliv na směrovou odchylku prorážky č. II, byly
délky měřeny dvěma kvalitními a dobře porovnanými pásmy,
délky 20 m. Pásmo bylo kladeno na prkna mezi kolejnicemi,
napínáno silou 10 kg a odečítáno na obou koncích v úsecich
kratších 20 m, vyznačených hřebíčky. Jednotková stř. chyba
dvojího měření činila ± 2mm pro 100m. Měřenibylo namáhavé
a velmi pomalé. V ostatních úsecich, kde byla vytyčována přímá
osa z obou stran,' byly vzdálenosti měřeny dvakrát pásmem
délky 50 m, položeným na podlahu mezi kolejnicemi a zařizo-
vaným do směru od oka. Celéklady byly označovány měřickými
hřeby a odečítány byly pouze doměrky. Opravy délkového mě-
ření byly sloučeny vzhledem k stejné teplotě vzduchu ve štole
v souhrnnou hodnotu - 32 mm pro 100 m. Jednotková stř.
chyba činila ± 4 mm na 100m. Tento způsob byl rychlý a jeho
přesnost pro přímé úseky zcela postačila. Pro vrcholové body
Ba D, které neleží na ose, byly určeny samozřejmě dvě hodnoty
staničeni, li1iícíse o rozdíl mezi obloukem a dvojnásobnou tečnou.
Nižší staničení platilo pro směr kupředu (staničení rostoucí),
vyš1iístaničení pro směr zpět (staničení klesajíci). Výlom štoly
pro oblouk o poloměru 30 m byl proveden až před zahájením
obezdívky při čištěni dna. Výšky byly určeny s přesností od-
povídajíci délce štoly, a to přesnou nivelaci v obou směrech
přístrojem Kern NK 3 a závěsnými latěmi (prototypy autora
popsány v článku: "Závěsná lať pro přesnou nivelaci uvnitř
budova v podzemí", Zeměměřictví 1954/12). Pracovní výšky
při raženi přídě určovali mistři vážením z posledního pevného
kladu kolejnic, zanivelovaného stavebními techniky.
Po postupu přídě asi o 700 až 800m následovalo hlavní vy-

tyčování, tedy asi jednou za rok pro každou příď. Sestávalo
z co nejpřesnějšího měření vrcholových úhlů na hlavních oso-
vých bodech zmíněným theodolitem s výměnnými terči. Jako
hlavní osové body byly vybrány před vytyčením pracovní body
v prúměrné vzdálenosti 300 až 400 m, což podle zkušeností nej-
lépe vyhov{)valo. Tato vzdálenost zaručuje ještě dobrou vidi-
telnost, při čemž chyby ve směru zůstávají dostatečně malé.
Každý hlavni osový pořad se měřil vždy počínaje základním
bodem včetně orientace a centračních prvků na orientačních
bodech, v šachtě pak počínaje stranou, jejíž směr byl určen
prováženim. Elektricky osvětlený theodolit byl chráněn před
padajíci vodou měřickým sluníkem. U terčů se elektrické osvět-
lení neosvědčilo, neboť účinkem vody na nechráněné terče se
baterie během hodiny vybily. Byly proto osvětlovány dobře
hořícími karhidovými kahany se stříškou a stínidlem, postave-
nými na rozpěře za terčem. Výřez terče, takto osvětlený,
byl dobře viditelný i při zaměřování ze základního bodu před
portálem do temné štoly. Měřeno bylo za stálého větráni při

vypnutém osvětlení štoly, aby byly zmenšeny vlivy boční
refrakce záměr poblíž zahřátých světelných těles. Z téhož dů-
vodu bylo na základních bodech měřeno v době nepřiliš roz-
dilné teploty vzduchu na povrchu a ve štole, tedy nejlépe časně
ráno. Bylo měřeno bez přerušení, aby se plně využil trojpodstav-
cový způsob. Vrcholové úhly byly měřeny ve dvou skupinách
samostatně po levé i pravé straně pořadu. Střední chyba vrcholo-
vého úhlu činila průměrně pouze ± 4,lcc• Vyrovnáním závě-
rové odchylky se snižil vliv c,hyby strhováni theodolitu. Při
hlavním vytyčování nebyly měřeny vzdálenosti. Po každém
hlavnim vytýčeni byla vypočtena poloha všech bodů v jednotné
souřadnicové soustavě a transformována vzhledem k projekční
ose štoly jako ose x, takže souřadnice x odpovídala staničení,
souřadnicey vyjadřovala příčnou odchylku vytyčení osy. O hod-
notu odchylky byla pak opravena poloha rysek na osových
bodech nebo byla vytyčována dále osa s malým rovnoběžným
posunem. Hlavnim vytyčovánim byla osa dostatečně kontrolo·
vána, stále zpřesňována a zajištěna pro případ zničení některých
osových bodů. Příčné odchylky v poloze osových bodů se lišily
při jednotlivých vytýčeních jen v milimetrech. Pro další vy-
tyčení byl použit vždy průměr. Nebyly zjištěny posuny osových
ani výškových bodů vlivem horninových tlaků, neboť štola
byla ražena v tvrdé žule a rule a měla malý průřez. Při hlavním
vytyčování byly kontrolovány výšky přesnou nivelací pouze
v jednom směru. Nově byly určovány výšky hlavních výškových
bodů, zajištěných čepovými značkami v boku štoly.
Výsledky vytyčovacích prací byly podrobně uváděny v tech-

nické zprávě o vytyčení s popsáním úkonu, použitými postupy
a přesností. O rozsahu vytyčovacích praci svědčí 19 částí tech-
nické zprávy o celkovém počtu 114 stran. Pro diiležité úkony
byly předávány opisy zápipsniků a výpočtů.
Zuvedenéhopopisu vytyčovacích prací je zřejmá jednoduchost

postupu i použitých pomůcek. Složité vytyčovaci pomůcky,
umožňujíci zpřesněni výkonu, jak ukázaly zkušenosti i z jiných
praci, se neosvědčují. Nejlépe je provést vlastni vytyčení co
nejjednodušeji a polohu takto vytyčených bodů na základě
přesného měření úhlů i délek určit vzhledem k projekční ose
a opravit. Vytyčit určité úhlové hodnoty je obtížnější než při-
bližně vytyčené body přesně úhlově zaměřit a správnou polohu
určit výpočtem posunů z úhlového měření.

Ražení štoly oběma směry ze šachty, umístěné uprostřed
trasy, vyžádalo si prováženi osy a její vytyčení na obě strany
do vzdálenosti 600 m. Podrobný popis a rozbor výsledků uvede
autor spolu s dalšími provažovacimi pracemi v článku: "Pro-
vážení osy šachtou v tunelových stavbách". Zde budou uvedeny
pouze povšechné údaje a výsledky. Podmínky pro provážení
byly velmi nepříznivé. Minimální rozměry obdélníkové šachty,
umístěné napříč 'osy, dovolily použití jen velmi krátké základny
provážení a to ve směru osy 1,20 m, ve směru příčném 2,00 m.
Hloubka šachty činila 140 m, při čemž práci ztěžovala voda,
padajíci ve značném množství (10 l/sec) jako hustý a prudký
déšť v nárazišti. Přesto se podařilo úplně utlumit pohyb olovnic
ponořením do vody a zastavením větráni. Nebylo proto za·
potřebí určovat svislou polohu závěsů z kyvů, a provážení bylo
možno uskutečnit v době mimo provoz v jednom dni. Použito
bylo olovnic o váze 30 kg, zavěšených na ocelovém drátě prů-
řezu 0,8 mm. Ražení štoly nebylo tak vůbec zdrženo. Pro výlom
náraziště byl nejprve přibližně vytyčen směr pomoci závěsů
olovnic, zařazených na povrchu do osy a"Vnárazišti prodlouže-
ných. Takto vytyčené osové body byly po postupu obou přídí
do vzdálenosti 50 m určeny přesně dvojím provážením úsečky
1,20 m položené ve směru odsazené osy o 51 cm. Byly zvoleny
dva ploché připojovaci trojúhelníky na povrchu i v podzemí.
Střední chyba provážení, určená z rozdilu obou měření, činila
± 98cc (± 32"). Na doporučení autora provedl nezávislou kon-
trolu provážení jako expertisu kolektiv ústavu důlního měřictví
vysoké školy báňské za vedení akademika -Cechury. Nejprve
hyla provedena kontrola magnetická a udán rozdíl mezi vy·
tyčovanou a magneticky orientovanou osou hodnotou 3'03,6n

při střední chybě magnetického usměrněni ± 58~. Jak bylo
autorem zjištěno, vznikla větší část uvedeného rozdílu při měření
úhlu obou os v podzemí (t. j. osou určenou autorem a ak.
Čechurou) a rozdíl mezi měřením magnetickým a provážením
autora činil pouze 25n, což je výtečná shoda. Později provedl
ústav důlniho měřictví i promítnutí mechanické těžkými olov-
nicemi metodou Wilskiho s určením svislé polohy z kyvů.
Zjištěn byl nepatrný rozdíl v hodnotě 13,3" při střední chybě
± 17,2". Skutečná odchylka provážení, určená po prorážce,
činila 15" (45«).
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Výšky pevných bodů v šachtě byly určeny hloubkovým
měřením dvakrát dvěma ocelovými pásmy délky 50 m. Pásmo
bylo zavěšeno podél průvodnice těžního okovu při zatížení
10 kg. Na povrchu a v .nárazišti bylo odečítáno nivelačním
přístrojem, v šachtě vzhledem. k rysce v břebu, zatll1čeném do
průvodnice. Měřeno bylo třemi klady a hodnota převýšení byla
opravena o vliv porovnání, teploty a protažení pásma vlastní
vahou (zatížení stejné jako při porovnání).

Přesnost vytyčení a výsledky prorážek.
Veškeré snažení geodeta při vytyčování tunelových staveb

směřuje k jednomu cíli a tím je dobrý výsledek prorážky. A podle
čeho jej posuzujeme? Stejně jako při jakémkoliv vytyčování
jednak srovnáním s mezní odchylkou, která vyjadřuje požada-
vek stavby na přesnost vytyčení a za druhé srovnáním s předem
vypočtenou střední chybou, čímž získáme obraz o správnosti
teoretických hodnot, užitých pro její výpočet. V tunelových
stavbách je mezní odchylka závislá na druhu tunelového díla,
na způsobu ražení a obezdívky a na okolnosti, je-li ~bezdívka
prováděna ještě před dosažením prorážky příslušného úseku
a v jaké vzdálenosti od ražené přídě. Projekt musí ovšem umož-
nit dodržení této přesnosti vytyčovacích prací. Geodetické práce
nelze posuzovat srovnáním s dovolenými odchylkami mapo-
vacích instrukcí, i když tyto snahy se zde vyskytly. Pro flájskou
štolu byl mezní odchylkou maximální dovolený nadvýlom
v hodnotě 20 cm. Odchylky v ražení do této hodnoty jsou kal-
kulovány ve stavebních nákladech. Pro prorážku č. II byla
stanovena vzhledem k obtížnému provážení směru osy šachtou
vyšší mezní směrová odchylka prorážky hodnotou 50 cm. Pro
srovnání uveďme mezní odchylky nejvýznačnější stavby tune-
lové posledních let, moskevského Metra, v hodnotě 10 cm.
Stejná přesnost byla požadována při podobné stavbě jako je
flájská štola, při vytyčení vodovodní přímé štoly Ait Ouarda-
Afourer v Maroku o délce 10 km.
Přesnost vytyčovacích prací a vhodnost použitých postupů

byla posouzena podle středních chyb v poloze vytyčené osy.
Skutečné odchylky prorážek ,pak ověřily přesnost vytyčení.
Stř. chyby byly vypočteny použitím následujících vztahů a
hodnot: .
1. Stř. chyba my vytyčené osy ve směru příčném, t. zv.

směrová chyba, byla určena vztahem

my= ± V~~+ m~ + m~ (2)
kde ml = stř. chyba v poloze základního bodu osy;

m2 = stř. chyba způsobená chybou ma v orientaci osového
pořadu;

ma = stř. chyba vytyčení osového pořadu v místě prorážky.
Hodnota ml je dána stř. chybou v poloze trigonometrického
nebo zhušťovacího bodu, použitého pro určení základního bodu
osy a způsobem určení, obvykle stř. chybou v délce určovacího
rayonu. Pro účel výpočtu postačilo považovat stř. polohové
chyby pevných bodů ve všech směrech za stejné, při čemž byla
použita vždy větší z hodnot v obou kolmých směrech. Střední
chyby v délkách rayonů byly vypočteny použitím vztahů,
platných pro paralaktické určování délek dvojnásobným roz-
vinutím základnové latě s ohledem na počet měření. Zde byla
uvedeným zjednodušením způsobena největší chyba, neboť bod,
určený rayonem je polohově přesnější ve směru příčném (kol-
mém na rayon) vlivem malých chyb v orientaci a úhlovém
měření, než ve směru podélném vlivem chyb v délce. Stř. chyba
ma v orientaci při vytyčení osy portálem byla určena podle
vztahu

ma = ± ~ .Vm~ + mj, (3)

kde mp= stř. chyba v poloze orientačního bodu;
S = vzdálenost základního a orientačního bodu.

Při orientaci z více směrů byla výsledná chyba určena ze vztahu,
plynoucího ze součtu vah. Střední chyba m", v orientaci osy
provážením šachtou byla určena z rozdílu dvojího nezávislého
provážení vzhledem k možným malým odchylkám závěsů olovnic
od syislice, které teoretický vztah neuvažuje. Stř. chyba m'l'
v orientaci úseku'C-III, určené prodloužením osového pořadu
z portálu A, byla ·vypočtena vztahem, vyjadřujícím střední
chybu ve směru strany jednostranně orientovaného pořadu

m = ± Vm2 + m2 • n (4)'I' a w
kde m = stř. chyba vrcholového úhlu osového pořadu;
. n = počet stanovisek.
Vliv chyby v orientaci na přesnost osy v místě prorážky určuje
jednoduše vztah

L
m2= ±-e'ma.",.'I'

kde L = vzdálenost . prorážky od základního bodu. Střední
chyba ma v osovém pořadu v příčném směru je dána známým
vztahem pro stř. příčnou odchylku jednostranně připojeného
pořadu

mw lm
ma = ±Q . V 3s" (6)

kde s = průměrná délka strany (vzdálenost hlavnícn osových
bodů). Hodnota střední příčné chyby vytyčení úseku A - II byla
zvýšena o vliv zalomení osy, t. j. o vliv chyby v délce A-B
na vytyčený směr, podle vztahu

m4 = ± m•. sin w . VLA-B (7)

kde m. = stř. jednotková chyba přímého délkového měření
pásmem,

w = vrcholový úhel v bodě B.
2. Stř. chyba m..,v poloze osy ve směru podélném t. zv. chyba

ve staničení, byla určena vztahem
mx = ± Vm-~--+-.-m-:-.-L- (8)

Polohová chyba v provážení osy šachtou byla zanedbána, neboť
činila méně než 1 mm.
3. Střední výšková chyba m" vytyčené osy byla určena vzta-

hem

m" = ± V~ 'I + m'tv· L (9)

kde mn = jednotková stř. chyba povrchovénivelace;
I = délka povrchové nivelace mezi základními body;
mN = jednotková stř. chyba nivelace ve štole.

Středni chyby vytyčení výšek úseků C-II a C-III byly zvý-
.šeny o střední chybu mh' hloubkového měření šachty určenou
z rozdílu dvojího měření.
Po prorážkách byly doměřením chybějících hodnot určeny

skutečné odchylky. Osové pořady, vytyčované ze základních
bodů A a D byly dopočteny k bodu C (střed šachty). Rozdíly
mezi polohou bodu C z provážení a z výpočtu pořadů podávají
další obraz o přesnosti vytyčených os. Odchylky pořadu A - C
(délka osy 2800 m) činily 136 mm (příčná) a 84 mm (podélná)~
Svědčí o nepříznivém hromadění chyb v poloze zhušťovacího
bodu 01, základního bodu A a pravděpodobně i o odchylce
paprsku při průchodu portálem a zářezem vlivem boční re-
frakce, kde záměra probíhala velmi těsně podél výdřevy a
strojních zařízení. Naproti tomu odchylky pořadu D-C (délka
osy 2250 m) činily pouze 1 mm (příčná) a 13 mm (podélná).
Svědčí o přesném určení základního bodu D polygonovým pořa.
dem a nerušeném průběhu orientační záměry boční štolou a
portálem. Odchylky obou pořadů byly vyrovnány úměrně
,vzdálenosti osových bodů od základních bodů. .

Vypočtené a použité hodnoty stř. chyb jsou uvedeny v tab.
1a 2 spolu se skutečnými odchylkami prorážek. Prorážky jsou
číslovány v časovém pořadí. Z uvedených hodnot je zřejmé, že
mezní odchylky ani očekávané stř. chyby prorážek nebyly pře-
kročeny. Pouze v případě osy vytyčované v úseku A-II byla
překročena hodnota příčné stř. chyby téměř trojnásobně.
Pravděpodobné příčiny této odchylky byly již uvedeny. Shodou
okolností byl její vliv na prorážku č. II zmenšen dobrým
výsledkem provážení osy šachtou. Výsledek prorážky č. II
překvapil tedy nejen dobrým výsledkem provážení, ale i po-
měrně značnou odchylkou osy vytyčované z portálu A. Ne-
patrná hodnota odchylek prorážky č. I byla ovlivněna také
okolností, že základní bod E byl určen rayonem, rovnoběžným
přibližně s osou. Na příčnou odchylku prorážky měla tak vliv
menší z obou stř. chyb v určovacím rayonu. Stejně dobrý vý-
sledek prorážky č. III svědčí o přesném vytyčení osy v úseku
D-III a správném postupu při vytyčování úseku C-III.
Zde byla osa vytyčována nejprve ze směru, prováženého šachtou.
Po prorážce č. II byl vytyčovaný směr opraven na základě
pořadu A-C, vyrovnaného na bod C a dále prodlouženého
k přídi úseku C-III. Obdobná úvaha platí i o podélných od-
chylkách prorážek, neboť i zde měla odchylka prorážky č. II
největší hodnotu. Výškové odchylky prorážek byly nepatrné
a ukazují, že podkladová nivelace byla až na uvedenou hrubou
chybu provedena s odpovídající přesností a při značném pře-
výšení i bez systematických chyb.

Vyrovnání osy a její zajištění pro obezdívku štoly

Nepatrné odchylky prorážek č. I a III umožnily použít vy-
tyčenou osu pro obezdívku bez vyrovnání. Rovněž výšky oso·'
vých l;Jodů nebylo zapotřebí vůbec vyrovnávat. Směrová od·
chylka prorážky č. II byla vyrovnána pootočením pořadu
A - C, jak již bylo uvedeno a polohy osových bodů byly v tomto

1957/91



Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) Č. 5

úseku opraveny nanesenim vypočtených příčných oprav na
zajišťovací skoby.
Výška jednotlivých bodů osy a staničeni byly zajištěny pro

obezdívku v celém průběhu štoly na železech tvaru "T", za-
betonovaných v boku štoly v celých hodnotách staničeni po
20 m. Výška bodů byla vyznačena vypilováním rysky (obr. 8).
Před čištjnim dna pro betonáž, při němž byly postupně zničeny
osové body, byl směr přenesen po odstraněni výdřevy na roz-
pěry ve stropě a vyznačen hřebíčky. Při směrovém usazováni
skruží pro betonáž dna byl mezi hřebíčky v rozpěrách napjat
drát a výškově byly skruže usazeny přenesením úrovně z "T"
želez hadicovou vodováhou. Tento způsob zajištěni dobře vy-
hovuje, jak ukazuje bezvadný průběh hotové roury.

Vytyčování flájské štoly přineslo hojnost odbor-
ných poznatků a zkušeností, které budou využity a
dále ještě rozšířeny při provádění podobných úkolů
zejména při vytyčování vodovodních štol v délce
13 km mezi kružherskou přehradou a povrchovým
vedením do Ostravy. Bylo by však zapotřebí, aby
byly využity i zkušenosti všeobecného rázu. Jeto
mezi jinými požadavek zajištění vhodných podmínek
pro geodetické práce na větších stavbách. Při množ-
ství nevyhnutelných překážek a omezení je zapotřebí

Úsek ml I m2 I ma I m4 I ma I m" I mN I mh

osy
± mml ± mml ± mml ± mml ± mml ± mml ±mml ± mm

D·I ,28 2 1 - 7 -

--- -- -- -- -- -- --
E-[ 23 13 2 - 20 -
--- -- -- -- -- -- --
A·II 15 21 18 9 6 2,0 2,4 -
-~--- -- -- -- -- --
C-II 24 82 4 - 98 4
--- -- -- -- -- -- --
C-lII 24 17 2 - 17 4
--- -- -- --- -- -- --
D-III 25 18 11 - 7 -

ochrany před často zbytečným ztěžováním práce.
Postačí uvést na př. jen často se vyskytující postavení
budov a objektů do směrů os a nutných záměr.
Dále je to zajištění vhodných technologických postu-
pů a dostatečné spolehlivosti a přesnosti použitých
hodnot, zejména v případech účasti více osob nebo
podniků. Zadavatelé těchto prací, investoři, stavební
závody a pod., respektive jejich zástupci, nejsou
obvykle zeměměřickými odborníky. Nemají proto
předpoklady, aby mohli uvedené okolnosti uvážit.
Je proto naší povinností správně informovat a upo-
zorňovat na vhodná opatření. Nemístná snaha po
úspornosti se objevuje i zde a může způsobit mnoho-
násobnou škodu. Doufáme, že zřízení funkce hlavního

Stř. chyba a skutečná odchylka

Délka příčná (směrová) I podélná (ve staničeni) I výšková
Prorážka Úsek osy úseku

ě. stř. chyba skutečná celková stř. chyba skutečná celková stř. chyba skutečná celková

my odchylka odchylka
m", odchylka odchylka

m" odchylka odchylka
prorážky prorážky prorážky

m I ±mm I mm I mm I ±mm I mm I mm I ±mm I mm I mm

D·I 200 28 3 I 29 6 I 1,5 1
I 7 17 . 4

E-I .420 27 4 25 11 1,8 3.
IA-II 2250 33 109 24 69 4,6 2

II 146 84 6
C-II 530 86 37 25 15 5,2 4

C-III 640 30 8 26 4 5,3 832
III 13 11

D-III 1640 32 24 30 9 4,2 3
I
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geodeta při výstavbě investic tyto nedostatky od·
straní a zajistí vhodné podmínky pro dobrou práci
i dobré výsledky. .
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Poznámka recensenta:
Připomínám, že není správné, ahy staničení v nulové hladině

bylo podkladem v.}'tyčovacích výkresů. To nejvíce vynikne
při výpočtu kuhaíur, které hy tím hyly- hruhě skresleny. Pro
výpočet kuhatur výlomu a hmot potřehnÝch pro ohezdívku
tunelové roury musí se vycházet ze skutečných rozměrů v dané
nadmořské výšce, nikoliv v nulové hladině. V tom směru má
být zpracován i projekt, nehoť se tak velmi skreslují veškeré

kalkulace. Zvlášť se jeví tento způsoh nesprávným při zkrácení
dělníků o mzdu za skutečně 'provedený výkon.
Otázka geodetických základů velkých staveh a požadovaná

přesnost vytyčení není u nás zatím vůbec řešena. Sovětští autoři
(Glotov a Ljutz) uvádějítahulky dopustných odchylek pro
přesnost vytyčení i montáž různých druhů staveh. Je proto věcí
povolaných organisací, ahy společně vyřešili tento nedostatek
8 hlediska požadavků na přesnost montáže stavehních konstrukcí
i geodetických postupů pro vytyčení.
Mnohé závady při výstavhě velkých staveb v ČSR jsou

způsoheny především organisačním nedostatkem. Za tak roz-
sáhlá díla není odpovědna jedna osoha, která hy řídila veškeré
geodetické práce, sloužící k uskutečnění výstavhy a není také
instituce, která hy ověřovala kvalifikaci vytyčovatele tak od-
povědných úkolů. Tím je v SSSR hlavní geodet, hez něhož si
nelze představit žádnou velkou stavhu, zatím co u nás podobné
funkce při výstavhě není a stále se jen o ni meziresortně disku-
tuje. Zajištění funkce hlavního geodeta vhodným předpisem
zvýší odpovědnost investorských Dlíst za hospodárnost, od-
hornost a včasné provedení celého procesu výstavhy. •

Dr Krumphanz

Vytyčování při zemních pracích
Ing. Jiří Scháňka, MTRD Šumperk

Zkušenosti zeměměřického inženýra při vytyčování terénních úprav pro velké inž. nýrské stavby. Stabilisace hlavních a vedlej'ších
pevných bodů, jejich stabilita, ochrana a hustota. Podrobné vytyčovací práce při úpravě terénu na velkých plochách.

Při zemních pracích velkého rozsahu, kde se používá nejmo-
dernějších mechanisačních a dopravních prostředků, je nl;ltno
věnovat zvýšenou pozornost a péč~měřické síti a zajištění pev-
ných měřických hodů. Musí se uvažovat velká ka:pacita těžkých
strojů a tím i značný vliv na pohyh a poškození měřických hodů.
Jde zde hlavně o úpravu velkých ploch určených pro výstavbu
velkých závodů, sportovních ohjektů, letišť atd. V dalším hudu
uvažovat jednoduchou letištní plochu.
Mějmena př. plochu 1500 X 700 m, která se má podle daného

projektu upravit. Plocha je v projektu rozdělena čtvercovou
sítí o straně 20.-60 m. Délka strany čtverce je závislá na po-
žadované přesnosti úpravy a na členitosti terénu. Uvažovanou
plochu zaměřil projektant, který též navrhl čtvercovou síť a
novou úpravu terénu: současně vypočetl kuhatury výkopů,
násypů, jakož i stanovil množství humusu (humusní vrstva
o síle 10-25 cm). K projektu se přikládá rozvozní plán zeminy.
Před započetím měřických prací musí provádějící měřič po-

drohně prostudovat projekt, znát umístění hudoucích staveh
(nejen v navržené ploše,. ale i mimo ní) a deponie materiálu.
Teprve potom si navrhne měřickou síť pevných a hlavních
hodů. Při navrhování sítě dhá, aby pevné hody hyly voleny
v těsné hlízkosti osy projektovaných hlavních podzemních za-
řízení. Jsou to zpravidla kanalisace, drenáže, vodovody, elek-
trické kahely atd. Při vytyčování těchto zařízení lze se pak výš-
kově i polohově velmi snadno připojit na takto zvolené pevné
body. Ohjekty uvnitř upravované plochy jsou zpravidla voleny
rovnohěžně se čtvercovou sítí. Měřická síť musí hýt volena tak,
aby jednotlivé ohjekty hyly na celé stavhě vzdáleny stejně od
pevných hodů (na př. kanalisace 15,60 m, hlavník 17,30 m atd.);
úsekáři a mistři jednotlivých úseků mají pak možnost kdykoliv
si ohjekt znovu vytyčit. Není správné v různých úsecích tuto
vzdálenost měnit: nestejné vzdálenosti ohjektů v různých úse-
cíchod pevných hodů zaviňují vážné chyhy u těch, kdož nejsou
podrohně seznámeni s měřičkou sítí. Viz ohr. 1.
Hlavní hody osy a plochy se stabilisují .do hetonových

bloků rozměrů 150 X150 X200 cm. Samotný bod je chráněn
ještě. hydrantovým poklopem. Těchto bodů bývá na stavbě
5-10, situačně jsou určeny s přesností trigonometrických bodů
5. řádu, výškově 8 maximální relativní chybou 2Vli v mm (kde
R je vzdálenost v km). Toto nákladné stahilisování hodů dává
záruku, ie žádný těžký stroj je nezničí. Vrch betonové desky
je zpravidla v úrovni budoucího terénu nebo asi 5 cm pod ním.
Vedlejší body se stabilisují též do hetonových kvádrů

(beton je nejlacinější materiál, kterého je na stavbě nejvíce)
rozměrů 25 X25 X90 cm. Umisťují se v přímce, která je rovno-
běžná s· osou úpravy neho přistávacích a pojíždědch .ploch,
táhnoucích se celým upravovaným pruhem· a osazují se do
úrovně budoucího terénu nebo 20 cm nad (ohr. 2). Body jsou
směrověurčeny se střední polohovou chybou ±5 mm a směrově
i délkově vyrovnány na hlavni 'pevné body. Nivelační pořad
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Obr. 1.

je uzavřen a vyrovnán na hlavní pevné hody a podrobné hody
jsou určeny se střední chyhou 5VR v mm. V místech větších
výkopů upraví se terén pro řadu pevných hodů huldozerem
na šířku radlice po celé délce do úrovně hudoucího terénu.
Jinak pozdější úpravou terénu by mohly být pevné body ZIŮ'
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čeny, nebo částečně zasypány, V místeeh-násypl1 body vyčni-
vají nad budoucí terén, jsou však i zde osazeny do rostlého
terénu DŮnimálně70 cm (obr. 2). Do doby. než dojde k uskuteč-
něni násypu, doporučuje se body obsypat hlínou do výšky bu-
doucího terénu, aby byla zajištěna jejich stabilita. Do betono-
vých znaků se nedělají křížky; hlavni body se stabilisují čepo-
výDŮ značkaDŮ, vedlejší na příklad šrouby na připevňováni
kolejnic. Do každého znaku je vyvrtán otvor 0 2-3 mm místo
křížku.
Stabilita bo.dů. Při silném zatěžování okolního terénu

a i při značném poškozeni části betonu zůstanou hlavní body
natolik polohově i výškově správné, že se na ně lze kdykoliv
navázat. Vedlejší pevné body trpí značně okolním provozem
těžkých strojů takže jejich poloha není stálá. Při přejetí nebo
menším poškozeni bodů musí se znovu skontrolovat. Po měsíč-
nim plném provozu nutno v'šechny body skontrolovat výškově
i směrově, při čemž zvýšenou pozornost věnujeme hlavně těm
bodům, podle kterých byl po delší dohu provoz. Při kontrole
jsem zjistil u zcela nepoškozených bodů odchylky v poloze
kolem 12 cm a ve výšce až 17 cm; odchylky vznikly příliš vel-
kým tlakem pojíždějících vozidel na okolní zeminu. Bylo po-
zorováno, že jede-li plně naložená Tatra 111 60 cm od bodu,
vytlačí kolík ve vlhké jílovité zemině o 36 mm.
Ochrana bod:Ů. Body se chrání proti poškození dřevěnýDŮ,

bíle natřenýDŮ ohrádkaDŮs půdorysem trojúhelníka, vysokými
asi 120 cm. Svou výškou a hílým nátěrem jsou dohře viditelny
a osádky těžkých strojů se jim mohou včas vyhnout. ,
Vzdálenost bodů. Body se stahilisují ve vzdálenosti 40 až

60 m podle sítě. Je nutno počítat s tím, že nejméně 70 % bodů
během provádění stavby se zničí. Proto se doporučuje, ahy na
každých 100 m byly alespoň 2 body. Z bodů takto vzdálených
se snadno vytyčují další ohjekty a vytyčení pak může provést
.i technik. poněvadž má možnost snadné kontroly vytyčených
prvků i od sousedních hodů, jejichž polohové a výškové chyby
jsou nepatrné ve srovnání s požadovano~ přesností vy'tyčova-
nýeh prvků.
Podrobnévytyčovací práce. Ze zajišťovacích-bodů~se

'Vytyčí kolíky podrobná čtvercová síť celé plochy s přesností
±50 cm v poloze (obr. 2). Jde hlavně o výšky; chyba v délce
nemá velký vliv. Při spádu 2 % způsobíme vysunutím rohu
čtverce o 1m chybu 2 cm ve výšce, což je asi přesnost nivelace,
kterou provádíme. V rozích čtverců zarážíme malé kolíčky a
a vedle nich velké, asi 160 cm vysoké, do hloubky 40-50 cm
(obr: 3). Malé kolíky nivelujeme a pro kontrolu výšek v projektu
nivelujeme i terén. Tyto práce provádíme normální technickou
nivelaCí; výšky kolíků a terénu čteme na cm, přestavy čteme
na nnn:. Poněvadž terén bývá rovinný, nivelujeme pro urych-
lení práce se třemi latěmi. Po' vypočtení absolutn,ích výšek
kolíků, vypočtou se rozdíly mezi výškou kolíků a budoucím
terénem a k tOlllU připočteme konstantní výšku, zpravidla
1 m (viz tab. 1). Tato výška se připočte proto, aby kříž v bo-
-dech čtverců byl vždy nad terénem. Pomocníci s dlaždičským
-""křížemmohou od těchto pevně osazených křížú odvodit pros-
tým shlédnutím výšky libovolných bodů upraveného území pro
řízeni práce zemních strojů. Užije-li se jiných křížů. než je na
ploše pravidlem, na pf. při výkopu větším než 1 m, poznačí se
na každý kříž odlišná výška, aby při práci nenastala mýlka.
Menších nebo větších křížů než I m se neužívá. poněvadž výška
1 m je nejvhodnější pro shlížení. V bodech čtverců se zhotoví
mi sebe kolmé kříže (viz obr. 3) z prken, asi 80 cm dlouhé a
lS cm široké. Kříže se nabílí, aby byly dobře viditelné a na
jejich 1 hranu se napíše číslo čtverce. Ctverce se značí buď čís-
lem řady lomeno číslem sloupce, výhodněji však souřadnicemi.

.,.._ n...ásyp U pevného
/. 'o - b d-: -; 0-: ./0 •... o, ., o u

'.' _stary

i
,terén

~
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Kromě křížů v rozích čtverců se zhotoví kříže v bodech t. zv.
nulové čáry (obr. 3), to je čáry, kde přechází výkop v násyp.
Tyto kříže se nabarví odlišnou barvou od křížů čtverců. Uží-
váme-li scraperů a buldozerů, které nám upravují terén hned
načisto, provádí se vytyčeni sítě před započetím zemnich prací.
Užívá-li se pro zemní práce elevátorových graderů, ohraničí se
ol1ast, kde se bude těžit, vysokými kolíky a teprve po odstra-
nění příslušné vrstvy zeminy se terén pro definitivni urovnání
předcházejícím způsobem vytyčí. Předem vytyčovat by bylo
zbytečné, poněvadž při těžení graderelevátory buď auto nebo
elevátory všechny kříže zničí a pro definitivní úpravu se plocha
musí znovu vytyčit. V oblasti velkých výkopů, kde se pro těžení
užije bagrů, určí se výšky pro kříže na těžbu jen velmi hrubě.
Pro konečnou úpravu povrchu musí být určena výška kří~ů

8 přesností ± 3 cm. Zkušená osádka u. scraperů provede záběr
s přesností ±3-5 cm, u buldol!erů ± 5-10 cm, u bagrů a ele-
vátorových graderů ±15-25 cm. Podle užitých strojů se řídí
i přesnost vytyčovacích prací. Kříže a kolíky u nich slouží
pouze k zemním úpravám. Odvozovat výšky pro další úpravy
lze jen od pevných hodů. nikoli od těchto kolíků, které mohou
být snadno poškozeny provozem těžkých strojů. Upravený

- o Ctení na lati Výška Výška,.!ol ~
Itl "O vzad I střed 'vpřed Výška starého .nového výška.~ o Výška Výška
o

ooCl

I terén I kolík srovnáva- terénu terénu Rozdíl kolíku terénu Rozdíl kříže nad
1:1 j cí roviny podle podle kolíkemos•... projektu projektuCIl

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 17~6-51 8 I 9 I 10 = , 11 =~
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povrch není vžlly rovnou plochou, nýhrž je i plochou zborcenou,
zpravidla přímkovou, proto vytyčovatel musí určit směr chodu
pomocníků s kříži, kteří spolupracují se zemními stroji. Po-
mocníci musí chodit přihližně v přímkách zhorcené plochy, ahy
ve středu čtverce nevznikla větší chyha než ±S cm. Vytyčovatel
je povinen vyhotovit náčrt s disPQsicemipro stanovení chodů
pomocníků.
Měřická síť je pro rychlé a správné pr-ovedení prací velmi

důležitá. Síť se musí stále ohnovovat a kontrolovat. Nejvý-

hodnější složení měřické skupiny je: hlavní měřič, jeden technik
a osm figurantů. Technik ohnovuje kříže a vedlejší směrové
znaky, lavičky atd., které těžké stroje poškodí. Hlavní měřič
vytyčuje hlavní ohjekty a stále kontroluje síť pevných a výško-
vých hodů.

Literatura:
Ing. Švejda: "Navrhování letištních ploch".
Ing. Valach: "Projektování a stavha letištních ploch".

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska

Návrh
na číslováni a řazeni trigonometrických a zhušťovacích bodů

v Gaussově zobrazení

Úvod.
Číslování a řazení geodetických (trigonometrických a nive-

lačních) hodů se provádí podle různých hledisek. V některých
evro~ských státech jsou užívána tato hlediska:
1. Chronologické, t. j. pro určité práce v časovém pořadí se

přidělují pořadová čísla.
2. Podle postupu výpočtů (určení hodů).
3. Podle evidenčních jednotek (triangulačních, základních a

mapových listů a pod.).
4. Komhinovaně podle výše uvedených způsohů.
Podle hodu 1 mají některé státy (na př. Rakousko) zavedeno

číslování hodů pro celé státní území. Číslování dosahuje (5)
víeemístných čísel, ale je jednoznačné pro celé území. Poněvadž
není znám předem přesný počet určených hodů, číslují sevětši-
nou nově určené hody všechny napřed pracovními čísly počínaje
jedničkou.
Podle hodu 2 se většinou postupuje, vyjadřuje-li se v označení

bodů řád, případně i pořadí uvnitř téhož řádu (na př. číslování
trigonometrických bodů V. řádu v ČSR v jednom roce uvnitř
triang. listu).
Pouze pódle hodu 3 se dosud málokde postupuje důsledně.
Podle hodu 4 je číslování nejhěžnější a hylo i dosud v ČSR

postupováno podle něho u trigonometrických hodů. Nejdříve
se dělí území podle základních a triangulačních listů, v nichž se
postupuje chronologicky, t. j. pro určitou práci v jednom roce
se použije řada potřť1hných čísel. Uvnitř této řady mělo být
postupováno podle hodu 2, nehledíme-li na poslední číslici čísla
trigonometrického hodu (řád) neho první číslici (O) hodu zhušťo·
vacího.
Označení nivelačníeh hodů v ČSR I. až III. řádu je v podstatě

důsledným dodržováním hodu 2, u podrobnýeh nivelačních sítí,
uvažujeme-li i inventární číslo celé práce (nehonázev), se čísluje
podle hodu 1 a 2.
Nutno však uvažovat celé označení bodu. Dosavadní způsoh

číslování trigonometrických hodů není jednoznačný (na př. jen
číslo 15), ale je nutné i označení základního neho triangulačního
listu, případně v praxi i ohou. Triangulační listy jsou totiž
v geodetickém archivu řazeny podle základních. triangulačních
listů a nutno proto vědět i pro V. řád název základního triangu-
lačního listu.
Trigonometrický hod je jednoznačně určen souřadnicemi.

Z těchto je možno určit mapový list, případně hody třídit podle
mapových listů, jsou-li ohraničeny rovnohěžkami se souřadni·_
eovými osami.
Zavádíme-li pro trigonometrieké hody ještě další označení,

číslo, je třeba, aby toto další označení vyjadřovalo co nejlépe
polohu bodu v mapovém systému.-
Návrh VÚGTK na číslování v nové mapové soustavě vychází

z evidenční jednotky - mapového listu 1:50 000, v němž se
číslnjí hody postupně od jihu na sever. Podle tohoto návrhu
děli se naše státní území na 4 části, Jak je zohrazují mapové
listy v měřítku 1: 1000000, označené M-33, M-34, L-33, L-34.
Ty se dále dělí na části, jak je zohrazují mapové listy v měřítku
1: 100000, a tyto zase na části, jak je zobrazují mapové listy
v měřítku 1: 50 000. Zde končí zásada podle hodu 3, nehoť
při dalším určování nových hodů musí tyto dostat poslední
číslo,i když hudou na jihu.
Potřehujeme-li určit, ve kterém mapovém listě většího měřítka

než 1: 50 000 se hody nacházejí (na př. pro přípravu polních
praci), musíme vždy podle dosavadního stavu (Křováka) i po-
dle návrhu VÚGTK vyhotovit prusvitky nového kladu listů
a pomocí nich příslušnost hodů graficky zjišťovat.

Návrh:
Z toho možno vyvodit, že by hylo výhodné použít třídění

podle mapových listů větších měřítek než 1: 50 000. Téhož
třídění hy se použilo i při děrování do štítků.
Body (kartoteční lístky) hudou roztříděny podle mapových

listů v měřítku 1: 10000-0,uvnitř nich případně i podle větších
měřítek, pokud rámec listu je tvořen geografickou sítí. Vlasíní
číslo hodu tvoří číslo mapového listu velkého měřítka bez ozna-
čení mapového listu 1: 100 000, s připojením pořadového čísla.
Příklad.
Za předpokladu, že mapovým listem s geografickým rámcem

největšího měřítka hude mapový list měřítka 1: 5 000 (na př.
M-33-1I4-(97), t. j. mapy 1:.2 000 budou již mít pravoúhlý
ráme«, hudou v mapovém list\! 1: 5 000 očíslovány:
Trigonometrieké body hez rozdílu řádu od I do 9 (průměrně

jen 2 hody I. až V. ř.); -
zhušťovací hody od 11 do 99;
polygonové body s přesností Instrukce A od 101 do 999.
Na mapovém listu 1: 100 000 a v triangulačních výpočtech,

dělených podle tohoto mapového listu (na př. M-33-1I4), při-
pojuje se i číslo listu mapy 1: 5000 t. j.
trigonometrický bod má číslo 97,1 až 97,9.
Bod ze sousedního listu se označí číslem tohoto listu, na př.

113-112,1 (obdoba "ZTL Liberec 1124"nebo ,,480-1120: 115").
V ostatních částech triangulačního operátu, ve výpočtech a na
mapových listech 1: 100000 příp. 1: 50 000 hude se používat
pouze označení 112,1 obdobně jako se nepřipisuje ke každému
hodu označení základního triangulačního listu (ZTL) nebo
triangulačního listu (TL), nehoť tímto číslem je již označen
celý ZTL (TL).
Evidenčním podkladem bude pole mapového listu 1: 100000,

sestavené pro lepší přehled třeba ze čtyř map 1: 50 000.
V případě, že mapové listy i větších měřítek než 115000

hudou mít geografický rámec, použije se označení těchto listů.

Výhody:
Soubor možno doplňovat později určovanými hody hez po-

rušování zásady hodu 3 a stále čísla vyjadřují polohu hodů
v listech všech měřítek mapové soustavy a možno je podle
toho hledat. -
Evidenčníjednotka pro číslování trigonometrických a zhušťo·

vacích bodů (mapový list 1: 100000) 'má rozměr asi 36krát
37 km, je tedy většího rozměru než dosavadní triangulační list
v Křovákově zohrazení a nebude tedy tolik styků jako u. TL.
Podle návrhu VÚGTK se číslují zhušťovací hody předřazenim

nuly. Stejné je však i číslování nynější i číslování vojenských
geodetických pevných hodů (GPB) a již tato čísla se. pletou
z důvodu stejného číslování. Navrhované číslování tyto záměny
vylučuje.
V případě, že mechanické zpracování informací strojně po-

četní stanicí budé používáno i v geodetických výpočtech a do-
kumentaci, měly hy mít děrné štítky pro trigonometrický hod

- vyděrovány mimo souřadnice, nadmořskou výšku a pod. i umí-
stění bodů podle mapových listů větších měřítek (1: 5000), aby
je- hylo možno me~hanicky třídit třídičkou. Proto je nutno
označení mapových listů 1: 1 000 000 (M-33) nahradit číslicemi
(kody). Číslo bodu bude tedy současně složit i pro roztřiďování
bodů nebo opačně řečeno, třídění podle mapových listů, děro-
vané do štítků, se použije jako číslo (celé označení bodu).
- Navrženým číslováním odpadne opakované vyhotovování
průsvitek a grafické zjišťování bodů pro přípravu polních prací
a pod. Počítáme-li jen tuto výhodu, dosáhnou úspory při tisících
listů map 1: 5000 a 1: 10000 velkých částek. Navíc je zde
možnost mechanického třídění v budoucnu. Body v okolí
mapového listu je možno též mechanicky vyhledat podle čísel
mapových listů sousedních.
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Třídění bodů by se provedlo jednou provždy graficky. U bodů
ležících na rámci mapového listu nebo v jeho těsné blízkosti
není přesně zřejmé, do kterého listu bod patří podle vypočtených
zeměpisných souřadnic. Bod se však zařadí do jednoho (libo-
volného) listu, neboť bude vždy používán pro oba sousední
listy a není rozhodujícím, leží-li bod skutečně v rámci určitého
listu (obdoba dosavadního číslování polygonových bodů apod.).

Nevýhody.

Zdánlivou nevýhodou tohoto označení je nesouvislá řada
čísel, neboť v každém mapovém listě nemusí ležet bod. Ale
i v dosavadním číslování trigonometrických bodů vyšších řádů
podle triangulačních listů a u bodů zrušených též není souvislost
v číslování a toto nečiní potíží, naopak umožňuje to vsunutí
nových bodů (vyšších řádů). .

Poznámka.

Otázka na jakou mapu, jakého měřítka budou body zakreslo-
vány, je otázkou jinou a bude vždy řešena podle jiných okolností,
'na př. hustota bodů, způsob a účel zákresu a pod. Pravdě-
podobně trigonometrické a zhušťovací body budou v geodetické
dokumentaci zakreslovány většinou do map 1: 50 000, ale ně-
které části s velkými změnami a hustší sítí zhušťovacích bodů
bude nutno zakreslovat do map větších měřítek, případně
v technických dokumentacích OÚGK je nutno zakreslovat
body do SMO-5.

Zářivky jako světelný zdroj reprodukčních technik
621.327.43: 774-/777

Ve všech grafických podnicích je k reprodukci a ke kopírování
odedávna zavedeno světlo obloukové. Nevodobá svítidla jako
výbojky a zejména zářivky jsou slibným náznakem nových cest
osvětlovací techniky; tato tělesa, vyžadující však ještě některá
zlepšení, budou v reprodukci pravděpodobně schopna nahradit
obloukové lampy vůbec či aspoň ve většině případů.
Již současné zářivky nahrazují v mnoha směrech velmi dobře

svítidla oblouková. Význam této skutečnosti nelze ani dost
ocenit, neboť zářivky, nehledě k významné složce zdravotní,
jsou mnohem úspornější v provozu při světelném výkonu
v podstatě stejném. 'I.

Obloukové lampy donedávna v reprodukční .technice všech
druhů skoro výhradně používané mají řadu nedostatků: svě-
telný oblouk se přetrhává, lampa· zhasíná, intensita světla je
nejvýš závislá na napětí v síti, vzduch je znečišťován spalováním
uhlíků, při uzavřených lampách pak často netěsní skleněný
zvon. Všechny tyto nedostatky jsou dnes u nás ještě tíživější
pro namnoze špatnou jakost dovážených uhlíků. Tyto obtíže
budou vesměs odstraněny zavedenim zářivek při podstatném
zlevnění provozu a úspoře devis.
.Největší zkušenosti s takovými zářivkami mají v n. p.

Impressa, kde energetik V. Nový již před 3 roky se spolupracov-
níky vyrobil domáckou cestou rámy pro zářivkové osvětlení a
uplatnil je velmi rychle skoro v celém reprodukčním postupu.
Později počaly zářivkové osvětlení zavádět i některé jitN vý-
znamné grafické závody (n. p. Svoboda aj.).
V Impresse jsou zářivky v činnosti v těchto odděleních:
1. ve fotografickém atelieru k prosvěcování negativu i dia-

positivu;
2. v kopírně ofsetu;
3. v kopírně hlub otisku.
Tam, kde se svítí zářivkami, se obloukových lamp nepoužívá

ani k přisvěcování; obloukovky jsou však dosud téměř nenahra-
ditelné při fotografování barevných originálů a barevných
výtažků.
Byly tam také konány pokusy s fotografováním uměleckého

. originálu pomocí zářivek, zatim se s nimi však přestalo; v tomto
směru bude však ještě třeba dalších zkoušek.
Originály osvětlují zářivkami ve fotografickém atelieru nár.

pod. Technografia v Bratislavě, a to perovky jak při suchém tak
při mokrém procesu; stejně. tak fotografují i autotypie. Jde
ovšem jen o menší jednobarevné originály ve formátu maximálně
50 X 50 cm.
V Impresse dále zjistili, že ještě v jednom procesu je oblou-

ková lampa zatím nenahraditelná: při práci v ofsetové kopírně
na additivních kopírovacích zařízeních typu Krause, Manotex,
Repetex a p., kde postup vyžaduje mocného bodového světla
soustředěného na menší plochu.
Tamni pracovníci považují zavedení zářivek jednoznačně za

přednost. Osvětleni je regulovatelné, odpadá manipulace suhlíky,
údržba těles a nárazy na elektrickou síť. Zářivky nepotřebují
obsluhy a reprodukce je kvalitnější.

Co do trvanlivosti jsou zkušenosti se zářivkami velmi dobré -
teprve v posledním období své životnosti rychle stárnou. Jejich
výkon je normální při teplotě 20° C; značnější pokles či zvýšení
teploty jejich výkon i barvu pronikavě mění; o těchto eventuali-
tách ovšem není- třeba zvlášť uvažovat, poněvadž celá poly-
grafická výroba probíhá při teplotě korespondující s optimální
výkonností zářivek.
Celkový náklad najedno těleso činil tehdy 2700 Kčs, v čemž

ovšem není zahrnuta práce, rám a stolek pořízený v domácí
truhlárně. Součástky jsou k dostání v prodejnách n. p. Techno-
mat, kondensátory pak v elektrotechnických podnicích. Úsporu
na elektrickém proudu odhaduje Impressa na 30 000 Kčs ročně.
Grafickýc'b. závodů a planografických kopíren, pracujících s nej-
různějším zařízením je v Československu značné množství.
Úspora vzniklá přechodem na zářivky by byla vskutku ohromná.
Vzhledem k někdy se vyskytujícím opačným tvrzením lze

s dobrým svědomím prohlásit, že zářivky nejsou lidskému zdraví
škodlivé. V u1trafialovém záření, které vydávají, připadá sice
asi tisícina paprsků na část ve slunečním spektru nezastoupenou
a tudíž případně lidskému zdraví nepříznivou; současně však je
nutno konstatovat,· že k vyvolání nejslabších následků ozáření
(zčervenání pokožky, počínající zánět spojivek), by musel být
normální jedinec vystaven nepřetržitě osvětlení tisícem luxů
po 72 hodiny. Výlioda dokonalejšího osvětlení, snižujícího úrazo-
vost a šetřícího zrak, je tedy naprosto zřejmá.
Poslední novinky. V r. 1956 doznaly naše zářivky dalšího

zlepšení. Ve Výzkumném ústavě zvukové, obrazové a repro-
dukční techniky (VÚZORT) vypracoval Zd. Hoffmann nový typ,
.který z__acuje exposici asi o polovinu. Tyto zářivky se zkoušejí
v n. p. rmpressa.
Ve vývojovém oddělení n. p. Tesla v Praze vznikl péčí ing.

D. Erosse další druh zářivkových trubic, který má dnešní ex-
posiční dobu zkrátit až o dvě třetiny. Dostal jsem je právě
k vyzkoušení.
Zářivková tělesa, jak si je naše polygrafické národní podniky

vyrobily domáckým způsobem, jsou dnes v zahraničí již běžným
obchodním zbožím.
V západním Německu zavádějí k reprodukci barevných

originálů svítidla xenonová, prý s velkým úspěchem. Jejich
světlo je totiž s denním skoro totožné - výroba těchto svítidel
je však velmi nákladná. Pokusy s nimi má VÚZORT v plánu
pro rok 1957.

Výběr zlepšovacích návrhů polských geodetů
526.91:331.876.6 (438)

U příležitosti IX. Sjezdu polských geodetů (25.-26. března
1955) v Katovicích byla uspořádána výstava gcodet. přístrojů
a zlepšovacích návrhů z oboru geodesie. Aby se zlepšovacími
návrhy hyli seznámeni geodeti celého Polska, vydala odbočka
SGP (Stowarzyszeme naukowo-technicznegeodetów polskich)
při SOPM (Okr~gowe przedsiebiorstwo miernicze) v Katowicích
v r. 1956 "Přehled zlepšovacích návrhů" knižně (Pomysly racjo-
nalizatorskie w geodesji). .
Mnohé ze zlepšovacích návrhů mohou zajímat i naše geodety,

a proto podáváme zprávu alespoň o některých z nich.
Registr. čís. Zlepšovací návrh.
20/54 Nákres 9 typů triangul. signálů a 9 typů triagn.

věží s rozpisem materiálu.
2 Deska k vynášení čtvercové sítě s vypichovačem.
7 Mechanická matrice k vypíchnutí čtvercové sítě.
16 Tabulky na kontrolu tacheometrických výpočtů.
39 Centrační lať pro stabilisaci trigon. bodů (dělená

lať je 1,1pevněna na stojanu a vysunuta, takže ne-
vadí při stabilisaci).

74 Tabulka dopustných odchylek pro přesnou poly-
gonisaci I. a·lI. řádu .

24/51 Pomocné žabky pro měření polygonových stran
(žabek spojených s vytyčkou se užije při vytýčení
a rozdělení polygonových stran).

64/52 Pantografický vyrovnavač srážek papíru. Přístroj
je určen k pantografickémuzmenšení plánů při
současném vyrovnání srážek papíru.

9/53 ••Automatická" olovnice.
Šňůrka oIovnice, která se často .zamotává, se
U této "automatické" olovnice sama navíjí na
cívku (jako u některých ocelových dvoumetrů).

10/53 "Tachorobot" je určen pro měřenísituačně-výš-
kových plánů metodou grafickou. a práce značně
automatisuje.

li/53 Hranůlek o dvou lámavých. úhlech pro situační
měření metodou protínáni Vpřed.
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16/53

7/55

20

Místo měření délek kolmic k měřické přímce je
každý situační bod určen jako průsečík kolmice
a přímky vedené pod určitým úhlem, daným hra-
nůlkeni.
Stolový tacheometr, jehož účelem je zmechaniso-
vání tacheometrickýéh. prací.
••Ferrograf" k obnovení rysek pásma elektrickou
jehlou.
Dlátová olovnice. Hrot olovnice s ostřím ve tvaru
dláta je zrcadlově vyleštěn. V jednom směru
umožňuje přesnou centraci ostrý hrot olovnice,
v druhém pak obraz centrovaného bodu (křížku)
na vyleštěné části olovnice.
Přenosné zvýšené triangulační stanovisko.
Přenosný triangulační signál.
Zjednodušená tacheometrie.
Zjednodušení schemat výpočtu uzlovýChbodů me-
todou prof. V. V. Popova.
Nesmytelná a neodprýskající tuš ••Helit".
Zlepšené vrstevnicové pero. ;
Způsob ustálení skreseb na klarcelu.
Tacheometrický nomogram (eliptický).
Stabilisace polygonových bodů v hutích, koksov-
nách.
Hřebenový interpolátor pro interpolaci vrstevnic.
Spinadlo ke spojení zlomených pásem.
Universální interpolátor.
Zlepšené tacheometrické pravítko.

38
39
P 81, P 85
P 92

P 93
P102
P 173
3

4
50
25/51
88/52

Seznam, ve kterém je podrobnější popis všech uvedených
zlepšovacích návrhů, obsahuje ještě mnoho různých nomogramů,
tabulek, transportérů, formulářů a p., které v této zprávě nejsou
zaznamenány.
Jak je z neúplného přeWedu vidět, jde někdy o celé přístroje,

jindy jen o ••maličkosti", které však mohou naši práci značně
usnadnit.
Bližší informace zájemcům může podat, případně i. spojení

s polským autorem zlepšovacího návrhu zařídit, autor této
zprávy

Ing Dr Staněk, HDP Praha
tel. 922481.

Soutěž na vyresení některých thematických úkolů pro zlepšo-
vatele a vynálezce z ohom geodesie a kartografie

Soutěž vypsaná Ústřední správou geodesie a kartografie po-
dle ustanovení § 5 vI. nař. č. 49/53 Sb. a uveřejněná v Geo-
detickém a kartografickém obzoru 1956, č. 10, str. 193, měla
velký ohlas. Do uzávěrky soutěže došlo více než sto soutěžních
příspěvků, 'což představuje asi čtyřnásobek počtu příspěvků
zaslaných do minulé soutěže.
Vyhodnocení došlých příspěvků provede a o udělení vypsa-

ných prémií rozhodne do konce květ~a 1957 desetičlenná sou-
těžní porota, jmenovaná předsedou Ustřední správy geodesie
a kartografie. .
Výsledky soutěže budou uveřejněny v Geodetickém a karto-

grafickém obzoru, stejně jako hlavní zásady všech odměněných
řešení. Ing. Váchal

Geodetické stroje, přístroje a po~nůc~y

Fotogrametrické přístroje závodů VEB Carl Zeiss Jena
526.918.5+526.918.7 (43-11)

Úkoly zeměměřické praxe při mohutném rozvoji národního
hospodářství našeho státu jsou v současné době veliké. Má-li
zeměměřická služba splnit úkoly dané druhým pětiletým plánem
řádně a včas, musí věnovat zvýšenou pozornost metodám foto-
grametrickým, které u nás byly dosud často opomíjeny a poměrně
málo používány. .
Dobrý měřický přístroj je nezbytný, chceme-li dosáhnout

dobrého pracovního výkonu a dvojnásob platí tento předpoklad
ve fotogrametrii. Poněvadž fotogrametrické přístroje se u nás
nevyrábějí, je třeba věnovat pozornost všem pramenům, odkud
bychom mohli strojové vybavení vhodně doplnit. Naše pozor-
nost se při tom obrací do nejbližšího sousedství, do spřátelené
NDR. Ve starém universitním městě Jeně je závod dobré tradice
VEB Cad Zeiss, který má ve svém výrobním programu, kromě
celé řady speciálních přístroojů pro jiné obory, také stroje
fotogrametrické.
Na lipském veletrhu v r. 1953 vystavovaly závody VEB

Cad Zeiss po prvé po válce opět fotogrametrické přístroje. Díky
neúnavnému pracovnímu úsilí kolektivu konstruktérů a dělníků
vyrábí dnes tyto ~ávody celé fotogrametrické zařízení. Kon-
strukce strojů vychází z osvědčených typů, zlepšených podle
nejnovějších poznatků, nebo zcela nově konstruovaných. (Ně-
které z těchto přístrojů mohli sWédnout i naši pracovníci na
výstavě uspořádané závody VEB Carl Zeiss v prosinci 1955
v Praze.) Aby výrobní program fotogrametrických přístrojů
byl opravdu úplný, zbývá ještě pracovníkům závodů úkol
konstruovat moderní měřickou leteckou komoru a nový vy-
hodnocovací přístroj II. řádu.
Nový fototheodolit PHOTHEO 19/1318 slučuje všechny

poznatky nashromážděné od r. 1903 v řadě konstrukcí tohoto
typu, známých pod dřívějším označením TAN. Komora, zhoto-
vená ze slitiny lehkého kovu, je opatřena orientačním nástavcem
sloužícímk nařízen\ směru osy záběru a k měření horizontálních
a vertikálních úWů. K fototheodolitu patří 24 dřevěných kaset,
polní rektifikační zařízení, cilové značky, tři stativy, základnová
lať a případně normální Zeissův theodolit (Theo 30), který do-
plňuje tuto úplnou polní soupravu pro pozemní fotogrametrň.1)
Dalším fotogrametrickým přístrojem je stereokompará tor

1818(obr. 1), zcela nového konstruktivního řešení. Na masiv-

1) Podrobnosti o tomto přístroji a jeho vyobrazení přinesl.
článek Ing. J. Hermanyho: :Fototheodolit fy Cad Zeiss Jena
"Photheo 19/1318" uveřejněný v Geodetickém a kartografickém
obzoru č. 7/1956.

ním podstavci jsou saně, pohyblivé ve směru osy X, s dobře
přístupnými nosiči snímků. Snímky maximálního rozměru
18X 18 cm se kladou na skleněné desky nosičů. Filmové negativy
se zatíží ještě jednou broušenou skleněnou deskou. Při vkládání
snímků do přístroje usnadňuje práci pomocné osvětlení zespodu.
Pozorování snímků se provádí dvojitým mikroskopem také
zespodu; pracovní osvětlení je shora. Dvojitý mikroskop ne·
mění při práci svou polohu, takže pozorovatel nemusí při sledo-
vání prostorové značky pohybovat Wavou. Všechny části po-
zorovacího systému jsou opatřeny antireflexními vrstvami a
obrazy jsou proto velmi jasné.
Další zjednodušení je ve způsobu odstraňování nebo měření

vertikálních paralax. Provádí se posuvem pravé části optického
systému. Tím odpadly konstruktivně poněkud nevhodné křížové
sáňky u pravého nosiče snímků. Ruční pohyb jednotlivých částí
přístroje byl rovněž zlepšen, takže prostorovou značku lze
pohodlným způsobem nastavit na libovolný bod modelu. Ode-
čítání všech hodnot, t. j. souřadnic i paralax, se provádí na
měřících bubíncích místo na lineárních stupnicích. Bylo tak
dosaženo časové úspory při odečítání a zvětšena přesnost pří-
stroje. Uceleným technickým tvarem je přístroj zdařilou ukáz-
kou nové tvorby závodů VEBCarl ZeissJena..
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Stereokomparátor je důležitým základním fotogrametrickým
přístrojem. Po prvé byl konstruován DrC. Púlfrichem v 1'.1901
a lze říci, že teprve jeho vynálezem byla otevřena vítězná cesta
stereofotogrametrie do měřické praxe. Na stereokomparátoru
lze proměřovat prostorový model pouze bodově. Pro svou vyso-
kou přesnost je však stále používán ve speciálních oborech foto-
grametrie a je nezbytnou pomůckou pro školení nových foto-
grametrických kádrů. V poslední době nacháú uplatnění i ve
fotogrametrii letecké, neboť na stereokomparátoru lze měřit
důležité veličiny pro početní orientaci 'snímků, s dostatečnou
přesností lze určit výchozí hodnoty při zjišťování polohy nadiru
a výšky početní metodou Burghardtovou a vertikální paralaxy
potřebné pro orientaci na topografických stereometrech.

Aby výzbroj pro potřeby pozemní fotogrametrie byla úplná,
byl nově konstruován přístroj pro plynulé vyhodnocování po-
zemních fotografických snímků stereoautograf 1318 (obr. 2).

Při jeho konstrukci byly uplatněny dlouholeté zkušenosti a po-
užito v zásadě systému světoznámého stereoautografu Orel -
Zeissova. Vyhodnocovati lze snímky do rozměru 13X18 cm
s rovnoběžnými a horizontálními osami; konvergenci os záběru
+5g nebo divergenci -2g lze ještě ve stroji vyloučit. Prostorové
paprsky jsou realisovány rovinným pravítkovým systémem. Na-
stavení jemné svítící prostorové značky na libovolný bod modelu
se provádí dvěma ručními kolečky a nožním kotoučem. Po·
třebné hodnoty se opět odečítají na kruhových bubíncích, což
zVyšujepřesnost a rychlost práce. Výšky lze odečítat po nasta-
vení vhodného převodu 1: 1, 1: 2, 1: 2,5, 1: 4 a 1: 5 přímo
v metrech. Vertikální parala"y vyvolané výškovým rozdílem
stanovisek, které bylo dříve třeba odstraňovat druhým nožním
kotoučem, se vylučují automaticky.

Základní pohyby stereoautografu jsou převodovým zaříze-
ním přenášeny na kreslicí stůl, kterého lze také použít jako
samostatného koordinátografu. Převodové zařízení je možno
zapojit tak, že lze kartírovat stranově převrácené (zrcadelné)
obrazy, čehož může být výhodně využito při rozmnožování
plánů.

Pozemní fotogrametrie v poslední době poněkud ustoupila
před mohutným rozvojem fotogrametrie letecké zejména tam,
kde jde o rozsáhlé vyměřovací práce. Stále se však používá pro
svou velikou přesnost v určení výšek a kresbě vrstevnic při
zhotovování mapových podkladů pro inženýrské stavby v obtíž-
ném terénu. Kromě toho se uplatňuje také při jiných pracích
než topografických, jako na př. při měření budova pod.

Pro potřeby letecké fotogrametrie závody VEB Carl Zeiss
vyrábějí jak jednoduché, tak i velké a universální přístroje.

Zrcadlový stereo skop byl nově konstruován a zlepšen.
Jeho zrcadla, amalgamovaná svrchu, dávají velmi jasné obrazy.
Velké zorné pole skýtá' možnost přehlédnout snímky až do
velikosti 18 X 18cm. Snímky rozměru 24x24 cmnebo 30X 30 cm
až do 80 % překrytú pozorujeme postupným posouváním
stereoskopu, při čemž jsou snímky' stále ještě vedle sebe. Pro
pozorování snímkových detailů je dalekohledový nástavec
s 3,5násobným zvětšením, upevněný ve zvláštním nosiči; je
možno jejodklápět, chceme-Ii pozorovat celý obraz.

Stereoskop lze doplnit kreslicímstereometrem, který
umožňuje vyhodnocení snímků pro doplnění mapy, konstrukci
terénního náčrtu a pod. Stereometr tvoří v podstatě dvě skle-
něně destičky s vyrytými měřickými značkami, spojené mikro-

metrickým šroubem. Otáčením mikrometrického šroubu semění
vzájemná vzdálenost destiček a tyto rozdíly lze {ldhadovat na
bubínku mikrometrického šroubu s přesností ± 0,01 mm.
Mezi skleněnými destičkami je na tyčce s mikrometrickým šrou-
bem upevnčn kreslicí hrot.

Dalším jednoduchým přístrojem je stereopantometr
(obr. 3). Vznikl spojením stereoskopu se stereometrem a převe-
denímkreslicíhohrotu zvláštním valivým zařízenímmimoplochu
snímků. Jeho použití je podobné jako u stereoskopu s kreslicím
stereometrem, ale výsledky jsou lepší, neboť spojením obou
částí v jednom nosiči je dosaženo' stálé rovnoběžnosti pozoro-
vací základny se spojnicí měřických značek.

Přístroj je umístěn na prosvětlovacím pultu, rozměrů 95cm X
X47 cm X 18 cm se zářivkovým osvětlením. Tím je umožněno
pozorovat přímo negativy snímků, které se kladou na sklo
prosvětlo.vacího pultu, na kterém je pro snadnější orientaci
vyry.ta ryska. Snímky seupevňují průsvitnou folií kladenou přes
negativy a napínanou válečky umístěnými na okraji pultu.

Řada jednoduchých přístrojů pro potřeby letecké fotogra-
metrie byla v 1'.1956uzavřena novou konstrukcí obkreslovače
leteckých snímků (obr. 4), známého pod dříve užívaným názvem
LUZ (Luftbildumzeichnér). Základní části obkreslovače je dvo-
jitý polopostříbřený hranol, který při šikmém pohledu dovoluje
současné pozorování snímku a mapy. Předpokladem jsou svislé
snímky a malá výšková přeyýšení terénu. Tento přístroj se velmi
osvědčil při revisi a doplňování map podle leteckých snímků.
V poslední době se jej počalo používat hojně i v kartografické
praxi.

Praktici jistě uvítají zlepšený stojan, který nepřekáží a má
dobrou stabilitu. Stupnice vyryté na nosném.sloupcia na rameně
hranolu jsou vtipným zlepšením. Škoda, že při nové konstrukci
nebyl také zlepšen pohybový mechanismus snímkové desky.
Rozdil měřítek snímku a mapy, na přístroji zpracovávaných,
může být v mezích 0,4-'2,7krát. K zachování ostrosti obrazů
slouží sada lup hodnot -2 až +4 dioptrie, které lze předsadit
před hranol, podobně jako Umbralové filtry (propustnosti
25-75%), kterými vyrovnáváme rozdílnou světelnost obrazů.

Tyto jednoduché přístroje se stávají nepostradatelnou po-
můckou pro pracovníky všech oborů, které v běžné praxi stále
ve větší míře používají leteckých snímků (lesnictví, geologie,
geografie, urbanismus a ptld.).
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Plnoautomatický optický překreslovač SEG I (ohr. 5)
umožňuje překreslení strmých neho šikmých snímků na snímky
přesně svislé a převedení do jednotného měřítka, takže z ních
lze potom sestavit fotoplán. Překreslovač má svislou optickou
osu (výška stroje je-3 m) a pět na sohě nezávislých pohybů
volnosti. Scheimpfiugova podmínka a čočková rovnice jsou
automaticky plněny dvěma inversory. Dosnímkového nosiče lze
vkládat jednotlivé snímky i filmové pásy široké až 24 cm. Zvět-
šení je 0,7 až 5násobné. Pracovní stůl rozměru 1X1 m možno
sklonit o 5g dozadu a 50gdopředu. Je opatřen ochrannou vrstvou,

526.9 Ramsayer, K.
Grundri8 der Vermessungskunde. (Základy geodesie.) Nakla-

datelství Konrad Wittwer, Stuttgart, 1955. - 129 stran s 56 vy-
obrazeními.
Autor, který je profesorem Vysoké školy technické ve Stutt-

gartu, podává v tomto díle ye zhuštěné formě přehled všech
odvětví geodetickéčinnosti od jednoduchého polohopisnéhoavýš-
kového měření až po určování tvaru Země. Ve své knize klade
důraz na podstatné části probírané látky, uvádí souvislost růz-
ných odvětví širokého pole působnosti geodetické praxe se vzta-
hem ke státní zeměměřické činnosti. Kniha je psána jasnou,
přehlednou a srozumitelnou formou, takže je lehce pochopitelná
i čtenářům hez velkých předběžných znalostí. Geodesii nižší je
věnováno podstatně více místa než geodesii vyšší. Jsou v ní
probrány tyto hlavní partie: měřické chyby a jejich šíření -
nižšígeodesié - vyrovnávací počet metodou nejmenších čtverců
- vyšší geodesie - úřední zeměmě!ická činnost (katastrální,
scelovacía kartografická) - zeměměřické studium a povolání -
přehled literatury a časopisů. Je určena v prvé řadě studujicím
zeměměřického inženýrství, čemuž nasvědčuje připojený stu-
dijní program pro studium zeměměřického inženýrství na vyso-
kých školách technických v Německu. Dále má zeměměřickému
inženýru z praxe; při jeho nyní nezbytné a velmi často úzké
specialisaci napomáhat udržovat si potřebné znalosti o jeho
oboru. .
Kniha může být i dobrou příručkou zájemcům zjiných vědních

oborů, na př. matematikům, geofysikům a geologům, jakož
i částečně stavebním inženýrům, ačkoliv pro jejich' potřebu je
poněkud stručná.

takže lze na něj pokládat i mokrý fotografický papír. Osvětlovací
zdroj tvoří elipsoidické zrcadlo se rtuťovou lampou. Přístroj lze
obsluhovat pohodlně s jednoho místa a všechny nastavené hod.
noty odečítat na stupnicích. Překreslovač může být použit pro
svůj velký pracovní rozsah i pro zvláštní úkoly, jako je např.
překreslování mapových projekcí.
Universální vyhodnocovací přístroj stereoplanigraf, kte-

rým lze provádět všechny vyhodnocovací práce, je podobný
u nás známému typu C 5. Je to příst~oj s ryze optickou projekcí,
s použitím Porro-Koppeova pozorovacího systému. Vyhodnoco-
vat lze na něm snímky formátu až 18X18 cm s podélným sklo-
nem ±15g a příčným sklonem. ±10g. Rozsah prostorových
souřadnic v měřítku přístroje je pro X ± 280mm, pro Y + 320
až - 435 mm a pro Z +150 až +660 mm.
P Přístroj má řadu zlepšených optických a mechanických za-
řízení, usnadňujících speciálnípráce, jako je provádění prostorové
snímkové triangulace, pozorování diapositivů a pod. Pohyh
v jednotlivých směrech se provádí 2 ručními kolečky a nožním
kotoučem s měnitelnou rychlostí pohybu a směru otáčení. Při
vyhodnocování šikmých snímků nebo při orientaci je možno
pohyby Y a Z zaměnit. Všechny nastavené hodnoty se dají
dobře odečítat. Zařazením vhodných převodů můžeme výšky
bodů odečítat přímo' v metrech. Grafické vyhodnocení se pro-
vádí na kreslicím stole, kter)" je se stereoplanigrafem spojen
převodovým zařízením. Kreslící hrot (tužka nebo rydlo) je
ovládán elektromagneticky nožním kontaktem.
Všechny popsané přístroje vykazují tradičně dobré provedení

a přáli bychom si, aby jimi v dostatečné míře byla vybavena
nejen praxe, ale i naše školy, vysoké i průmyslové, aby mohly
dobře plnit úkoly výuky v oboru fotogrametrie.

Prameny:.
Prospekty VEB Car! Zeiss J ena.
Manek F.: Erdbildmessung (Terrestrische Photogrammetrie),
Halle, 1950.
Neuentwickelte und verbesserte feimhechanische und optische
Gerlite anf der Leipziger Messe 1953.Monatschrift flir Fein-
mechanik und Optik 1953/11.

Vermessungstechnische Gerlite auf der Leipziger Messe:
Grodel E. - Vermessungstechnik 1953/8,
Schoeler H. - Vermessungstechnik 1954/12,
Koitzsch R. - Vermessungstechnik 1955/4, 1956/4.
Buchholtz A.: Photogrammetrie, Berlin 1954.
Weitbrecht O.: Der neue Zeiss-Stereokomparatur 1818 und
seine Anwendung. Vermessungstechnik 1954/8.

Schoeler H.: Modernephotogrammetrische Auswertegerlite
fiir topographische Zwecke eine methodische Dbersicht.
Vermessungstechnik 1955/5.
JenaerRundschau 1957/1. Ing. O. Jefábek

Po stránce bibliografickéje ji možno označit za velmi zdařilou.
Tištěna je nejnovějšími tiskařskými metodami. Vzorcejsou psány
ručně a bylo jak pro ně, tak pro obrázky a popis použito foto-
montáže, čímž se kniha značně zlevňuje. Jejím výborným do-
plňkem je vyčerpávající výpočet německých geodetických učeb-
nic a příruček ze všech ohorů geodetické činnosti, jakož i seznam
nejdůležitějších a nejznámějších německých odborných časo-
pisů. Pro tyto její vlastnosti je ji možno doporučit všem zá-
jemcům, kteří chtějí nabýt přehled o širokém poli působnosti
geodetické činnosti. Ing. Rais

535 Hajda, J.
Optika a optické prístroje - 1956. Slovenské vydavateIstvo

technickej literatury. - Bratislava 1956.Stran 508 - obrazů 709.
Všechna technická měření jsou v konečném projevu měřené

veličiny neho rozdílu veličin převedena zvětšením do takového
rozměru, aby pouhá chyba odečtení okem se promítala zpět
v nejmenší, skutečnou chybu.
Při určování povrchových vlastností užíváme optického

zvětšování, kde obraz je přesným násobkem skutečnosti. V pří-
padě určování délkových rozdílů jsou tyto mechanicky a v ko-
nečné fázi opticky zvětšovány. Tímto způsobem stávají S6

optické přístroje nezbytnou pomůckou tech,nické práce. Popis
a roztřídění i výklad způsobu užití je možno úspěšně provést
jen na základě vlastních zkušeností. Tento předpoklad splňuje
autor knihy, kde k teoretickým znalostem přistupuje přímá
účast na výrobě popisovaných přístrojů.
Autor rozdělil látku do osmi kapitol:
Úvod do optiky, fotografie, promítací přístroje,' fysiologická

1957/99



Geodetický obzor
sv. 3/45 (1957) Č. 5

optika, dalekohledy, mikroskopy, geodetické přístroje, optická
výroba. V každém úseku vychází od základních pojmů a pouček,
které jsou odvozeny za minimálního předpokladu znalosti mate-
matiky. Výklad je srozumitelný a jednou z předností je velký
počet schemat a obrázků - celkem 709 - k získání názor-
nosti. Pokud k výkladu je třeba teorie, jsou vyloženy fysikální
předpoklady. Zvláštní pozornost je věnována technickému pro-
vedení součástek přístrojů i jejich vlastní funkci. '
Nové konstruktivní pokroky, nejnovější fáze vývoje optic-

kých přístrojů jsou vyloženy velmi pečlivě. Jedině metoda
fázového posuvu Zernikeho by vyžadovala širší výklad. Nej-
obšírněji jsou vysvětleny základy optiky, dalekohledy, mikro-
skopy a fysiologícká optika.
Pro geodety jest zvlášť dů,ležitý důkladný rozbor'užívaných

druhů theodolitů a nivelačních přístrojů, libel a jejich zkoušení.
Nejnovější v naší technické literatuře je úplný výklad optické
výroby, začínající šklem až k popisu pracovních metod optic-
kých dílen a kontrolních metod. Kniha Ing. Hajdy je přínosem
naší optické literatury se zřetelem k technickým potřebám.

Dr Jaroslav Nussberger

526.6(988) ,,1927/1952"= 2 Sinding, E.
Astronomical Determinations in Greenland 1927-1952.

(Astronomická měření v Gronsku 1927-1952). Publikace dán-
ského geodetického ústavu, řada 3, svazek XIx.., Kodaň 1955,
107 str., 1 obr.
V uvedeném období určili geodeti Královského dánského

geodetického institutu celkem 16 úplných Laplaceových bodů
jako podklad pro rozvinutí triangulačních sítí. Při měření byly
použity universální přístroje zn. Hildebrand, Wild T 4 a pře-
nosné pasá~ní přístroje zn. Bamberg, vybavené vesměs kontakt-
ními mikrometry s ručním pohonem pohyblivého vlákna. Ob~
servační metody k určení šířky, délky a azimutu se vcelku·
shodují s. našimi. Klimatické podmínky a potiže s dopravou
přístrojů způsobily, že výsledky observací a výpočtů jsou ne-
homogenní. Vnitřní přť!snost zeměpisných délek se pohybuje
v mezích ±O,008s až ±O,13s, zeměpisných šířek ±O 08" až
±O,55" a azimutů ±O,31" až ±1,3". Uvážíme-li však, že jde
o oblast mezi 60° a 82° severní šířky a o nadmořské výšky až
1200m je přesnost dosažených výsledků hodna obdivu.
Kromě toho nám dánští geodeti v této stručné, ale vzorně

upravené publikaci, ukazují, co jsme ještě u nás pro samé
utajování hodnot, jejichž přibližná velikost je všeobecně známa,
nemohli udělat. Tato poznámka se.konkretně týká kvalitních
měření základnový~!:l,zkušeností z měření srovnávací základny
a z měření komparačních, triangulačních měření v základní síti
a v sítích rozvinovacích, měření gravimetrických, nivelačních
vysoké přesnosti a měření astronomicko-geodetických.V tomto
směru je pro nás nedostižným vzorem dokonce i publikační
činnost bývalého rakouského vojenského zeměpisného ústavu
z let 1860-1916 a tím i jeho poměr k trvalé nodnotě geode-
tických prací.

Z Ústřední správy geodesie a kartografie

Pověřeni zeměměřickými úkony podle§ 3 zákona ě. 61f1951 Sb
I.

Ústřední správa geodesie a kartografte pověřila podle § 3
zákona č. 61/1951 Sb.
I.' Energostroj, národní podnik, Praha
a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro

účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnávováním a vytyčováním hranic podle katastrální

mapy a vytyčovánim podle plánů všeho' druhu;
c) zen1ěměřickýmipracemi výkonávanými pro opatření nebo

doplnění měřických podkladů pro technické projekty a pláný.
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Energostroje,

národního podniku, Praha a pro celé státní území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za po-

věřený podnik je Ing. Taras Holubovyč.
2. Státni ústav' pro projektováni uhelných dolů a závodů

naftového průmyslu "Báňské projektY""poboěkaOstrava stejný-
mi·úkony, jak je uvedeno pod 1a) až c).
PDvěření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního

ústavu pro projektování uhelných dolů a závodů naftového
průmyslu, pobočka Ostrava a pro celé státní území.
Oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřený ústav jsou Ing. Ladislav Vojtek a Ing. Rudolf Vrána.
3~ Státni ústav pro projektováni uhelných dolů a závodů

naftového průmyslu "Báňské projekty", poboělra Teplice lázně
v čechách.
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1a) až c).
Pověření plátí jen pro vlastní oborpůsobnosti Státního ústavu

pro projektováni uhelných dolů a závodů naftového průmyslu,
pobočka Teplice lázně v Čechách a jen pro území kraje Ústec-
kého.
Oprávněným .ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřený ústav je Ing. Emanuel Viták.
4. Státni ústav dopravního projektováni, poboěka Brno

stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastni obor působnosti Státního ústavu

dopravního projektování, pobočka Brno a pro celé státní území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za po-

věřený ústav je Ing. Miroslav Zedník.
5. Ostravskokarvinské koksovny, trust Ostrava

stejnými .úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působuosti Ostravsko-

karvinských koksoven, trust Ostrava a jen pro území kraje
Ostravského.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřený trust je Ing. Jindřich Kozelka.
6. Státní ústav pro projektování zemědělské výstavby "Agro-

projekt", pobočka Opava
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního

ústavu pro projektování zemědělské výstavby, pobočka Opava
a jen pro území krajů Ostravského a Olomouckého.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřený ústav je Ing. Miloslav Jordán.
7. Krajskou vojenskou ubytovací a stavebni správu v Českých

Budějovicích
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Krajské vojen-

ské ubytqvací a stavební správy v Českých Budějovicích a pro
celé státní území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřenou správu je In/i' Josef Novák.
8. Krajskou vojenskou ubytovací a stavebni správu v Brně

stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1a) až c). .
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Krajské vojen.

ské ubytovací a stavební správy v Brně a pro celé státní území.
Oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřenou správu jsou Ing. Miroslav Ryšavý a Ing. Mojmir
Mlčoch.
9. Krajskou vojenskou ubytovací a stavebni správu v Prcšově

stejnými úkpny, jak je uvedeno pod.1a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Krajské vojen-

ské ubytovací a stavební správy v Prešově a pro celé státní
území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací za

pověřenou správu je Ing. J án Turlík.
II.

Ústřední správa geodesie a kartografie přiznala oprávnem
ověřovat výsledkyzeměměřických prací
Ing. MilošiDempírovi, Ing. Mojmíru Červinkovi a Ing. Slavoji

Kádnerovi za ministerstvo dopravy - Ustřední správu želez- .
ničního traťového hospodářství ••budov Praha a pro celé státní .
území,
Ing. Josefu Zbořilovi za Státní ústav pro projektování rud-

ných dolů "Rudný projekt", pobočka Brno a pro území krajů
Jihlavského, Brněnského, Olomouckého, Gottwaldovského. a
Ostravského a pro všechny kraje na Slovensku.

III.
Zrušuje se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřickýchprací

přiznané .
Ing. Viktorinu Giiritherovi za Státní ústav pro projektování

závodů chemického průmyslu "Chemoprojekt" Praha,
Ing. Janu Strnadovi za Státní ústav pro projektování rudných

dolů "Rudný projekt", pobočka Brno,
Ing. Alexandru Kiselevovi, Ing. Pavlu Borgulovi a Ing. Anto·

ninu Lukovi za ministerstvo dopravy - Ústřední správu
železničního traťového hospodářství a budov, Praha.

Předseda: Ing. Jaroslav Průša
Geodetická sekée "Spolku Národního technického musea"

v Praze, jako pomocný orgán NTM v Praze, žádá všechny
zeměměřické inženýry, kteří dosud nejsou členy sekce, aby při-
stoupili za členy spolku. O přihlášku možno se přihlásit buď
hromadně nebo jednotlivě, telefonicky nebo písemně. Adresa
spolku je Kostelni 42, Praha 7, budova NTM, telefon 776-07.
Členský příspěvek činí ročně Kčs .6,60. Spolkový sborník in-
formuje členy o činnosti spolku i NTM.
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