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Zeměměřický provoz a průmyslové stavebnictví
Zeměměřické potřeby, spojené s přípravou projektů a jejich přenesením do přírody, nemohou být ponechány náhodnému vývoji. Dosud tomu bylo tak, že zeměměřická práce
byla požadována tak řečeno na zakázku, jak si to kdo
přál. Podle toho vide?i jsme měřická díla dokonalá, ale
také díla nedostačující dnešním nárokům a potřebám techniky. Zeměměřiči trpně přihlíželi a ponechávali rozhodování o náležitostech a důkladnosti svého díla vůli zadavatelově.
Tomuto nedostatku měl částečně čelit svého času vydaný
výnos býv. ústřední správy pozemkového katastru ,,0 jednotícím vedení zeměměřických prací". Nově byla tato věc
upravena § 5 zákona č. 82/48 Sb. Praxe ale zůstala ná té
výši jako dříve a je obecně známo, že v mnohém nevyhovuje
dnešnímu tempu výstavby. Suchá litera zákona potřebuje
dnes naléhavě jednotného výkladu, přizpůsobeného rychlému tempu výstavby.
'
V organisaci socialistických zemiměřických složek setkáváme se s novým, dříve n(fznámým pojmem, a to s pr.ovozem
a provozním inženýrem. Jeho úkolem je' nejen řídit práce,
ale hlavně hledat nová organisační opatření pracovní za
účelem urychlení výkonů, zavádět nové postupy, uplatt-zavat
nové, přtpadně dříve zapomenuté prostředky s použitím
dnešních přesných přístrojů, ale také dávat směrnice pro
veškerou běžnou práci.
Toto lze docíliti dokonalými vědomostmi z geodesie a
nutnými znalostmi potřeb v1ech oborů průmyslu a stavebnictví, jimž ~louží naše spolupráce. Provozáři musí mít
takový přehled, aby mohli udávati náležitosti jak podkladů
pro projekty všeho drulJ.u, tak i děl vytyčovacích. Jedině
oni mohou rozhodovati o důkladnosti zaměření, jeho trvalého zajištění v přírodě, a tq jak pro účely vytyčování projektů během výstavby, tak i pro účely veřejného vyměřování
a mapování. Tyto požadavky musí být neseny předně zákonem účelnosti a hospodárnosti. To nelze dekretovat od
zeleného stolu, to třeba řešit případ od případu přímo na
pracovišti.

technického díla vcelku, tedy včetně toho úseku, který je
nám' svěřen.
Náš časopis věnuje již druhé celé číslo spolupráci s průmyslov_vm stavebnictvím a průmyslovým provozem. Čekají
nás při této práci nemalé úkoly. Možno říci, že dokonale
ovládáme geodetické' úlohy všech druhů. Není již tak docela
jisté, zda je dovedeme přenášet do denní praxe, zda je dovedeme použít a přizpůsobit i pro jiné případy, ostatní
techniky.
To jsou vlastně ty běžné úkoly provozářů zeměměřických
podniků, denně řešit nové případy novými prostředky a přenášet je na>další pracoviště. Již sám pojem provozáře je
v zeměměřictví nový. Naše práce byla dříve rozptýlena do
drobných podniků, kde nebylo třeba této funkce.
Dnes jsou před nás stavěny nevídané úkoly, na př.
v krátkém čase provést zaměření podkladů pro projekty
na stovkách, ba i na tisících hektarech, vypracovaných
s daleko větší přesností než bylo dosud běžné. Máme provádět podkladové práce tak, aby umožňovaly současné
rozdělení projektů na několik projektantů a dokonce pro
různé projektové úkoly současně. Jde také o to, aby projekt
na tomto podkladě vyhotovený byl v přírodě jednoznačně
uskutečnitelný, a to opět i po různých, vzájemně odloučených částech, přičemž by neutrpěla přesnost provedení.
Některé novodobé projekty jsou takového druhu, že jejich
vytyčení nesnese několikacentimetrové nepřesnosti.
Úkoly vytyčování jsou obecně jednoduché. Máme 16jlní
přís/oje, které umožňují velmi přesná měření. Ty nejsložitější vytyčovacípráce
se skládají z vytyčování přímky,
libovolného úhlu, kolmice a rovnoběžek.' Je to zdánlivě
jednoduché. Jinak se to jeví, má*li být tato přímka kilometry dlouhá, rovnoběžky značně odlehlé, nebo jde-li
o rozměření bodů hektarové sítě s přesností max. ± 2 cm.
Praktické provedení ~ohoto měření a jeho zajištění v přírodě je dosud neúplně rozřešeným problémem. Tyto úkoly
snažíme se urychleně řešit my stejně jako soudruzi Poláci.

Práce zeměměřického provozu není zdaleka vyčerpána
Domníváme se, že nelze vůbec připustit diskusi o tom zda
součinností se stavebnicl'vím. Geodetické methody uplatňua jak má být zajištěna měřická síť rozsáhlých prací. Nelze> jeme dnes s úspěchem v těžkém strojírenství. Provoz různých
připustit požadavek investora, aby pro práci v hodnotě zařízení způsobuje opotřebení a poruchy. Zjištění jejich
přes půl milionu Kčs. byla měřická síť výslovně na kolíky
stavu a možnosti oprmry, nebo výsledku provedených oprav
atd., atd.
za plného provozu umožní mnohdy jen geodetické nepřímé
Zeměměřický provoz denně řeší se stavebnictvím nové a zaměření. Tato spolupráce je bud celkem nová" anebo odborné veřejnosti málo známá. Je proto věcí zeměměřických
nové úkoly, a to hlavně při uskutečňování stavebního díla
provozů, aby upozorňovaly průmyslové kruhy na tyto velké
v přírodě. Nutno uvítat skutečnost, že mnohé hlavní správy
MSP mají zájem na těchto našich snahách a berou na ně možnosti. Dnešní tempo výstavby nových podniků a rozvoj
náležitý zřetel. Je-li nám zde pon(Jcháno v zájmu odbor- 'těžkého prľtmyslu naléhavě potřebuje součinnosti zeměměřiče a je proto věcí všech, aby na mnohé možnosti
nosti rozhodování o všech měřických problémech; zavazuje
spolupráce přímo poukazovali. Tomu je také věnováno
nás to také k nemalé odpovědnosti. Jsme si toho plně vědomi
a jsme přesvědčéni, že vývoj je jen k prospěchu odbornosti naše dnešní číslo.
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Rektifikace válcovacích stolic
Ing. Ctibor Drtina

526.99:621.944

Použití geodetických method pro zajištění osovosti válcovacÉch stolic. Zmenšení času potřebného k rektifikaci, snížení
výrobních nákladů na opravy a zlepšení kVality výrobků. Zajištěni možnosti provedení rektifikace a její kontroly při
zastavení jen jedné válcovací stolice.

(jejich válce) mají býti přesně v příčné ose setrvačníku.
Ta se dociluje utahováním klínů, které se zarážejí do
dřevěných vložek.

Úvod.
Že1ezárny požádaly O provedení takového opatřep.í,
které by umožnilo kdykoliv jednoduše, spolehlivě a pokud možne>bez delšího přerušení provozu uvésti osy
válcovacíchstolic do.správné polohy, z níž se za čas samy
provozem vysunují.
Šlo o následující případ:

4J1
"TRAT

Dosavadní způsob rektifikace.
Seřizování stolic (t. j. stojanů a válců) do osy se provádělo dosud měřením mezi neopracovanými rybinami
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PLVNOVV MOTOR
1260KS

Plynový tandemový dvouválcový tažný motor (s 1ežatým válcem, 800/1000 mm o výkonu 1260 KS, 100
otáč./min.), pohání řemenem setrvačník o průměru
11 metrů a váze 100 tun. Počet otáček setrvačníku 43
neb 34 za min. (viz obr. 1). Vose setrvačníku jsou po
. obou stranách připojeny 4 válcovaci stolice zv. "tratě".
Každá válcovací stolice se skládá ze 2 rámů (stojanů)
a 2 válců proti sobě se otáčejících o průměru 750 mm
a délce 800 až 1 800 mm podle vyráběných šířek plechů.
Stolice jsou staršího typu a nejsou uloženy na "prismatech", ale zaklínovány na "rybinu". Všechny stolice

desek v základech strojů a to obyčejným metrem.
Zjistil se totiž střed stolice, který pak utahováním klínů
se zařídil' do prodloužené osy setrvačníku. Prl? zjištění
a technické znázornění průběhu osy setrvačníku bylo
třeba na obou jeho koncích učiniti přístupnými oba
konce jeho hřídele, a to odmontováním spojek připojující
stolice.·U obou konců odkrytého hřídele bylo postaveno
lešení k zavěšení olovnice na drátě tak, aby její závěs
procházel svislou rovinou jdoucí osou hřídele. Osa hřídele jest určena spojnicí středů jamek (důlků) na obou jeho
koncích, které sloužily k upnutí hřídele při jeho soustružení. Na to bylo třeba postaviti lešení na obou
koncích válcovacích .trati, t. j. na koncích, nejvzdále-
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honu vzdálenějšího na válce k pohonu bližší. Válcované
plechy vycházejí pak v nestejné síle, musí proto projíti
vícekráte válci a doválcují se v chladnějším stavu, což
má zvláště U· transformátorových plechů nepříznivý vliv
na kvalitu.

nějších stolic od setrvačníku, a napnouti skrze stojany
a ramena setrvačníku drát od jednoho koncového lešení
ke druhému tak, aby se napnutý drát přesně dotýkal
obou závěsů olovnic, zavěšených na koncích hřídele.
Napnutým drátem mezi koncovými lešeními a dvěma
dráty zavěšených olovnic určena byla svislá rovina,
procházející osou hřídele setrvačníku. Do této .roviny
se pak zařizovaly naměřené středy rámů stolic (utahovánímklínů); a do takto ustavených rámů se pak vmontoyaly a seřídily válce. Přesnost určení osy hřídele mezi
jejími konci byla dána průměrem použitého drátu na
olovnice a přesností, s níž bylo možno závěs olovnice
nastaviti proti středu upínacího důlku. Činila (odhadem)

Nový způsob rektifikace.

Byl vysloven požadavek najíti rychlejší, jednodušší
a častěji proveditelný způsob rektifikace.
Měřický inženýr místo mechanického způsobu vyznačení prodloužené osy hřídele setn'ačníku (svislou
rovinu danou napnutým. drátem mezi stolicemi a dotýkajícím se dvou zavěšených olovnic v koncích osy hřídele
1-2 mm.
setrvačníku) použil způsobu optického.
K provedení tohoto osového ustavení stolic (nadále
Měřickým přístrojem (theodolitem) byla proložena
nazývaného rektifikace) bylo bezpodmínečně nutno zasvislá
rovina osou hřídele, několikanásobně zajištěna
staviti plynový motor, v okolí stolic provésti úklid
značkami
(ryskami, křížky) na ložiskových tělesech hřík získání prostoru pro demontované součásti, odmontovati spojky na hřídeli, aby oba konce jeho osy byly pří- dele setrvačníku a na železné konstrukci haly v různých
stupné a postaviti, jak shora uvedeno, 4 lešení. Tuto výškách. V podlaze byla zajištěna zabetonovanými značrektifikaci bylo možno prováděti toliko jednou za rok kami (železný šroub s křížkem), a to v místech odkud
v době hlavní dovolené osazenstva, kdy se přeruŠUje ji lze buď opticky theodolitem neb mechanicky napnutým
provoz za účelem hlavních opravářských prací. Její pro- drátem kdykoliv bez sebemenšího "úklidu" a hlavně bez
vedení vyžadovalo doby 10-12 hodin a znamenalo nej- přerušení provozu vytyčit.
Zeměměřič provedl toto zajištění v době hlavní dovoniéně I den zdržení v opravách, protože tyto nebylo lze
současně prováděti ani na válcovacích stolicích, ani v je_O lené válcovny, kdy jak motor tak stolice byly demontojich okolí. Kromě toho vyžadovala rektifikace stálé po- vány a oba konce hřídele setrvačníku přístupny. Jeho
hotovosti pojízdného jeřábu, poněvadž součásti strojů osa, daná upínacími důlky na koncích hřídele byla přepředstavují veliké váhy. (Na př. jen váha válce jest 25 kontrolována posunováním ocelové jehly pevně upnuté
až 63 q podle jeho délky.) K provedení rektifikace byro proti pomalu se otáčejícímu hřídeli setrvačníku. Setrvačtřeba I provozního inženýra se 2- 3 strojními zámečníky ník byl otáčen ručně pomocným personálem, ocelová
jehla posunována ke středu hřídele psala na hřídeli
a 8 dělníků na montáži.
spir31u, která přešla v nehybný bod, znamenající osu
otáčení.
Tento byl totožný se středem upínacího důlku.
Důvody pro správné osazení stolic.
Tato kontrola byla provedena též na druhém konci
Správná t. j. osová poloha stolic jest pro výrobu velmi hřídele. Do takto překontrolované osy byl v konci oznadůležitá. Neosové usazení má totiž za následek"házení"
čeném 01 (viz obr. 2) upevněn tenký kolíček, představuválců a v jeho důsledku špatnou jejich práci. Válce ne- jící hmotné prodloužení osy a nad ním pečlivě zařízen
zapojené přesně v ose setrvačníku se totiž při záběru a urovnán theodolit. Bylonutno opatřiti theodolit s opticsnaží samy srovnati do osy (aťjiž byly zapojeny "cik-cak" kým centrováním (Wild TI), jež bylo několikráte přeči jen paralelně posunuté) a tím vznikají v ložiskách válců kontrolováno a jenž byl přezkoušen na kolimační chybu.
přídavné tlaky, které se při práci přenášejí z válce od po- U druhého konce hřídele označeného O2 byla zavěšena
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olovnice na tenkém drátě 0 0,3 mm tak, že drát šel
těsně vedle konce hřídele a středem upínacího důlku.
Se stanoviska nad 01 zaměřeno theodolitem na závěs olovnice v 02' Spojnice 01 -02 resp. svislá rovina těmito body
procházející byla zajištěna ryskou na železné konstrukci
budovy v bodech PI a P'l a v podlaze zabetonovaným
šroubem s křížkem Sl' Rysky určeny vesměs jako střed
měření v obou polohách dalekohledu. Na to theodolit
postaven nad Sl> zaměřeno přímo na střed upínacího
důlku v 02' překontrolován závěs olovnice zavěšené
nad 01' Po zjištění, že body 01' O2 á Sl' jsou skutečně
v jedné svislé rovině, byly z Sl určeny značky na ložiskových tělesech LI a L2, na druhém konci haly značky
P2, P' 2 a zabetonovaná značka S2' Značky LI a L2 byly
úmyslně vyznačovány ze stanoviska Sl> kdy již bylo
opticky prokázáno, že 01 -02 - Sl jest v jedné a téže
svislé rovině. Naposled postaven theodolit nad S2 a zaměřením na P 1 a P' 1 bylo potvrzeno, že zna~ky Ll> L2,
závěsy olovnic na 01' O2 a Sl leží všechny v jedné
rovině, procházející osou hřídele setrvačníku. Při vyznačování značek LI a L2 theodolitem z Sl byly vyznačeny
též značky Vn, V'n na obou rámech každé stolice.

Možnost d.aJ,Šíchrektifikací.
O hlavní dovolené osazenstva, kdy se zastaví provoz,
ve válcovně a stroje se opravují, použije se značek L2
a PI resp. LI a P2 k rektifikaci. Mezi nimi se napne
drát a podle něho se olovnicemi ustaví do osové polohy
rámy stolic s použitím značek Vn, V'n, a to postupně
počínaje od setrvačníku. Totéž lze provésti opticky theodolitem z Sl resp. S2' Svislou osovou rovinu lze však
vytyčiti i tehdy, když setrvačník a stolice jsou v běhu
a to zaměřením theodolitem se stanoviska Sl neb S2 na
značku P2 (P'2) neb PI (P'l) a provésti tak rektifikaci
třeba jen jednotlivé stolice, zatím co na ostatních, bližších k setrvačníku, pokračuje výroba nerušeně dále;
Na př. při opravě stolice č. 4 tratě č. 4 pracuje nerušeně
celá trať č. 3 a stolice I až 3. K rektifikaci jest potřebí
toliko vedoucího u theodolitu a 2 obsluhujících zámečníků
a trvá pouze I až 2 hodiny, takže lze ji provádětí i příležitostně při jiných nahodilých opravách. Nyní se konají
pravidelně nejméně jednou týdně (na př. při výměně
válců z důvodu změny výrobního programu, kdy válce
úzké se nahrazují širšími neb naopak).

Docílená přesnost měření.
Přesnost určení osy hřídele setrvačníku na jeho koncích
byla 0,3 mm. Přesnost jejího optíckého prodloužení
z 01 na p!, P'l a Sl je 0.5 mm. Přesnost určení značek
LI a L2 z Sl je 0.5 mm a značek Pz, P'2 a S2 vzhledem
k větší vzdálenosti od Sl je 1 mm.
Tato do cílená přesnost v určení značek jest více než
dostačující, neboť mechanický způsob, jímž se rámy
stolic uvádějí do osy jest poměrně hrubý (zatloukání
klínů) a případná neosovost 3-5 mm v nich namontovaných válců dá se snadno vyrovnati postranní1JŮ lOŽIsky.
Tímto novým způsobem dá se provésti konečná rekti, fikace s přesností 1 mm, která pro správný chod stolic
plně vyhovuje.
Shora uvedené zajišťovací ptáce byly provedeny v pracovní sestavě: zeměměřický inženýr, 2 zapracovaní technici s 1 figurantem během 3 dní (22 pracovních hodin).
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Závod dal k disposici několik dělníků pro ,stavbu lešení,
odk1izovací práce a pod. Jest samozřejmé, že během
provádění se vyskytly všemožné technické překážky,
s nimiž musí inženýr, častěji pracující v průmyslových
závodech, počítati a umět je -odstranit. Přestože měření
bylo prováděno o hlavní dovolené osazenstva a podle
vyjádření provozního technika "za klidu", bylo třeba
býti všude neustále ve střehu, obzvláště u teodolitu,
který byl stále ohrožován zavěšeným břemenem pojíždějících jeřábů, sem tam jezdícími vozíky úz-kokolejky či
samými opraváři.

Závěr.
Vytyčení zajišťovacích bodů umožnilo nový způsob
provádění rektifikace, který má proti dřívějšímu mnoho
výhod:
1. odstraňuje nutnost zastavování provozu na obou
tratích;
2. odstraňuje provádění demontáže spojek k odkrytí
konců hřídele setrvačníku;
3. znamená snížení doby potřebné k jejímu provedení
z 10-12 hod. na pouhé 2-3 hod.;
4. snižuje počet personálu, potřebného k jejímu provedení, z 12 lidí na 3; ,
, 5. umožňuje častější provádění rektífikace, a to třeba
jen u jednotlivých stolic;
6. častějším prováděním rektifikace udržuje se jakostní
výroba na požadované výši, což umožňuje zaměstnan- .
cům dosažení větších výdělků;
'7. jejím častějším prováděním zmenšuje se počet případů zlomení válců; při průměrné ceně I válce 70.000 Kčs
znamená to značné zmenšení udržovacích nákladů;
8. umožňuje nerušenou výrobu na celé druhé trati
a též na stolicích směrem k setrvačníku od stolice, právě
rektifikované;
9. nenarušuje proto výrobní program, jak tomu bývalo
dříve; každé zastavení provozu na válcích má za následek jejich ochlazení a v důsledku toho změnu ve výrobním programu;
10. znamená tedy podstatné zhospodárnění výroby
co do času, nákladů i množství a jakosti výrobků.
Finanční zhodnocení výhod, docílených novým způsobem rektifikace proti původnímu, představovalo by
ročně jistě značné částky. Stačí uvážiti pouze skutečnost, že dřívější provedení rektifikace znamenalo zastavení provozu na všech osmi stolicích, obsluhovaných
celkem 40 lidmi, a to po dobu 2 dnů.
Tento případ z těžkého průmyslu je jen malou ukázkou
toho, jak může zeměměřický inženýr uplatniti své znalosti i v prostředí zdánlivě mu úplně cizím a jest důkazem toho, jak dalekosáhlé může býti jeho působení,
projeví-li dosti zájmu a vlastní iniciativy. Předpokladem
toho jest, aby se plně vžil do prostředí, v němž má řešiti
nové úkoly a nejen použil všech dosud nabytých zkušeností, ale aby pečlivým studiem svěřeného úkolu nabýval
nové.
Proto měřický inženýr má býti v těsném styku se
všemi obory technického snažení ve svém okolí, o ně
se zajímati a iniciativně jednati tam, kde jest přesvědčen,
že by jelío schopnosti a zkušenosti nalezly uplatnění.
Tento případ může být jiným průmyslovým závodům
příkladem k možnostem využití spolupráce zeměměřiče
v mnohých obtížných úlohách.
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Vytyčení .podzemního kanálu na povrch
Ing. Josef Hykyš
Výměna strojního zařízení v továrně vyvo1,ala otázku únosnosti podlahy. Pod výrobnami probíhal odpad turbiny a jeho
neznámou polohu autor zaměřil, doplnil stavební plány a umožnil další práce na bezpečné osazení strojů. Zajírna,vé řešení
popisuje jednu z mnoha možností využití geodetických method pro různé technické účely.

Měřický úkol.
Byl~ dána úloha: pro zákres do katastrální mapy a do
stavebních plánů továrny vytyčiti průběh podzemního
kanálu odpadové vody od turbiny k ústí kanáludo řeky.
Vlastní účel práce jest vyznačiti průběh kanálu ve výrobnách továrny, aby nové těžké stroje mohly býti umístěny
mimo kanál. (Obraz 1.)

a většinou pod parkem závodu, jest v území zobrazeném
na staré kat. mapě 1 : 2 880. V celé délce odpadového
kanálu jest tma, protože se tento několikráte zatáčí.
Do .prostoru pod turbinou až k ssacímu zvonu turbiny
jest možno zavésti světlo. Vstup jest možný jalovou
stokou po žebříku 10 m dlouhém, zavěšeném na laně.
Vodu, padající v této části, nelze úplně zastaviti a
prostora, ve které bude nutno zříditi stanovisko, jest vystavena vodní tříšti. Dno kanálu jest dlážděné, sklon
jest nepatrný a proto v celém průběhu jest 20 až 30 cm
vody.' Kromě hloubky v prostoru ssacího zvonu, kolem
kterého není možno projíti, je celý kanál pohodlně
schůdný v normálních vysokých gumových botách. Protož(je kanál velkých rozměrů, je vzduch v celé délce
čistý. Ostatní část kanálu je přístupná z řečiště.

NÁérn

R[ZU

obtížného mfsto
při turbiné

Kanál je 5,00 mširoký, 3,50 m vysoký a asi 400 m
dlouhý. Práci bylo nutno provésti v době celozávodní
dovolené, předem ji připraviti, aby měření mohlo býti
dokončeno V krátké době, a to přístroji, které má měřická skupina ve svém inventáři.
Vyšetřeiú pracovního úkolu.
První polovina kanálu, t. j. část pod závodem, je
v území zobrazeném na příložné kat. mapě v měřítku
I : 1000 a druhá polovina vedená částečně pod ulicí

Měření bude provedeno za jeden pracovní den. Po
přehlídce území bude rozvržen uzavřený polygonový pořad,osazený železnýmí hřeby. Čísla bodů budou napsána
vápnem na stěny kanálu. Úhly budou zaměřeny současně s délkami polygonových stran přístrojem Wild T2
s vnitřním osvětlením. Bude měřeno na výtyčky, upevněné ve stojáncích a osvětlené ruční elektrickou svítilnou. U stroje bude vedoucí technik, jeden technik povede zápisník úhlů, jeden provede délková měření a zaměření podrobností a čtvrtý povede polní náčrt. Továrna
dodá svého technika znalého prostoru, ve kterém má
býti měřeno, dva figuranty a pomocného dělníka. Dále
obstará 10 hřebů 30 cm dlouhých a 10 hřebů 60 cm
dlouhých, lano na upevnění žebříků, žebřík 10 m dlouhý,
dvě kladiva, olejovou barvu. Svým zaměstnancům opatří
ruční svítilny s náhradnímí bateriemi. Od nivelace v podzemí bude upuštěno, protože za vodorovnou rovinu bude
pokládána hladina vody, jejíž výška bude připojena na
body přesné nivelace, pod továrnou u turbiny laťováním
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a u ústí kanálu do řeky nivelací. Uzávěr polygonálního
pořadu a nivelace bude vypočten na místě. Měření bude
zpracováno v geometrický plán pro katastrální měřický
úřad a pro vlastní účel -hude průběh kanálu zakreslen
do stavebních plánů továrny.
Příprava a výběr přístrojů a nářadí.
Theodolit. Při vyzkoušení vnitřního osvětlení theodolitu zn. Wild-T2 zjištěna porucha ve vnitřním vedení
proudu.
U tohoto přístroje jsou v soupravě dvě osvětlovací
tělíska, připevněná ke dnu kovového krytu, která se
v případě potřeby vnitřního osvětlení nasazují místo
osvětlovacích zrcátek; zasunutím do otvoru pro zrcátka,
jsou již elektricky zapojena. Pro přívod proudu jest
ve spodní části přístroje umístěna zástrčka. Poměrně
velké pouzdro s baterií a vypinač jsou po dobu měření
upevněny na stativu. Vypinač jest opatřen regulovatelným odporem, pro měnění intensity osvětlení. Osvětlovací soupravu doplňuje zrcátko, umístěné -v dalekohledu, které osvětluje vhodným natočením nitkový kříž,
dále ruční svítilna, zapojená na uvedenou baterii. Oprava
vnitřního elektrického vedení tohoto přístroje jest obtížná,
a proto byl vyzkoušen přístroj KERN -DKM2, který má
osvětlení vyřešeno jednoduše' a prakticky. Výhodou tohoto. přístroje je, že světlo přichází. na oba kruhy a na
zrcátko nitkového kříže jedním osvětlovacím zrcátkem.
Na místo tohoto zrcátka, které se předem jen odklopí,
zasune se válečková třívoltová svítilna s knoflíkovým
vypinačem na stálé neb' přerušované světlo. Tím odpadá
ostatní zařízení i elektrické šňůry, visící kolem přístroje,
které při měření překážejí. Třívoltové žárovkyi válečkové
baterie jsou běžně v prodeji. Mimo uvedené přístroje
budou použity tyto pomůcky: pentagon, pásmo na kruhu
20 m, 2 pásma na vidlici, souprava bílých hřebíků,
6 třímetrových výtyček se třemi stojánky, motouz na
přehození pásma, 4 ele~trické svítilny s náhradními
žárovkami a bateriemi, zápisníky a náčrtový papír s podložkou.
Provedení.
S prací bylo započato v 8 hodin ráno. Nejprve byla
do prostoru pod turbinou spuštěna elektrická šňůra
s krytou žárovkou. Na dlouhém laně byl nato spuštěn
žebřík. Protože neměl dole opory, byl nahoře uvázán
na laně. Cesta dolů vedla. nejprve kluzkým korytem
jalové -stoky při stálém přidržování lana k žebříku.
Slézání po zavěšeném žebříku bylo obtížné, zvláště při
snášení přístroje za stálého stříkání všude se 'odrážející
vody. V tomto měřicky nejobtížnějším místě byl určen
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polyg. bod č. 1, jehož jedna krátká strana vycházela jalovou stokou na povrch a druhá, taktéž krátká, spojovala
prostoru pod turbinou s ostatním kanálem přes tůň ssacího zvonu. První strana byla šikmo měřena a odečtením
vertikálního úhlu redukována na vodorovnou. Druhá
nepřístupná strana byla změřena přímo pásmem, přeho~
zeným přes tůň. Trvalé zajištění polyg. bodu č. 1 bylo
obtížné, protože v místě bylo betonové dno 30 cm pod
hladinou vody. Bod byl přesto vyznačen dočasně výtyčkou, která byla PQ změření vodorovných úhlů postavena do zatíženého stativu. Vlastní měření úhlů bylo
provedeno v dešti vodních kapek a vodni tříště, odrážející se od betonových stěn. Po zdolání nejhoršího místa,
byly umístěny ostatní body polygonového pořadu.
Hřeby v kanálu byly zatloukány tak, aby vyčnívaly
nad hladinu. Při úhlovém měření bylo zaměřováno na
elektrickou svítilnu, přidrženou na vršek železného
hřebu. Zatím., co současné délkové měření bylo provedeno bez obtíží, vyžadovalo měření úhlové stálé
kontroly, aby nebylo omylem zaměřeno na jiné světlo.
Strany byly voleny průměrně 50 m dlouhé, podle nepravidelnosti kanálu. Protože zakřivení stěn bylo plynulé, byly měřeny kolmice na stěny vždy po 10 neb
20 m. Současně byla měřena výška stropu nad hladinou
a hloubka vody. Uzavřený polygon měl celkem 8 bodů
na povrchu a 8 bodů v podzemí. Práce byla ukončena
po vypočtení uzávěnl v 16 hodin.
Při práci ve vodní tříšti se dobře osvědčil krytý theodolit DKM2.
Závěr a kritika.
Vhodně osvětleným záměrným křížem bylo rychle
zaměřováno na stanoviska, označená elektrickými svítilnami, přičemž k vyhledávání cíle přispěl odlesk světelného zdroje na hladině, směřující k pozorovateli. Překážkou v práci byla krátká doba svítivosti zakoupených
baterií a výběr menších typů těchto svítilen. Chybou
bylo použití olejové červené barvy pro označení stano-'
visek, protože červená barva se ve tmě ztrácela a špatně
chytala na mokré zdivo v podzemí. Mělo býti použito
vápna.
Pro větší práci by bylo účelné použíti Wildovy polygonální soupravy s osvětlenými cílovými terči.
Pozoruhodností podzemní klenuté stavby byly vápenné krápníky, visící od stropu, 60-70 cm dlouhé, duté,
křehké a tak lehké, že po ulomení plavaly na vodě.
Práci nám zpestřovali velcí pstruzi, projíždějící se kolem
našiQh gumových bot. Naši pozornost zaujal pstruh,
který z hlubiny pod ssacím zvonem útočil na osvětlenou
lesklou olovnici.

kolem strany a vlády včele

s presidentem Gottwaldem za mír a socialismus!"
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Měření odchylek jeřábové dráhy
Ing. Dr Jos. Žďánský
Článek pojednává o příčinách, které způsobují poruchy jeřábové dráhy mostového jeřábu, uvádí, co je předmětem měření
za účelem zjištění poruch. Stručný popis konstrukce jeřábu; postup měření, znázornění odchylek před a po opravě a posouzení provedených oprav jeřábové dráhy. Pojednání je směrnicí pro pracovní postup při obdobných pracích.

Národni podniky převzaly často zastaralá provozni
zařízení, jež jsou již na konci plánované životnosti.
Není možno je obnoviti, národní podniky musí jich používati dále pokud možno bez poruch. Provozní technikové soustřeďují na ně svoji pozornost, provádí kontroly
jejich stavu a drobnými opravami a pečlivou údržbou
snaží se co nejvíce prodloužiti jejich použití.
Průmyslová skupina Geoplánu .věnuje stálou pozornost potřebám průmyslových závodů. V tomto rámci byl
povčřen autor provésti kontrolu jeřábových drah v jednom závodě.

roviny (obr. 2.) vlivem vodorovné složky. Pohyb směrem
ven z jeřábové dráhy zvětšuje rozchod kolejnic (viz
bod AI5 na obr. 3.). Kola jeřábu mají značnou vůli,
. menší rozdíly snadno překonávají. Při větších rozdílech
došlo by k poruše, a proto nemůže do této části jeřáb
zajeti, je vyřazen z provozu.

/

/

Přezkoušení se vztahuje na:
1. Rovnoběžnost os kolejnic - rozchod jeřábové
dráhy.
2. Vychýlení kolejnic z přímky ve vodorovné rovině.
3. Svislá poloha jeřábových sloupů a případné odchylky ze svislice.
4. Snížení neb zvýšení hlavy kolejnic ve svislé rovině.
Výsledků měření je třeba pro opravu jeřábové dráhy
a vyrovnání pdchylek. Pracovní postup byl vypracován
v dohodě s montážní firmou, provádějící opravu.
Obr. 2.
Půsbbení tlaku zemin.

Popis konstrukce.
Na sloupech výšky 12 m jsou umístěny pojízdné kolejnice délky 124 m (jeřábová dráha) o rozchodu asi 30 m,
spojené na začátku (v bodech AI a BI) a na konci (v bodech AI5 a B16) příhradovými nosníky. Po kolejnicích
pojíždí elektrický mostový jeřáb s pohybem ve 3 směrech.
Most je konstruoviín jako tuhý příhradový nosník.

Další příčinou změny svislé polohy sloupů jeřábové
dráhy je kolísání hladiny spodních vod. V jarním období
vnikne voda do skladu zemin. Zmrzne-li, jsou stěny
namáhány tlakem ledu - vodorovná složka H vzrůstá.
Při opakovaném měření volíme jarní dobu (vysoká hla-, '
I dina spodních vod) a suché léto (nízká hladina spodních
~-"'lQT5<I><1'S<'T': .
B vod), aby se nám jejich vliv projevil v maximálních hodnoA I . <J.><JXI.><i> - ~ITIJ;'f1 ?<~ >:: I><IXI><~ tách. Vliv roztažnosti železné k0!1strukce teplem. také
I
•
deformuje jeřábovou dráhu. Tepelný rozdíl při měření
na jaře a v létě dosáhl 50° C, roztažnost projevila se
t
v maximálních hodnotách.
Obdobné tlaky na základy jeřábové dráhy jsou způ-- ~-::=::::-::.:= =-;::H==:::::'-------:::.:::.:-:-1 sobeny růstem základové půdy vlivem chemických pror
I I I I
cesů v ní. Na př. rozlitá kyselina sírová vpije se do země,
.
L.L.l.J
mění všechny minerály v sírany, ~lavně Al2S04• Při
krystalisaci nabývají tyto na objemu až o ~, porušují
Obr. 1.
všechny konstrukce, trhají základové pasy. Růst půdy je
Průhyb jeřábového mostu.
velmi rychlý. V několika hodinách se mohou objeviti
na cihelné podlaze vlny až 10 cm vysoké. Základy jsou
Dúvody poruch.
rozrušeny, znělec drobí se jako tvaroh. Kyselá reakce
Při náhlém zastavení jeřábu je namáhán most vlivem
půdy zasahuje do hloubky několika m. Prakticky nesetrvačnosti ve směru pohybu, prohne se a otáčí koly
vzdoruje působení kyselin žádný minerál kromě pálené
jeřábu v rovině kolmé (obr. 1.). Pohyb přenáší se na
cihly. Opravy jsou velmi nákladné. Kyselou základovou
kolejnice, deformuje je. Při kontrolním měření, při
půdu je třeba vykopati dokud reakce není neutrální neb
vysoké denní teplotě, byly tyto síly tak veliké, že ulomily
zásaditá, znovu vyzdíti pálenými cihlami na vápennou
nákolníky a jeřáb byl na několik hodin vyřazen z promaltu z ostrého křemitého písku.
vozu (výměna kol).
Za nepříznivých okolností se tyto vlivy sčítají, při
Pod.tlakem zásob zeminy, skládané v sousedství jeřábu , opakovaném namáhání dochází k uvolnění celé konstrukce, ustřižení nýtů případně k přetržení některých prutů.
až do výše 12 m, vyklání se jeřábové sloupy ze svislé

!z

~

r

----

'~".

~~

I

I

J

I

--

1952/55

Zeměměřictví
roč. 2/40 (1952)

.
'.
;~:8óO';'- A,:---7.~--~I--_t--l.--~'j:-----A,---l_:_

Pracovní postup.
Po. dohodě se statiky byl zvolen vhodný měřický
postup. Po podrobné prohlídce byl proveden kontrolní
statický výpočet, navržena výměna vadných částí konstrukce, dráha vyrovnána a provedeno -kontrolní zaměření.
Rozchod kolejnic byl měřen ocelovým pásmem délky
30 m. Při prvním i kontrolním měření bylo použito
téhož pásma. Jelikož pásmo nebylo porovnáno, byly
docí1ené výsledky jen relativní, absolutní hodnoty nepotřeoojeme znáti, když měříme stále týmž neporušeným pásmem. Poněvadž tepelné rozdíly dosáhly 52° C,
redukovali jsme letní výsledky na 0° C. Při délce pásma
30 m, koeficientu roztažnosti 12· 10-6 dosáhne oprava
z teploty pro celou délku pásma 6 D = 12· 10-6 •
. 6 t· D = 12 . 10-6 • 52 ',30 = 0,018720 m. Výsledky
srpnového měření třeba snížiti o tuto opravu, abychom
je mohli srovnávati s měřením v březnu.
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příznivý vliv betonových bloků základů nosných sloupů,
jež kladly svojí značnou vahou odpor deformačním
silám.
Po zjištění vodorovných odchylek osy kolejnic z přímky
- dl, byly vyšetřeny ještě stejným způsobem vodorovné
odchylky osy hlavy jeřábového sloupu - d2 a paty
jeřábového sloupu - da• Přenesení přímého směru provedeno olovnicí o váze 3 kg, zavěšené na ocelové struně,
později na rybářském vlasci (obr. č. 4). Struna není
vhodná, dá se použíti pouze jednou, po svinutí a ohnutí
se těžko vyrovnává. Je-li sloup svislý, jsou svislé odchylky nulové, hodnoty dl = d2 = da, jinak jejich rozdíl
udává vychýlení. Odchylky od vyrovnávací přímky a
současně i od svislice byly vyneseny ve skutečné velikosti
do grafikonu a podle jejich vzájemné polohy upraveno
vyrovnání jeřábového sloupu.

všechna měření vztažena. Vyrovnání rozchodu kolejnic
zdařilo se na jeden mm. Ve střední části dráhy, v bodech
As až AD je rozchod poněkud větší, což nutno připsati

Vyrovnání konstrukce bylo provedeno jen na straně A
odsekáním betonu a posunem celého sloupu na kotevních
šroubech, podklínováním páskovým železem a zalitím
cementem. Opravy byly mírně přehnány v opačném
smyslu odchylek, aby bylo čeleno doprllŽování konstrukce. Před zabetonováním umístil vedoucí montáže na
každém _sloupu strany A těžkou olovnici na ocelové
struně trvale, takže je kdykoliv možnost kontrolovati

vlivu tepelné deformace v srpnu. Případné kontrolní
měření v zimě by tento předpoklad jen ověřilo. (Obr. 4.)
Vychýlení os kolejnic z přímky ve vodorovné rovině
bylo měřeno theodolitem s -25 X zvětšením. Vyrovnávací
přímka byla vytyčena jako spojnice bodů AI - Ai5'
,BI - B16• Observační stolky jako stanoviště theodolitu
postaveny nad křížky v bodech Av;. a Bl6 z krátkých
dřevěných hranolů, přišroubovaných ke kolejnicím.
V době měření byl zastaven provoz na jeřábové dráze,
aby bylo zabráněno otřesům.
Největší vodorovné odchylky z přímky jsou znázotněny přerušovanou čarou na obr. č. 4 a byly největší
U řady A. Na straně B byly poměrně malé. Projevil se

odchylky ze svislice. Strana B vyrovnávána nebyla,
pouze vyměněny ustřižené nýty a dotaženy šrouby.
Při kontrolním měření výchylky osy základu objevil se
na slo~pě Bl3 prudký skok ven, ač na jaře byl posunut
do jeřábové dráhy. Při projednání se správou závodu
bylo zjištěno, že uskladněné zemíny se spekly a byly
u tohoto sloupu trhány dynamitem.
Nivelace hlav kolejnic byla provedena hadicovou
vodováhou vedoucím montáže. Výchylky byly velmi
malé, ssedání základů nemělo valného vlivu. Pří kontrolním měření jsme použili nivelačního přístroje. Měření
bylo provedeno za plného provozu, takže výsledky byly
otřesy velmi znehodnoceny a nebylo jich proto použito.

Na kolejnicích, nad středy jeřábových sloupů, v bodech
AI až Aw BI až Bl6 byly vyseknuty křížky, k nimž býla
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Podle výsledků kontrolního měření možno nCl, ze
provedené vyrovnání konstrukce splnilo svuj' účel.
Nutno stále pamatovati, že jeřábová dráha je stará,

V'

na hranici dožívání. Dráhu nelze přetěžovat ani nákladem ani provozem. Drobné· opravy nutno prováděti
ihned, aby se předešlo poruchám v provozu. Doporučeno
opakování kontrolního měření po několika letech, aby
se mohlo posouditi dopružování celé konstrukce.

Vytyčování projektů stavebních děl ze souřadnic
(Několik praktických příkladů)
v Č. 7/51 uveřejnil autor článek obecného obsahu, stejného názvu. Dodatkem uvádí některá řešení a příklady. Pojednání
je směrnici pro správný postup pro velká vytyčování projektů
ač je volen příklad z výstavby sídliště, platí stejně i pro
projekty jiných druhů.

a

,

V čísle 7/51 tohoto časopisu pojednali jsme o všeobecných zásadách methody vytyčování ze souřadnic. Dnešní
článek má za úkol ukázati řešení ně~terých základních
úloh na příkladech. Nutno předeslat, že,e nejedná o odvozování všeobecně platných vzorcu a norem, jež by bylo
nutno vždy a za všech okolností respektovati. Naopak,
každou z nesčetných úloh, které se při těchto pracích
vyskytují, je možno řešiti ruzně a podle okolností hledati
nová a jednodušší řešení. Tyto podrobné úlohy, jež
budou v dalším naznačeny, vyplývají přímo z náčrtu
části zastavovacího plánu, jak byl otištěn v čísle 7/51
tohoto časopisu.
Nedopatřením bylo k tomuto náčrtu uvedeno, že jde
o stavební projekt, doplněný zaměřenými a vypočtenými
vytyčovacími prvky. Toto zQění nyní opravujeme v tom
smyslu, že se jedná o část zastavovacího plánu velkého
sídliště. Plán je v tom stavu, jak bývá architektem vypracován a dodán k vytyčovacím pracím, mimo polyg.
pořad místní vytyčovací sítě. Tento zvolený pořad byl
založen, zaměřen, vypočten a pro přibližnou orientaci
vynesen do snímku zastav. plánu na základě přehlídky
příslušného území. Přehlídka území je prvnímlúkolem
zeměměřického technika jestě před započetím' přípravných prací k vytyčování. Po prostudování zastavovacího
plánu bylo zde zjištěno, že vytyčování není možno
prováděti přímo z hodnot, daných plánem. Pro rozsáhlost
celého projektu, nerovnost území, obtížné měřické podmínky a konečně z toho duvodu, že organisace vlastních
stavebních prací bude vyžadovat provádění vytyčovacích
prací současně na různých, vzájemně odlehlých místech,
byl volen dále uvedený postup vytyčení. Zastavovací
plán-většího území, ať tIŽ ve stavebnictví průmyslovém
či sídlištním, tvoří dokonalý harmonický a v podrobnostech vzájemně souvisící celek. Na tyto okolnosti nutno
bráti zřetel i při vytyčování a jeho přípravě.
Vytyčení musíme nejprve pro celé území řádně theoreticky připraviti! To znamená provésti v souřadnicích
výpočetvšech konstrukčních prvkUprojektu, a to v systému mapového podkladu zastavovacího plánu. Vlastní
vytyčení se pak provádí nepřímo z hodnot, které jsme
získalivýpočty, a to z daných bodu měřické sítě. Podle
potřeby a místních poměrů je možno dále tuto síť rozšířiti o body, určené čistě k vytyčování. K tomuto účelu
byla též rozšířena síť,vyznačená ve snímku výše uvedeného článku. Některé body puvodní polygonové sítě
nejsou pro vytyčování použitelné pro obtížnost území

a jiné místní okolnosti. Je tudíž pořad 101-111 zatím
jediným doplňkem puvodního zastavovacího plánu (viz
dříve uveřejněný snímek). Nyní je možno přistoupiti
k početní přípravě, t. j. k výpočtum všech potřebných
vytyčovacích prvku zastavovacího plánu v souřadnicích.

I
I
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\
\

Jak již bylo zdurazněno, bývá komunikační síť základem celého projektu. Je proto nutno zde při přípravných výpočetních pracích také vycházeti z projektu
komunikací, vyznačených v zastavovacím plánu tečnami
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tl-t4 a jejich průsečíky V. Na obr. č. 1 jsou znovu vyznačeny schematicky hlavní technické údaje tohoto
úseku zastavovacího plánu, a to ve formě vytyčovacího
náčrtku, do něhož budeme v dalším postupu prací
zanášeti všechny nově vypočtené údaje.
Odsuneme body VI> V2 a V3·(nikoli V4!), libovolný
bod 1 na tečně tI k původní polygon. síti (p.b. 11, 12,
13, 14). Vypočteme jejich souřadnice, jižníky tečen a tím
získáme první důležité hodnoty pro další výpočty, a to
směry os (a) a středové úhly vložených oblouků (a).
Všechny odsunuté souřadnice není však možno po_o
važovati za konečné. Z projektu snadno zjistíme závislost a souvislost délek tečen, a tím i konečných souřadnic bodů V, na vnitřních kótách zastavovacího plánu.
Tyto skutečnosti je nutno při výpočtech srovnat a uvést
v soulad. Připomeňme, že je třeba vždy p0zorně sledo,vati tyto závislosti, abychom neopomenuli důležitou
podrobnost, nezIÍičili tak celý smysl projektu, nebo případně nezmařili výsledky s~ých dlouhých a mnohdy
obtížných předběžných výpočtů.
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V obr. 2. je uvedeno jedno z možných
úlohy.

Jižnik

a6--8 =-avI-V2

-

~ •

Tímto

"-

,

í'
/

vzdáleností 5,00 m vypočteme souřadnice bodu 8 a
vzdáleností 2,50 m souřadnice bodu 7. Bod 7 umožňuje
několik řešení výpočtu souřadnic bodu V2:
a7-V2

= (aVl":'V2
--

7 -'V2

=

-

.~

)+100

= av~:-va

IX
1
tg- .2,50 + -'-'-'

2

IX

+ 100 + ~
23,00

cosT
V případě potřeby můžeme ze souřadnic bodu 7 provést
výpočet souřadnic středu oblouku S2
-1
a7-82 = G7-V2 + 200; 7 - S2 = 25,00 . --IX--

Tento výpočet není však vždy nutný.
Z vypočtených souřadnic bodu 8 pokračujeme ve
výpočtu
dalších bodů 9-13
použitúh ,směrníku
a v 2 - V 3' a kót, daných· zastavovacím plánem. Ježto
z plánu je patrno, že, bod P03 se nalézá na ose t3
v prodloužení spojnice bodů 13~14, vypočteme i tento
bod. Protínáním spřaženým strojem ze souřadnic bodu
P03, směrníkem aVa- V2 a ze souřadnic bodu Kal'
směrníkem aVI-V2 si ověříme výše provedený výpočet
souřadníc bodu V2• Teprve nyní provedeme ze souřadnic bodů Kal'
V2 a P03 definitivní výpočet délek
trasy v úseku Kal - V2 (část t2) a POa
V2 (část t3).
Z vytyčovaéích tabulek zjistíme délky tečen oblouku 2.
Z bodu VI a tečen vypočteme souřadnice bodů pat

I

,

"-

"" "

"-

"-

jizníkem,

-7 - V2

/

<

řešení této

cosT

/

,

4

dalšího směru trasy V~- Va' Právě tato zdánlivě nedůležitá kóta ovlivňuje konečnou polohu bodu V2 a jeho
souřadnice.

/
/

P02

Č.

,
"
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i "
I

+
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V našem případě zvolíme za konečný bod VI a jeho
souřadnice. Ze snímku je patrno, že v tomto prostoru
je jednoznačně dána souvislost mezi trasou komunikace
a první stavbou. Z vypočteného středového úhlu tohoto
oblouku a jeho daného poloměru vypočteme (nejrychleji
pomocí oblouk. vytyčovacích tabulek Sarazzin a pod.)
délku teČny t

= r' tg ~ . Ze směrniku ovn a tečny t

provedeme výpočet souřadnic POl a ze směrníku avl-v2
aK02 a konečné délky přímých úseků trasy (K04-P02
a tečny t souřadnice KOl' Z tohoto bodu směrníkem
avl-v2-100 a délkou danou zastavovacím plánem 13,00 m , a K02-POJ. Vypočtené hodnoty vepíšeme do vytyčovacího plánu, včetně délek příslušných oblouků
souřadnice bodu 2 (není nutné), délkou 23,00 m souřadnice bodu 3. Ze souř. bodu 3, směrníku avl-v2 a (zjistíme je nejsnáze z vytyčovacích tabulek) a již dříve
daných délek určíme souřadnice bodů 4; 5 a 6. Z p.alŠích vypočtených středových úhlů. Všechny údaje budeme
totiž potřebovati předně k vytyčovacím pracím a potom
údajů zastavovacího plánu je patrno, že vzdálenost rohů
k vyhotovení vytyčovacích zápisníků a vytyčovacích
6 a 8 je dána délkou 5,00 m při nutnosti zachování
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plánů pro zadavatele, silničního projektantá, k provádění stavby samotné i. k vyhotovení podélných
a příčných profilů trasy. silnice a staveb.
K dalším výpočtům nutno nejprve zjistit ze zastavovacího plánu směr osy další části komunikace. Tento
směr je podrobně dán kótováním stavebních objektů a
jejich odlehlostmi, a proto jsme v počátku početních
prací tento směr (T4) ani neodsunovali.

a kót zastavovacího plánu možno vypočísti souřadnice
bodu 15 a 16 a z nich souřadnice bodů 17 a 18.
K hodnotám středového úhlu oe = 100 - fJ vypočteme
opět z tabulek hodnoty tečen, délku oblouku a provedeme ze souřadnic bodu POa ze známých již hodnot
výpočet souřadnic bodů Va a KOa. Jak je ze zastavovacího plánu patrno, nebyla projektantem údána šířka
komunikace v úseku trasy Va - V4, proto ji vypočteme
z ostátních daných hodnot. Ale i když zastavovací plán
udává všechny kóty, a tím vlastně některá řešení přeurčuje, je třeba se přesvědčiti vlastním vÝPQčtem o jejich správnosti.

P = Pl + P2; Pl = ~Y ; Pi = cos oe [6 x- (6y cotg oe))
'sm oe'

6y

P =-.-+Dxcosa-

.

A

A

DY~

SIna

p' sin.a

= 6y +
=

Ď.

x sina cosa -

cos2a.'
sma

6y cos2a

6y (1 - cos2a) + 6 x sina cosa
6y sin2a + 6 x sina cosa

=
P = 6y sina + 6 x cosa
q

=

tga' P2

= --sina ( 6 x cosa cos a
"

=

tg fJ 1 -

POa-14

. V -14 _

-_-_-.:::.:::.:::::-'
a

POa- Va

d=

V4

-

q = 6 x sina -

SIn fJ

+ft)

oe

Ob r.

sinfJ2(Va-14)

1
-1
Va = d+ 14 - 16 +d tg fJ - 13 tg fJ2
.
cos tJ
3· Je patmo,

v
57,00 a stre d ovy"hu e1
ze
tg tJ = 60,00
v

= 100 - fJ; Z tohoto úhlu, předcházejícího směrníku

J~
1--------:-----1

.

2

sma cos a
..
cosa SIna

6y cosa

Je-li q -, leží bod vpravo.

- fJI

•

Z

•

A'

sma - DY

POa-14

--.--

.

fJ2 = (lOOg

.

-

A'
D IX

2

cos a)
6y-.sma

o...::.y

Obr. 5.
Výpočet úsečky a pořadnice bodu, daného v siJuřadnidch,
vzhledem k přímce dané dvěma body.

V obr. 4 a 5 jsou naznačena' 2 z možných řešení,
z IŮchž v obr. ;; je provedeno odvození vzorců pro výpočet úsečky a pořadnice bodu vzhledem k přímce,
určené 2 body. Tuto úlohu je možno použít i v našem
daném případě. Daleko jednodušší a rychlejší je ovšem
výpočet průsečíku spřaženým strojem, a to ze souřadnic
bodu Va se směrníkem aVa-V4' ze souřadnic ,bodu 14
se směrníkem aVa - V 4
100 a dále výpočet vzdálenosti
tohoto průsečíku od bodu 14 ze souřadnic.

+

výpočet šířky komunikace vepíšeme rovněž dó 'vytyčovacího náčrtu. Výpočet souřadnic bodu V4 možno provésti opět někólika způsoby. Jednak z délky Va ---:V4,
jejíž jeden -způsob výpočtu je uveden v obr. 4, a také
protínáním vpřed ze souřadnic bodu KOa a z bodu 20'.
Jeho souřadnice vypočteme z délek daných zastavovacím plánem a známého již směrníku. Tento způsob je
rychlejší a jednodušší než první, po případě může sloužiti jako jeho kontrola. K vysvětlení tohoto postupu
nutno podotknouti, že směry os t3 a t5 jsou rovnoběžné, jak bylo zjištěno odsunutím na zastavovaCÍm
plánu. Po výpočtu délky tečen oblouku 04, souřadnic
bodů KOa a V4, P04 a K04 provedeme výpočet mezilehlých přímých vzdáleností mezi oblouky. Těmito hodnotami doplníme opět údaje vytyčovacího náčrtu.
Jak je patrno z obr. 1 chybí nám nyní výpočet průsečíku oblouku 04 s osou přímé komunikace. Tato ,úloha
je theoreticky řešena v obr. 6. Z výsledku je patrno, že
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všech vypočtených hodnot se dá použíti k výpočtu hlavních bodů v pravoúhlých souřadnicích. Z této úlohy a
předcházejících vyplývá i výpočet pravoúhlých- souřadnic základních bodů složených' oblouků, nebo jejich
průsečíků s přímkou.
~
V obr. 7 je dále vyřešena úloha zdánlivě ještě obtížnější, s níž se rovněž zhusta setkáváme při vytyčovacích pracích nebo při jejich přípravě. Je to souřadnicový
výpočet nebo přímé vytyčení průsečíku 2'- oblouků.
Stejně i zde lze vypočtené prvky použíti jak prp výpočet
pravoúhlých souřadnic tak i pro přímé vytyčení v přírodě.
Tím jsme v zásadě vyčerpali běžná řešení. základních
úloh, s nimiž se v praxi setkáváme. Další~úlohy jsou
jen kombinacemi těchto základních. Bude proto úkolem
zeměměřických techniků, aby účelně upotřebili 'tyto základní obecné směrnice v praxi a ze zkušeností je dále
doplňovali a rozšiřovali.
Určení

průsečíku

přímky

i

b. pro vytyčení neb výpočet polární:
d

=

2R

Č.

4

ze 3.

si~.l!.
2

c. ' kontrola:

1_ P

,

=Z =b- x
cos{J'

5. Určení tečny T3:
K výpočtu a vytyčení tečny Ta vedené k oblouku
v průsečíku P slouží výpočet úseků tI a t2 na tečnách
TI a T2

12; t2 = R . tg Y2

tI = R . tg

2

2

6. V případě, že a = R, čili přímka "p" prochází
středem oblouku S, úhel c5 = lOOg, coS15 = Oa Y = IOOC-- {J'.
Urč:ení

s obloukem.

'průsečíku

Dáno: 2 oblouky:

--

2 oblouků.

01 určen bodem POD
a poloměrem RI (v:souř.
rodě)
O2 určen bodem P02,
a . poloměrem R2 (v
v přírodě).

tečnou TI'
nebo v přítečnou T2'
souř. nebo
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Dáno: přímka P body A a B v souřadnicích.
Oblouk: poloměrem R, počátkem a koncem oblouku
(PO, KO) v souř. a přísl. tečnami v těchto bodech.
Početní
postup:
1. Prot~áním
vpřed ze souřadnic bodů KO a B
spřaženým strojem určí se souř. bodu 1 na tečně TI'
Tím je určen i úhel {J' z rozdílu směrm'ků přímek TI
a "p" a vzdálenost "b" z rozdílu souřadnic bodů KO a 1.
Jsou-li přímka i oblouk dány v přírodě, nutno hodnoty
{J' a "b" změřiti.
2. Z 6. 1 - 2 -- KO : a = b . tg{J'.

3. Z 6. s - 2 - P: cos15
YI

15 qJ známo
4. Určení bodu
a~ Pro vytyčení
=

(J'; Y2

=

=~.R-a cos{J';

ze základních údajů.

y = x . tg12
2

~~R . (1

- COSYl)
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Postup výpočtu:
1. Průsečík tečen TI' a T2' - 1 - protínáním vpřed
ze souřadnic P01 a P02 nebo zaměřením v přírodě.
2. Určení vzdáleností: a = POI -1, b = P02 -1 ze souřadnic nebo zaměřením v přírodě.
3. Určení sečného úhlu tečen {J - ze souř. nebo
zaměř.

v'ypocet
v

u'hl u qJ : tgqJ

C .
=A

5. Výpočet vzdálenosti středů oblouků:

P:
neb výpočet od tečny TI : x

\.

l.

4.

qJ- Yl

J

r;./

=

B=~=~

R sinYI

smqJ

6. Z toho:

A = RI
C
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=a

-

cos qJ

Q • sin{J'

+R

2

+ b . cos {J' + R

2

cos{J'

sin {J'
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Bačák: Vytyčování projektů stavebních děl ze souřadnic
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7. Tím je určen trojúhelník SlS2P
8. V tomto t:,. platí:
'
a _

tg-z-z čehož

(J

e .

S-B'
=

151

e

_

.

152

•

(S - R2)

e

tg-z- - S - Hl' tgT= S -~

S· (S - B) . (S - R1)

. '"

S
S

=

•

'

B +R1 +R2
2

kontrola: a + 151 + 152 ='"' 200g.
9. Tím jsou určeny oba středové úhly 1'1 a 1'2 a oba
úseky tečen tI a t2
.l>
+- Ul
.~ - (3' ; t 1 = R 1 tg 12-.
1'1 = cp - U2;
1'2 = cp.
2 '
t2

=

R2• tg

i (z tabulek).

10. Vytyčení nebo výpočet průsečíku P
Od tečny TI' a bodu P01 : Xl
tI (1
Y1 = tI . sin 1'1
o=-c

pro polární vytyč.: ~1

Y2

;

Sl

= 2H1 sin ~ (z t~bulek)

Od tečny T2' a bodu P02
=.t2 • SinY2

"
1'2
pro po1arm
vytyc.: -z-;
v

+ cos 1'1);

S2

: X2

= t2 (1 +

COSY2);

1'2 ( z tabul e.k)
= 2H'2 Sln-Z-

Součástí vytyčovacího díla bude:
1. snímek zastavovacího plánu;
2. vytyčovací náčrt podle vzoru v obr. 1.;
3. seznam souřadnic všech vypočtených bodů projektu, nejlépe po stavebních blocích, aby operát byl
přehledný, a to zvlášť pro body komunikací a zvlášť pro
body stavebních objektů;
4. technická zpráva.
Máme-li. takto přehledně vše připraveno, přikročíme
k vypočtu "vlastních vytyčovacích prvků, t. j. úhlů a
délek, jiíniž budeme z' připravených polyg. bodů (polárně nebo ortogonálně) vytyčovati podrobné body projektu.
Při přehlidce území, jak bylo o tom hovořeno na počátku tohoto článku, bylo na př. zjištěno, že všechny
podrobné body projektu v okolí bodu V2 můžeme vytyčiti jedině z bodu 111 a směru 111-103. Jsou proto
základními hodnotami pro výpočet i pro vlastní vytyčení
souřadnice bodu 111 a jižnik am-103• Vypočteme proto
v běžných tiskopisech pro výpočet jižníků všechny jižníky směrů z bodu 111 na podrobné body projektu, t. j.
na body č. 8, K02, V2, P02 a 6. Z rozdílů těchto jižníků
a jižníku základního (am-1oa) určíme úhly všech těchto
směrů od základního směru 111-103. V témže tiskopisu
vypočteme i potřebné délky. Sestavením těchto údajů
do vhodných vytyčovacích zápisníků máme připraveno

vytyčení této části projektu z bodu 111. Takto připravíme vytyčení celého projektu. Přehledně upravené vytyčovací zápisníky s dobře vyhotoveným náčrtem jsou
nejlepšími pomůckami pro vlastní vytyčovací práce.
Podle nich provádíme nejen vytyčování podrobných
bodů, ale zároveň i kontrolu ostatních, ať základních
či odvozených hodnot, jako přímých vzdáleností mezi
jednotlivými z různých stanovisek vytyčenými body
trasy či objektu a kontrolu vypočtených úhlů, pokud
nám ovšem podmínky a okolnosti na pracovišti tuto
kontrolu dovolují. Těch případů, kdy kontrola není
možná bývá mnoho, a proto je nutno věnovati vytyčování,
a výpočtu základních bodů největší péči a pozornost.
Methoda vytyčování ze souřadnic nám právě umožňuje
pracovati i v obtížných podmínkách, kdy přímé vytyčování možné není. Je proto nutno věnovati větší pozornost vytyčoválú ze souřadnic, uvedenými způsoby.
Ani při tomto způsobu vytyčování není vždy zaručena
možnost vytyčiti flřesně potřebný bod či hodnotu.
Na př. v místě hledaného bodu byla provedena hluboká
půdní sonda nebo je tam jiná, okamžitě nepřekonatelná
překážka. V tomto případě vytyčíme nejméně 2 zajišťující náhradní body, nejlépe v témže daném směru, a provedeme o tom přesný záznam. Stejně je nutno postupovati i v místech s možností pozdějšího zničení bodu.
Trvalé zajištění všech vytyčených bodů nutno provésti
podle mí~tních poměrů co nejspolehlivěji a nutno pamatovati přitom na možnost jejich jednoznačného označení.
Nutno pamatovati na to, že je to zvlášť důležité při vytyčování komunikací, kde mají být uvedeny i směrové
údaje.
Připomeňme, že v tomto článku se jedná jen o velmi
. malou část problémů - a to jen theoretických - neboť
není možno· podati zde přesný návod a instrukce pro
řešení všech eventualit, které se při těchto úkolech
vyskytují. Jako příkladu bylo použito řešení části zastavovacího plánu sídliště, ježto v těc,hto projektech se
vyskytuje nejvíce různých úloh a řešení. Je samozřejmé,
že stejným způsobem budeme postupovati v podobných
případech a podmínkách i při vytyčování projektů průmyslových podniků nebo jejich vnitřních zařízení, jak
již bylo zdůrazněno v minulém článku. S tím je někdy
spojeno i výškové vytyčování, kdy můžeme s úspěchem
použíti výsledků vytyčování ze souřadnic i pro řešení
prostórové a docíliti dobrých výsledků za nejobtížnějších
podmínek.
Literatura:
M. M; Livanov: Proizvodstvo geodezičeskich rabot
v promyšlennom i žiliščnom stroitělstve, Moskva 1950.
Ing. Rud. Trem1: Allgemeine Absteckungs-Aufgaben.
Ing. Dr Václav Krumphanz1: Vytyčovací práce pro
výstavbu velkých průmyslových závodů, Zeměměřictví
číslo 7/51.

"Ať sílí nerozborné přátelství s naším osvoboditelem'
Sovětským svazem - mocnoU záštitou světového míru!"
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Krumphan~l V.

Podklady pro projekční připravenost výstavby průmyslových závodů, 1951, Cs. průmysl, č. 10-U, str. 375 až
376.
Clánek upozorňuje průmyslové kruhy na to, že nelze pře'hlížet důležitost včasného obstarání měřických podkladů pro
projekty pozemních i inženýrských staveb. Seznamuje je s tím,
že tyto práce vyžadují delšího času a že jsou také závislé na
roční době, vhodné pro konání polních prací.
Autor seznamuje čtenáře se směrnicemi SÚP č. 18, které
pojednávají o zajištění měřických podkladů pro rok 1952.
Závěrem pisatel očekává, že SÚP a MSP vyřeší také otázku
vyhotovování základních plánů průmyslových závodů a ne~
ponechá ji zcela náhodnému vývoji. To tím více, když oba
úřady byly již dříve na tuto okolnost upozorněny.
526.918.52

Klimeš F., Oudran J., Polák B.

Použití letecké stereofotogram~trie pro projektováni
nových drah, 1951, Dopravní technika č. 7-8, str. 155-8,
179-184. Předneseno v "Silniční škole - 1951" a v"Semináři železničního stavebníctví - III" v březnu 1951.
Společné pojednání odborníků železničního, zeměměřického
a fotogrametrického směru je zprávou o použití výsledků
letecké fotogrametrie pro projektování 42 km dlouhé železnice.
V úvodě jsou popsány dosavadní cesty pro opatření podkladů.
Snaha po láci a názory, že pořádná zeměměřická práce trvá
dlouho, vedly k tomu, že podklady byly pořizovány takovým
způsobem, že jich nebylo lze využít pro další práce na podrobném projektu a při uskutečňování projektu v přírodě. Konečný
výsledek byl ten, že práce nebyla ani levná, ani rychlá, ani
přesná. Na tento nesprávný postup poukazovali zeměměřiči
dávno. Opakování měřických prací, placených z veřejných
prostředků a pro další měření nepoužitelných měl zabránit
i výnos min. financí, vydaný již za prvé republiky. Tyto názory
těžko prorážely a tak nutno s radostí uvítat podporu naších
snah, která vychází právě. od význačného odborníka z kruhů,
kde jsme naráželi na úplné nepochopení.
Pojednání ,podrobně popisuje úspMnou spolupráci orgánů
CSD, VZÚ a SZKÚ, které se společně podílely na práci.
Po technické stránce přináší článek zajímavé zkušenosti, které
jsou vesměs .nové a vplají po tom, aby jich bylo i jinde co nejvíce využito. Největší efekt je v částce nákladů. Zajisté nebyly
řádně kalkulovány režijní náklady podle obchodních zásad
hospodaření nár. podníkůJ protože prostě nejsou v uvedených
institucích podchycovány. I kdybychom k uvedené částce
náklad ů přičetli 150% režie, dojdeme k částce, která je hluboko
pod výší, kterou by si vyžádal každý jiný pracovní postup.
Pojednání vřele doporučuji k prostudování všem zeměměřičům, kteří mají co činit s vedením provozú a těm, kteří se zajímají o nové cesty v organisaci naší práce.
Nemohu jínak končit, než citací posledního odstavce pojednání: "Konečně je vhQdné poznamenat, že úzkostlivé šetření
na získání měřických podkladů je pro velké inženýrské stavby
nemístné a že řádně a velkoryse založená měřická kostra pro
získání podkladů i pro projektováni, geologický průzkum a vlastní
stavbu je na konec velmi dobrá a levná investice." Souhlasíme
a tříkrát podtrhujeme.
624.13
Brait P. 1., a Kozakov R. J.
Měření ssedá'ní základů vysoké stavby na Smolenském
náměstí v Moskvě. 1951, Stavební průmysl č. 2, str. 45~46.
Překlad z 1950, Strojitefnaja promyšlennost, č. U.
Pro velké mnohoposchoďové stavby, které se budují nyní
v Moskvě, vypracovali sovětští. odborníci zvláštní theorii výpočtu základů. Není zkušeností o tom, jak se chová základová
půda při zatížení tak velkými tlaky, zejména když byly stavby
založeny na písčitých a hlinitých půdách. Výsledky soustavně
prováděného měření mají ověři~ vypracovanou theorii. To,
jak se chová půda při odkopu velké a hluboké jámy pro základy,
jaká je skutečná hodnota pružné reakce, t. j. zvednutí dna
stavební jámy, jak se chová okolí této jámy a mnoho' jiných
otázek, dosud neověřených v praxi, budí značný záje~ vědeck)'ch kruhů. Soustavné měření ssedání má odpovědět na tyto

otázky. Znalost ssedání je také důležitou pomůckou pro sestavení přesné theorie výpočtu základových půd a základů, jakož
i pomůckou pro hospodárnější řešení konstrukcí vysokých
staveb.
. S měřeními se započalo ještě před zbouráním starých domů.
Protože měření má nejen praktický, ale i vědecký význam,
bylo hned na počátku rozhodnuto, že se zamýš1ená pozorování
a měření budou provádět s velkou přesností. Jako základních
výškových bodů nebylo použito normálních značek na zdech
a pozemcích v pásmu ssedání, nebo takových, jejichž výška
kolísá sezónními objemovými změnami půdy, nýbrž dvou
nivelačních bodů hloubkových, které nejsou vystaveny tomuto
kolísání a .leži po obou stranách objektu. Tyto body byly zřízeny pro dlouhodobé zajištění pozorování. Pro zvýšení spolehlivosti byl spodní konec hloubkové nivelační značky umístěn
ve vývrtu, který sahá až na pevnou horninu, která již se vahou
budoVy nedeformuje. Bod byl chráněn proti působení okolní
půdy a zanášení jílem výpažnicemi a ucpávkami a jeho vršek
nad terénem zděnou šachtou s poklopem. Kromě toho bylo
umístěno 11 hloubkových, značek v příčné a podélné ose budoucí stavby. Tyto značky byly osazeny ve vývrtech do hloubky
0,50 m pod projektovanou úrovní základové patky a nivelovány
s přesností 1 mm. D.alší zaměření bylo provedeno po odkrytí
dna stavební jámy. Toto měření umožnilo zjištění pružné reakce
dna po odstranění zatížení zeminou. Zajímavé jsou číselné
údaje.
Po odkrytí stavební jámy při střední hloubce 10,50 m a šířce
38,00 nastalo zvednutí dna na obvodu 18-22 mm a ve středu
52 mm.
Kromě značek na staveniští bylo osazeno ještě 40 značek
v okolí, které potvrdily rozsah pásma ssedání v okolí staveniště.
Ssedání dosáhlo ve vzdálenosti 30 m od základů 4 mm. K pozorování bylo použito' invarových latí a nivelačního přístroje
s planparalelní destičkou. Měření ssedání je velmi důležitým
a zajímavým oborem. Doporučuji, aby mu byl věnován i zájem
zeměměřických kruhů. Měření má pokračovat ještě několik
roků po skončení stavby li při dnešní organisaci není dobře
možné, aby stavební podnik vedl toto měření dále v evidenci.
;Význam ssedání pro případné možné stavební závady je nemalý a může včas upozornit na nutnost zákroků' pro bezpečnost budovy. Bylo by proto správné upozorňovat investory
na to, aby tato velmi přesná měření zadávali odborníkům,
kteří se mu mohou i dále plně věnovat a jsou k tomu náležitě
vybaveni 'praxí v přesných hivelacích i příslušnými přístroji.
Krumphanzl ..
624/628: 526.89

Ing. Dr Emil Reich.

Co potřebuje připravář od projektanta. 1951, Stavební
průmysl č. 12, str. 272-275.
Autor poukazuje na to, že projekt se nedělá proto, aby byl
brzo hotova tím splněn úkol projekční kanceláře, nýbrž proto,
aby druhému dobře sloužil. Do projektu je nutno vkládat
veškeré dosažitelné umění a zkušenost. Autoru jde v článku
především o formu a způsob projektu. Plán má být vyhotoven
tak, aby ušetřil další zbytečnou práci těm, kteří ho používají
k své práci. Některé zdánlivé malichernosti jsou ale důležitými
požadavky.
Především je poukazováno na ohromné "plachty", které se
nedají venku, zejména při větru rozvinout, dále na zbytečně
velká měřítka. Pro větší rozsahy mají být plány v přijatelném
měřítku a mají být sestaveny v jednotlivé listy. Velmi vítány
jsou plány, kde je vše svázáno do knihy formátu A4, neboť
z knihy se nemůže nic ztratit. Tam kde je zapotřebí jen jednotlivý plán z knihy, lze ho zvlášť objednat. To se týká také přehlednosti potřebných tabulek a výkazů.
Co řekl autor o plánech stavebních projektů platí v ještě
větší míře o plánech měřických. Tuto okolnost by si měli
uvědomit především vedoucí jednotlivých skupin, že je třeba .
pokračovat ve směru správných,. dobrých a účelných služeb
a ne ve staré stoleté tradici. Tam, kde spotřeoitelé naší práce
nesmyslně žádají takové "plachty", mámeje poučit na příkladech
a doporučit formu i vhodnější měřítko. To samozřejmě vyžaduje normalisaci všech zápisníků do formátu A4.
Krumphanzl.

1952/62

Zeměměři
civí
roč. 2/40 (1952) Č. 4
656.7.05

Svárovský

Technické problémy
zabezpečeni
letecké
1951, Dopravní technika č. 7-8, str. 150-154,

J.

dopravy";
175-178:

Problémy létání jsou pro zeměměřiče zajímavé ze dvou
důvodů. Předně letadlo a létání je předpokladem pro leteckou
fotogrametrii. Máme-li dobře ovládat tuto disciplinu musíme
být náležitě obezrulmeni s principy řízení letecké dopravy.
Kromě toho zabezpečování letecké dopravy vychází většinou
z principů protínáni a navíc s tím vším bezprostředně souvisí
letecká mapa.
Autor popisuje požadavky pro zabezpečení letu dopravního
letadla a principy zabezpečovacích zařízení, zásady pro řízeni
leteckého provozu a vhodnost dnešních zabezpečovacích systemů pro tento úkol. V jednotlivostech pojednává o odletu,
o letu po 'trati, o příletu, o zaměřovacích a směrových radiomajácích, o systémech pro hyperbolickou navigaci, o zařízení
pro měře~ vzdálenosti, o radaru a o mapových systemech.
Autor nás seznamuje se základními postupy při účinném řízení
provozu, jimiž jsou záznam, sledováni postupů, nový záznam
a revise trati. Pojednání je zajímavé i pro laika, kterému není
letadlo ničím jiným než moderním dopravním prostředkem.
Krumphanzl.
651.5./7.

Dr Lad. Svatuška.

Jak uspořádat pisemnosti v technickém a výrobním
útvaru. 1951, Strojírenství č. 4, str. 151-153.
Pojem, význam a dosavadni stav spisové služby. 'Vydává nf
jednotných směrnic pro spisovou službu, zásady úpravy spisové
služby, příjem, označováni, zapisování a oběh písemností.
Vyhotovování, podpisování a odesílání písemností. Ukládání
písemností a organisace spisoven, vytřiďováni písemností. To
vše je hrubým obsahem pojednání.
.
Dnes, kdy trpíme nedostatkem kancelářského nábytku a prostqru je nutné, aby se ukládalo co nejméně pisemností, a aby
spisy, které bereme jen na vědomí, šly přímo do sběru papíru.
Při nové podnikové organisaci měřické služby civ. sektoru je
důležité zjednodušeni a decentralisace podpisování písemností. Upouští se od předkládání veškeré korespondence vedou- .
címu závodu a provádí se decentralisace podpisovacího oprávněni ve prospěch schopných a spolehlivých referentů.
V závěru se praví, že spisová služba není jen mechanickou
prací, nýbrž že se stává v podnikovém aparátu důležitou odbornou službou, kterou třeba účelně organisovat, pružně řídit,

svědomitě provádět a pečlivě kontrolovat. Článek vřele doporučuji k prostudování všem, kteří odpovídají za provoz nějaké
složky zeměměřického podniku.
624.131

Ing. Dr AI. Myslivec.

Ssedání základů
str. 361-366.

staveb.

1951, Stavební průmysl č. 16,

Autor pojednává o výpočtu velikosti ssednutí s ohlédem na
vlastnosti zemin, jež se vyskytují v podzákladí stavby. Článek
má statě o stlačitelnosti zemin, o srovnání naměřeného a vypočteného ssednutí a o časovém průběhu ssedání, které jsou
doprovázeny grafickým znázorněním. V závěru je vysloven
požadavek soustavného měřeni ssedání na stavbách, aby se
ověříla spolehlivost method početních a prováděných zkoušek
zemin. Měření jsou obtížná a mají-li mít nějakou cenu musí
být provedena s největší možnou přesností. Pojednání doporučuji pozornosti všech zeměměřičů.

Proraieni

velkoměstské

dopravni

tepny v Augsburgu.

V IÍnorovém (2/1951) sešitě Z. f. V. St. pojednává J.
Seemiil1er o rozšíření a probourávání
dopravní tepny
hustě zastavěnou obchodní částí města, problému to,
který se vyskytuje také u nás a to nejenom v Praze,
nýbrž i v mnohých starých městech našeho venkova.
Článek je pro zeměměřiče zajímavým hlavně svými
podrobnostmi o směnách a výkupech nutných k realisaci návrhu, třebaže jsou jiné poměry ve vnitřním
Augsburgu a jiné ve vnitřní Praze, nebo na př. ve starém Náchodě, nebo i jinde, kde bývalé stavební předpisy
nechaly věci dospět až ke komunikačním
kalamitám.

RyVloženými polygonovými pořady
(bez koncového úhlového připojení) se v časopise Z. f.
V. St. (čís. 2/1951) obírá Loesch a dochází k matematicky podloženému závěru, že: při polygonových pořadech, v nichž úhly lomu jsou měřeny ,velmi přesně (při
přesném centrování na stanoviskách), je příčná úchylka
v prostředku
pořadu prakticky bezvýznamná.
Ovšem
možnost kontroly úhlového měřeni jejich číselnou uzávěrkou tu chybí. Proto budeme hledět vždycky získat
aspoň jednokoncové směrové připojení.
Ry -:-

Normativní hlídka
Pověiování

zeměměiickými

úkony.

Dnem 31. prosince 1951 zanikla podle zákona č. 61/1951 Sb.
oprávnění civilních techniků a mezi nimi též veškerá oprávnění
úředně oprávněných civilních geometrů, kteří po dlouhá léta
vykonávali mnohé zeměměřické úkony s takovou účinností,
jako kdyby je byly vykonaly orgány veřejné správy.
Veřejná správa zeměměřická nebude moci ani nyní vykonat
sama jen svými zaměstnanci 'Všechny zeměměřické úkony,
které jí ukládají zákony nebo je nebude moci vykonat v takové
lhůtě, v níž je zapotřebí jejich výsledků k další činnosti. Na
tuto skutečnost zákon č. 61/1951 Sb. pamatuje v§ 3 ustanovením o pověřování. Ministerstvo stavebního průmyslu může
totiž pověřit orgány veřejné správy, národní nebo komunální
podniky anebo lidová dru,žstva některými zeměměřickými
úkony, které pak budou mit stejnou účinnost, jako kdyby je
vykonaly orgány veřejné správy zeměměřické samy.
úkony, které jsou uloženy veřejné správě zeměměřické jsou
vyjmenovány v § 1 zeměměřického zákona č. 82/1948 Sb.
Potřebuje-li některý orgán, podnik nebo družstvo vykonávat
některé z uvedených úkonů sám, musí požádat ministerstvo
stavebního průmyslu o pověření a musí zaručit, že úkony
budou vykonávány odborně a přesně podle měřických předpisů a instrukcí. Za dostatečnou záruku se považuje, jak dokazuje znění pověření, zaměstnávání osoby s odbornými zeměměřickými znalostmi a zkušenostmi při vykonáváni zeměměřických úkonů. Odborné znalosti a zkušenosti se musí před
pověřením prokázat.

Pověření je udělováno organum, podnikům a družstvům
zpravidla jen pro -vlastní obor působnosti. Výjiínei:ně budou
muset některé pověřené útvary vykonávát také zeměměřické
úkony pro strany. Zde ovšem bude činnost z pověření asi
nejrozsáhlejši.
Pověření ,platí pO,dlepovahy prací a působnosti pověřeného
buď pro celé území státu, nebo jen pro Slovensko, jen pro
české kraje, jen pro některé kraje anebo také jen pro okres
nebo určité město. Pro celý stát a pro české kraje je uděluje
ministerstvo stavebního průmyslu, pro území Slovenska pověřenectvo.
Podrobné podmínky pověřeni jsou patrny z prvého pověření,
které uveřejňujeme v plném rozsahu, jak byl oznámen oběžníkem národním výborům. Různá územní působnost se vyskytuje právě v prvých dvou udělených pověřeních, vyWášených
v úředním listě, které rovněž uveřejňujeme v našem časopise
v plném znění.
O příštích pověřeních budeme podávat v našem časopise
jen stručné zprávy o tom, kdo byl dále pověřen, kdo je uveden
v pověření jako osoba oprávněná a v čem se liší další pověření
od pověření, které jsme po prvé uveřejnili.
Pověření Jihomoravských lignitových
podniku v Ratiškovicich.

závodů, národního
-

(Výnos min. stav. průmyslu ze dne~24.ledna 1952, č. 1730/9Měř. 2 - 1951, Sbírka oběžníků pro KNV poř. Č. 49.)
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Zeměměřictvi
roč. 2/40 (1952)
Ministerstvo stavebniho průmyslu pověřilo podle § 3 zák.
č. 61/1951 Sb., Jihomoravské lignitové závody, národní podnik
'v Ratiškovicích, některými zeměměřickými pracemi v rozsahu'
a za podmínek dále uvedených.
I. Pověřeni.
1. Pověření se vztahuje na tyto úkony:
a) vyhotovování geometrických (polohopisných) plánů pro
účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovováni a vytyčováni hranic podle katastrální mapy
a vytyčování podle plánů všeho druhu,
c) zeměměřické práce vykonávané pro opatření nebo doplnění měřických podkladů pro různé technické projekty
a plány.
2. pověřeni platí jen pro vlastni obor působnosti podniku
a na celém státním území.
3. Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřických
prací za pověřený podnik je RNDr Ing. František Křivánek.
II.

Způsobilost
,

osob provádějících
úkony za podni~

zeměměřické

1. Zeměměřické úkony provádí za pověřený podnik shora
uvedená oprávněná osoba, jejíž kvalifikace, praxe a dostačující
zkušenosti byly ministerstvu stavebního průmyslu prokázány.
V provádění početnějších nebo rozsáWejších úkonů. mohou
spolupůsobit další sily vykazující odbornou způsobilost přiměřenou povaze jednotlivých úkonů.
2. Každá změna v oprávněné osobě musí být ihned oznámena minist~rstvu stavebního průmyslu.
3. Př1 návrhu změny v oprávněné osobě musí být způsobilost nově navrhovaných osob prokázána:
a) buď dokladem, že již před účinností zákona č. 61/1951 Sb.
jím bylo uděleno oprávnění civilního geometra nebo oprávněni
pravoplatně podepisovat geometrické (polohopisné) plány za
úřad nebo státní podnik,
b) nebo vysvědčením o vykonání poslední státni zkoušky
na tuzemské vysoké škole technické (zeměměřickém odboru),
pětiletou praxí pod vedením odborníka a předložením prací
samostatně vykonaných, jakož i ústním prokázáním nezbytných
znalostí, potřebných pro řádný výkon oprávnění, ministerstvu
stavebního průmyslu.
4-. Ministerstvo stavebního průmyslu a ktajské národní výbory jsou oprávněny kdykoli požadovat prokázání způsobilosti
zaměstnanců provádějících zeměměřické úkony z pověřeni a
kontrolovat jejich práce již při prováděni. Na jejich žádost
musí být osoby, jejichž způsobilost nebude uznána za dostačující pro určité úkony, z provádění těchto úkonů vyloučeny.
III.

Zajištění

součinnosti.

1. Zeměměřické úkony ktomě prací pro vyhotovování geometrických (polohopisných) plánů a prací vytyčovacích musí
být oznámeny národním ,výborům (zeměměřické službě) ještě
před jejich zahájením. Při tom mohou být vyžádány informace
a výpisy z geodetických základů pro připojení měření, po případě vyhotoveny potřebné snímky map v.rozsahu a za podmínek platných pro orgány oprávněné podle § 51 zákona č.
177/1927 Sb'.
2. Všechny zeměměřické úkony musí být vykonávány podle
instrukcí a návodů pro zeměměřickou službu a po. případě
i podle pokynů udělených zeměměřickými orgány národních
výborů po oznámení prací podle odst. 1,
3. Výsledky zeměměřických úkonú musí být do 3 měsíců
po ukončení odevzdány k přezkoušeni a zhodnoceni národním
výborům, nebylo-li ihned po oznámení prací nebo všeobecně
pro určité úkony národním výborem rozhodnuto jinak.
4. O všech ,zeměměřických úkonech povede pověřený podnik záznam, do něhož je bude zapisovat podle časového pořádi,
a uschová doklady a spisy jich se týkající.

Č.

vování výsledných částí (zápisníky, polni náčrty atd.), musí být
kromě toho ověřeny oprávněnou osobou.
3. Oprávněná osoba ověřuje svým podpisem a připojením
řádkového razítka podniku. Kromě toho potvrdí ředitelství
podniku, že úkon byl proveden jen pro vlastni potřebu podniku.
4. Pro podpisování za podnik platí dosavadní předpisy.

'Z pověření vykonávat zeměměřické úkony s účinkem úkonů
vykonávaných orgány veřejné správy plyne právo vstupovat
na pozemky, které v případě potřeby musí být prokazováno
úředním průkazem.
2. Průkazy ke vstupu na ci;Zí nemovitosti vydává národní
výbor pro zaměstnance podniku, kteří budou vykonávat zeměměřické práce v obvodu tohoto národního výboru.
3. Průkazy pro území zasahující do obvodu 2 nebo více
krajských národních výborů vydává ministerstvo stavebního
průmyslu.
4. Pro vydávání průkazů na nemovitosti dráhy platí "Směrnice pro vstup na územi dráhy", vydané ministerstvem dopravy,
a ke vstupu na pozemky důležité pro obranu státu "Směrnice
pro vstup do výrobních závodů", vydané ministerstvem národní 01:?rany.

1. Pověření zaniká, jakmile podnik přestane zaměstnávat
aspoň jednu oprávněnou ósobu.
2. Ministerstvo stavebního prúmyslu může udělené pověření
kdykoli odvolat.

Ministerstvo stavebního průmyslu vyhlašuje podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, že pověřilo Jihomoravské lignitové
závody, národní podnik v Ratiškovicích, těmito zeměměřickými
úkony:
a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro
účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovováním a vytyčováním hranic podle katastrální
mapy a podle plánů všeho druhu,
c) zeměměřickými pracemi rykonávanými pro opatřeni nebo
doplnění měřických podkladů pro různé technické projekty
a plány.
Pověřeni' platí jen pro vlastní obor působnosti a na celém
státnim územi.
Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřických úkonů
za pověřený podnjk je RNDr Ing. František Křivánek.
(Výnos ministerstva stavebního průmyslu ze dne 24. ledna
1952, č: 1730/9-Měř. 2-1951.)

Ministerstvo stavebního průmyslu vyhlašuje podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a Inženýrské komory, že pověřilo Jáchymovské doly,
národní podnik v Jáchymově těmito zeměměřickými úkony:
a) vyhotovováriím geometrických (polohopisných) plánů pro
účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovováním a vytyčováním hranic podle' katastrální
mapy a vytyčováním podle plánů všeho druhu,
c) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření nebo
doplnění měřických podkladů pro různé technické projekty
a plány.
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti podniku
a jen v krajích českých.

1. Všechny části zeměměřických elaborátů musí být podepsány jejich vyhotovitelem a označeny datem vyhotaveni.
2. Výsledné 'části elaborátu (plány, mapy, listiny), jakož
i části, které obsahují přímo zjištěné prvky potřebné k vyhoto-

Osobou: oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřických prací
za pověřený podnik je Ing. Jaroslav Matoulek.
(Výnos ministerstva staveb{Úho průmyslu ze dne 7. února
1952,č.1730/1O-Měř.2-1951.)
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