
Zeměměřiči při budování těžkého kovoprůmyslu

Zeměměřická práce provázela rozsáhlá stavební
díla ve všech epochách dějin lidstva. Již babylonské
zeměměřické památky (viz Dr Honl> 1948) svědčí
o velkých znalostech v oblasti měření a znázorňo-
vání menších území. Nejznámější doklady vyspělé
zeměměřícké činnosti jsou z doby třetího století př.
Kr. z Egypta. Zde již byl proveden pokus o změření
délky poledníkového oblouku. Běžně jsou ale zná-
mější práce při stavbě a vyměřování pyramid.

Tak všechna velká období dějin provázeli země-
měřiči a přispívali nemalou měrou k pokroku civi-
lisace. Ve středověku již můžeme sledovat země-
měřickou činnost i v našich zemích> o čemž přinesl
Z. O. větší počet dokladů (viz J. A. Komenský> Ši-
mon Podolský a j.). V XIX. století nutno upozornit
na velké práce při budování mapového díla bývalé-
ho Rakousko-Uherska, které nás dodnes udivuje
rozsahem a krátkou lhůtou> v které bylo provedeno.
Při tomto díle spolupůsobil nemalý počet zeměměři-
ČŮ české národnosti ve všech zemích tehdejší mo-
narchie. Koncem minulého stolfJtí sluší vzpomenout
prací při trasování a stavbě ttfnelů a železnic.

Sociální změny a Velká říjnová revoluce přinesly
v tomto století gigantické přesuny v držbě země-
dělské půdy. Tyto změny nelze si ani představit bez
zeměměřičovy spolupráce. V současné době budo-
vání socialismu v SSSR a v zemích lidových demo-
kracií staví denně zeměměřiče před nové úkoly. So-
větský svaz věnuje zeměměříctví velkou péči> která
se projevuje ve výsledcích práce> v literárních do-
kladech a v tempu příprav velkých staveb komu-
nismu. Deníky a obrázkové časopisy stále přinášejí
zprávy a obrázky> popularisující měřické práce.

Také u nás znamená nová doba další vzrust fJ

význam zeměměřictví. V minulosti věnoval se ze-
měměřič> jak již z názvu plyne> převážně jen měření
země. Při vydání katastrálního zákona v r. 1927
předvídali zeměměřiči (lalší vývoj a tak již zde se
mluví o měř ie k Ý c h pracích a o měř ic k Ý c h
inženýrech. Dnešní doba správně hodnotí vysoké
znalosti zeměměřického inženýra a jeho spolupra-
covníků v oboru veškerého měření ve směru vodo-
rovném i svislém a přenáší tyto znalosti i na jiná>
dosud neobvyklá pracoviště. V poslední době celá
řada dalších oboru s úspěchem využívá naší práce,
případně spolupráce. Je to hlavně strojnictví a ko-
voprůmysl.

Prvořadým úkolem našeho plánovaného hospo-
dářství je výstavba a přestavba těžkého kovoprů-
myslu. Na tomto úkolu podílejí se mnohé obory
technické i národohospodářské. Dnes již nastává"
dife,!,enciace činnosti jednotlivých oborů a jejich
vzájemná spolupráce k prospěchu celého díla v ko-
lektivním duchu. Nenávratně minuly již doby> kdy
stavební odborník prováděl stavbu od přípravných
prací přes projekt až k dokončení díla. Stále vyšší
požadavky technického pokroku nutí více a více
odborníky všech oborů> aby se omezovali jen. na
jádro své práce a všechny přípravné a doplňkové
práce přenechali těm> kteří k nim mají lepší před-
poklady a možnosti vyššího odborného vzdělání
i praxe. Je to přirozený požadavek specialisace.
Také rozsah dnes uskutečňovaných staveb vyžaduje
koordinaci několika druhů projektů (urbanistic-
kých, stavebních> konstruktivně-dopravních ap.).
Jde vlastně o výklad a přenesení velkých a smělých
technických myšlenek do přírody. Nikdo dnes ne~
bude pochybovat o tom> že je v zájmu věci> aby tyto
úkoly byly svěřovány zeměměřičům. Zde se v plné
míře blahodárně projevuje vliv studijního progra-
mu> který náležitě předvídal tento vývoj a kladl
důraz na encyklopedické vzdělání v přislušných obo-
rech. Při spolupráci na velkých stavebních dílech
dneška se potvrzuje) že zeměměřič nepotřebuje en-
cyklopedií k tomu> aby zasahoval> lépe řečeno fu.šo-
val do některého oboru> ale aby mohl s těmito obo-
ry lépe spolupracovat. Je jasné> že při výstavbě
velkých průmyslových závodů je projekt vleček
a jiných komunikací věcí stavebního inženýra do-
pravního směru. Zajisté) že je jen ku prospěchu)
když podklady a vytyčení tohoto díla, které je ve
složité měřické spojitosti s jinými stavbami) pro-
vede zeměměřič. Tak dnes tato spolupráce mezi
Stavoprojektem a Geoplanem na jedné straně a mezi
projekčními národními podniky těžkého průmysl'1t
na druhé straně uskutečňuje se ve velkém měřítk1t
k vzájemnému prospěchu a spokojenosti investorů.
Počínaje dnešním číslem otvírá náš časopis plně

své stránky této spolupráci> dokumentaci provádě-
ných prací) které mají dále sloužit k přenášení zku-
šeností do nejširších řad pracovníků zeměměřického
kolektivu. Současně se obracíme na všechny své
spolupracovníky a příslušníky> aby této výzvy vy-
užili v nejširší míře.
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Vytyčování projektů stavebních děl ze souřadnic
Ing. Miroslav Bačák

Vytyčování stavebních projektů opíralo se většinou o pravoúhlý osový systém anebo jen o jednu
přímku. S tímto postupem se dobře nevystačí při výstavbě velkých průmyslových středisk a sidlišf.
Pojednání uvádí možnosti použití souřadnicového l/ravoúhlého systému, vypočteného z pevné polygo-
nové sítě. Jsou uváděny různé možnosti použití polárního vytyčení bodů projektu a výhody tohoto
postupu.

Poslední doba klade na naše techniky čím dále tím
častěji úkoly, spojené s vytyčováním velkých pr9jek-
tů územního plánování nebo projektů nových průmys.
lových závodů. S tím souvisí problém vytyčování ko-
munikací všech druhů a jiné úkoly velmi rozmanitého
charakteru, které po technické stránce kladou značné
požadavky na přesnost měření.
Při všech těchto úkolech setkáváme se však s nej-

různějšími potížemi a překá~kami, které ovlivňují a
omezují možnosti pracovati běžnými a vžitými měřic-
kými nebo početními methodami. Tyto okolnosti si vy-
nucují hledání a používání nových hospodárných me-
thod práce za současného zvyšování přesnosti mě-
řených nebo vytyčovaných prvků.
Na mnohých příkladech bylo dokázáno, že methoda

vytyčování ze souřadnic nejenže dokonale vyhovuje
všem technickým požadavkům vysoké přesnosti, ale
nadto i umožňuje vyloučiti nepříznivé vlivy místních
překážek i obtíží, které provádějícímu techniku vel-
mi znesnadňují jeho práci, ba i přímo ovlivňují množ•.
ství jeho výkonu a přesnost jeho práce.
Pokusíme se .IDe proto v mezích možností časopisec-

kéhočlánku vysvětliti alespoň principy tohoto způso-
bu vytyčování, ve snaze osvětliti je nejširší zeměmě-
řické veřejnosti. Jde o použití běžných geodetických
úloh, jejichž řešení může býti často velmi různé, což
ještě zvyšuje jejich· zajímavost. Proto nelze v tomto
článku zacházeti do podrobností, případně provázeti
jej ukázkami různých řešení praktických úkolů, jichž
je pochopitelně ze samotné podstaty těchto 'prací tako-
vé množství, že by, pečlivě sebrány, samy stačily
k vydání obsáhlé publikace. Článek má míti jen úkol
zásadně a všeobecně informativní. Redakce jistě ráda
poskytne místo pro ukázky řešení jednotlivých úkolů
z praxe v dalších článcích, kdýby si toho odborná ve-
řejnost vyžadovala.
Jak už ze samotného nadpisu vyplývá, je základní

úlohou tohoto způsobu vytyčování výpočet hlavních
vytyčovacích prvků v souřadnicích před zahájením
vytyčovacích prací v přírodě. Nutným předpokladem
pro tuto theoretickou přípravu je proto spolehlivý a
přesný polohopisný a výškopisný podklad projektu.
který má býti vytyčen. Je samozřejmé, že tento pod-
klad musí obsahovati všechny nutné náležitosti a
údaje, jako je síť polygonových a výškových bodů se
souřadnicemi a výškami. Ty ovšem musí být v přírodě
náležitě zajištěny. Pokud se jedná o vytyčovací práce
velkých stavenišť, průmyslových podniků a komuni-
kací jsou tyto předpoklady více než samozřejmé. Po-
kud tomu tak dosud snad někde ještě není, je nutno,
abychom na tuto nutnost stále upozorňovali a tyto
náležitosti vždy a všude bezpodmínečně vyžadovali.

Jedná-li se o lokální úkoly, na př. při vytyčování
vnitřních zařízení jednotlivých průmyslových objektů,
je nutno, aby provádějící technik si tyto předpoklady
a nutné podklady vytyčovacích prací sám zpracoval
podrobným zaměřením, třeba i v mistní souřadnicové
soustavě.
Jsou-li dány tyto základy a předpoklady, je možno

provésti theoretickou přípravu, t. j. výpočet základ-
ních vytyčovacích prvků v souřadnicích. Obdobnou
úlohou zabývá se publikace M. M. Livanova;l) V zá-
kladních úlohách výpočtu souřadnic vytyčovacích prv-
ků nerozvádí však dále možnost jejich použití při sa-
motných vytyčovacích pracích.
U větších projektů, zastavovacích plánů a pod. jsou

těmito základními prvky hlavně vrcholové body te-
čen komunikací (silniční polygon), rohy jednotlivých
stavebních bloků nebo jejich jednotlivých objektů.
Při výpočtu je nutno bedlivě sledovati jejich souvis-
lost, počítati' se vzájemnými vztahy, vyplývajícími
z kotování zastavovacího plánu a v daném případě
uskutečnit a pochopit ideu projektu. Nejhlavnější a
nejzákladnější z těchto prvků nutno vypočísti v sou-
řadnicích vztažením na polygonovou síť mapového
podkladu projektu. Tím nejen vyloučíme délkové a
směrové chyby, vzniklé při kresbě projektu, ale i ~tej~
noměrněrozložíme na celý objekt jak možné menší
chyby mapového podkladu a jeho měřítka, tak i chy-
by z deformace podkladového materiálu. Hlavním úko-
lem je správné rozlišení důležitosti jednotlívých zá-
kladních prvků. V další theoretické - .početní -
přípravě vyvarujeme se zásadních chyb, které maří
celou práci, začneme-li výpočet od hlavního prvku a
nikoliv od podružného. Tak na př. není možno vychá-
zeti z mnohdy vepsaných délek přímých komunikací
nebo úhlu jejich křižování, když sám vyhotovitel za-
stavovacího plánu mohl tyto prvky určiti jedině od-
měřením z projektu, jehož přesnost je již dána mě-
řítkem. Jedinými údaji, které je nutno zpravidla za-
chovat, jsou poloměry oblouků komunikací. Všechny
ostatní odvozené veličiny, jako délky oblouků, jejich
vnitřní a vrcholové úhly, vzdálenosti přímých vyjdou
nám jako výsledky našich přípravných výpočetních
prací, které provádíme s použitím nejpřesnějších p0-
můcek. Přiřadíme-li výpočty základních prvků komu-
nikací k výpočtům základních bodů stavebních ob-
jektů podle spolehlivých údajů zastavovacího plánu,
nepozastavíme se zajisté ani před zdánlivě obtížněj-
šími theoretickými problémy, jak je na př. úloha sou-
řadnicového určení průsečíku 2 přímek, přímky
s obloukem, dvou oblouků, souřadnicového určení zá~
kladních bodů oblouků s přechodnicemi a pod. Tyto
úkoly jsou po rozložení jednoduchými úlohami trigo-
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nometrie, která nám dává vždy možnost vyčíslení'hle-
daného prvku v souřadnicích.
V souvislosti se všemi těmito pracemi nutno zde

upozorniti na časté rozpory, vznikající z té okolnosti,
že vytyčovací práce bývají prová~ěny mnohdy něko-
lika různými odborníky, z nichž každý přihlíží k úda-
jům a požadavkům zastavovacího plánu pouze z úzké-
ho hlediska svého technického oboru a opomíjí nebo
přehlíží údaje směrodatné a závazné pro obor dru-
hý. Markantním příkladem bývá zde vytyčování k~
munikací technikem konstruktivního směru a pozdější,
vytyčování staveb technikem stavebním. V obou pří-
padech může dojíti ke kombinaci a zároveň obyčejně
k rozporu s výsledky vytyěovacích prací zeměměřiče
Je proto nutno prosazovati zásadu a požadavek, ahy
vytyčovacími pracemi všeho druhu byl pověřován
pouze jeden odborník, a to zeměměřič, který svými
vědomostmi a zkušeIiostmi je ke všem těmto pracem
nejlépe kvalifikován.
Jsme-li postaveni před úkoly místního rázu, je nutno

aplikovati všechny teoretické a praktické poznatky
geodesie a dovésti jich úsporně a správně využíti.
Jde zde zpravidla o úkoly velké důležitosti, vyžadu-
jící proto nejvyšší odborné kvalifikace a přesnosti
provedení. Tím je zpravidla vytyčování vnitřního za-
řízení průmyslových objektů. Provoz průmyslového
podniku, umístění zařízení a neodstranitelné překážky
měření ztěžují a někdy znemožňují prácovati normál-
ními, vžitými a dnes již zastaralými měřickými me-
thodami při vytyčovacích pracích. Použití methody
vytyčování ze souřadnic je zde jediným východiskem,
jak- je možno zhostiti se úspěšně daného úkolu.
Je-li na území závodu vybudována polygonová síť,

zavedením vedlejšího pořadu do méně přístupného
objektu! získáme technicky nejspolehlivější základ-
nu pro celou naši práci. Vhodnou volbou umístění po-
lygonových bodů na místech nejméně frekventovaných
a s dobrým výhledem k základním prvkům předmě-
tů měření (na př. konce kolejnic jeřábové dráhy a
pod.) vytvoříme si předpoklad k početní přípravě.
Aplikací úlohy protínáním vpřed dosáhneme toho, že
máme k dalš:m pracím nejen souřadnice, nýbrž i velmi
přesné výškové údaje nejdůležitějších bodů s mnoh~
strannou použitelností. Není-li již vybudována poly-
gonová síť katastrální, založíme síť místní nebo pro-
vedeme zaměření k- př~né měřické základně se stej-
nou možností použití a stejnou zárukou přesnosti tak,
aby se později naše měření dalo využít pro účely
základního (katastrálního) mapování.'
Všechny tyto, byť i jen zhruba a povšechně na-

zn!'Lčenépřípravné práce nutilo považovati pouze za
práce přípravné a pomocné, avšak takového významu
a důležitosti, že je nutno věnovati jim tu největší
péči. Proto nelitujeme času na ně vynaloženého, neboť
znamenají časovou i finanční úsporu při vlastních'
pracech vytyčovacích a nadto i záruku technické do-
konalosti a vysoké přesnosti.
Použití měřického díla, vzešlého ze souřadnic, je

všestranné a skoro neomezené.
Vytyčování velkých objektů vyžaduje přípravu vý-

počtem úhlů a délek ze směrníků. Vytyčování samot-
né provádíme methodou polární, a to buď z původní
sítě nebo z nových, vložených dočasných polygonových
pořadů. Ty volíme co nejúčelněji s přihlédnutím na
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Sta'vební projekt, doplněný zamerenymt a vypočtenými
vytyčovacímí prvky.

možnost a nutnost obejití všech překážek měření' při
vlastním vytyčování (stavební materiál, pomocné bu-
dovy, rozestavěné objekty, pomocné komunikace pro
přísun materiálu, tvar a charakter terénu, přírodní
překážky atd.) a vyloučení všech dalších nepřízni-
vých vlivů na měření.
Vytyčujeme tedy vlastně některé prvky neprImo,

nikoli z přímých a základních údajů, ale z hodnot,
které jsme si z nich vyčíslili. Není-li nám možno prO'
překážky ani tímto způsobem provésti vytyčení zá-
kladního prvku, na př. vytyčovaný bod padá přímo
do této překážky (staré, k odklizení určené zdivo,
stavební materiál a pod.), máme možnost, s ohledem
na všechny okolnosti a potíM, provésti předběžný vý-
počet a pak i vytyčení jakkoli odsazených a nepří-
mých pomocných prvků, z nichž, po dodatečném od-
stranění překážky, je možno jednoduchým způsobem·
určiti vlastní základní vytyčovací prvek.
Totéž platí v plném rozsahu i o pracích lokálního

charakteru, na př. uvnitř průmyslových podniků, kde
otázka překážek jak ve směru horizontálním, tak
i vertikálním bývá mnohdy ještě častější. Z daných
souřadnic základních prvkú, které jsme získali jejich
přímým zaměřením, provedeme z údajů projektu před-
běžný přípravný výpočet souřadnic základních vyty-
čovacích prvků, které máme pak možnost vytyčit ne-
přímo z nejvýhodněji zvolených stanovisek.
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Je samozřejmé, že se nyní naskýtá otázka zajištění
tak pracně vytyčených bodů a otázka možného hod-
nocení přesné a dokonalé práce zeměměřiče neodpověd-
ným a chybným provedením stavby samotné, kdy již
není možno pro zničení původního, přesně určeného a
vyty,čeného bodu dokázati, že chyba v celé stavbě n~-
nastala naší vinou.
První otázka je rázu čistě provozního a je nutno ji

řešit všeobecně a jednoznačně. Dokonalé zajištění,
přesné ozna6ení vytyčených bodů, předávací protokol
s písemnou technickou zprávou a seznamem' vytyče-
ných bodů se všemi technickými situačními a výško-
vými údaji je jen částečnou, avšak minimální záru-
kou, že po opuštění pracovního místa zeměměřičem
nedojde se strany vedení stavby k o~lům, nedopa-
třením a přehmatům z neinformovanosti, kterou musí
zeměměřič odstranit tím, že poskytne vedení stavby
podrobné informace o výsledku své práce a získá in-
formace o pracovním postupu stavby.
Aby přesto nedocházelo· k znehodnocení výsledků

práce zeměměřiče a aby byla dána nejlepší záruka
správného budování stavby jak ve směru horizontál-
ním, tak vertikálním, je nutno v bezprostřední blíz-
kosti vytyčených základních prvků stejně pečlivě a
důkladně zajistiti prvky pomocné a kontmlní (situ-
ační i výškové), aby se z nich kdykoli dal základní
prvek obnoviti, či celý průběh stavby samotné ne-
ustále kontrolovati. Těmito pomocnými a kontrolními
prvky mohou býti nejlépe právě nejbližší body poly-
gonových pořadů, z nichž bylo vytyčení provedeno.
Proto je nutno, pokud to situace na místě dovoluje,
provésti i jejich dokonalé zajištění situační a výškové.

Avšak nejlepší možností, jak zajistiti situačně i výš-
kově správné založení stavby, je častá kontrola to-
hoto založení. Nejnovější zkušenosti potvrzují, že při
výstavbě velkých děl má do založení všech ob-
jektů vytyčiti a kontrolovati celý projekt zeměměřič.
Někde si tento postup vyžádaly okolnosti dodatečně.
Na konec je nutno připomenouti, že výšeuvedené

důležité úkoly může zeměměřický technik provésti
jedině tehdy úspěšně, je-li k nim nejen dokonale při-
praven po stránce osobní, svými teoretickými tech-
nickými znalostmi a praktickými zkušenostmi, ale je-li
k nim vybaven i dokonalými technickými pomůckami.
Všechny zde uvedené měřické práce je nutno pro je-
jich důležitost prováděti nejdokonalejšími měřickými
stroji. Podrobné zaměření- v průmyslových podnicích
budiž prováděno jen s největší dosažitelnou přesností.
Pr,Qvytyčovací práce prováděné polární methcdou, po-
užijeme nejlépe autoredukční dálkoměry.
Dokonalými stroji a zručnými spolehlivými pomoc-

nými zaměstnanci j~ou docíleny také dokonalé výsled-
ky vytyčovacích prvků, jež jsou podkladem hospo-
dárného a účelného rozplánování dalších dílčích úko-
lů při budování velkých stavebních děl, jimiž kráčíme
vstříc k sociaIiEmu.
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Vytyčovací práce pro výstavbu velkých průmyslových závodů

Pojednání vzniklo z potřeby jednotného instruováni zaměstnanců při výstavbě velkých průmyslo-
vých závodů. Popis jednotlivých oborů vytyčování, způsoby a důkladnost zajištění, jeho použití )lro ko-
nečné zaměření při skončení výstavby. Značkování při měření a návrh jednotného klíče vytyčovacích
značek v plánech a náčrtech.

Úvod.
Rozvoj prací pronárodnJ podniky a výstavba těž-

kého kovoprůmyslu přinesly s sebou velké vytyčo-
vací práce budov' i jiných průmyslových zařízení,
dokonce i celých nových závodů.
}( těmto úlohám jsou dnes povoláváni ve velkém

měřítku zeměměřiči. Minuly již doby, kdy stavební
inženýr prováděl vše od projektu až po provedení .
• stavby. Dnes je projekt průmyslového závodu vý-
sledkem spolupráce strojních a stavebních techniků
a energetiků. I úloha architektů je nyní vymezena
jen na zvláštní hlediska výtvarná a řešení urba-
nistické. Vyspělá technika klade na všechny začle-
něné podniky tolik úkolů, že je přirozené, že vše-
chny práce zaměřovací vede zeměměřič. To se týká
podkladů pro projekty i pro provádění stavby.
Třeba uvážit, že jde o vytyčování budov s několika-
hektarovou podlahovou plochou přízemí a o kole-
jiště vleček značně rozvětvené. Přesné dodržení

vlečkových projektů na spolehliv.ých podkladech je
nezbytné. Jde také o dodržení rozměrů délkových
i úhlových, zejména pro montované stavby, jejichž
díly jsou vyráběny jinde a dováženy na místo stav-
by. Účast zeměměřiče je zde stavebnímu podniku
a průmyslovému dozoru zárukou za přesnost, spo-
lehlivost a dodržení lhůt. Třeba uvážit, že jde o vý-
kony veliké odpovědnosti, značných hodnot, že se
veškeré práce váží jedna na druhou a že jsou vzá-

• jemně spojeny hospodářskými smlouvami. Prove-
dení vytyčovacích prací souvisí se stupněm připra-
venosti stavby. Pro zajištění včasného splnění plá-
nu určil SÚP směrnicemi povinnost investora pře-
dati stavebnímu podniku staveniště s vytyčenými
objekty. Tím se jeví práce zeměměřiče dvojnásob·
ně důležitá, protože jeho chyby nelze tak snadno
napravovat. Máme proto mimořádnou odpovědnost
a je na nás, abychom učinili vše pro splnění před-
pokládů řadného založení a provedení objektů.
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Přitom se jeví potřeba jednotně vyřeŠit vytyčovací
značky jak v přírodě, tak i na plánech. V tomto
směru je všeobecná nejednotnost a jde o to, aby
značky umístěné v přírodě byly na prvý pohled ná-
padné, aby bylo zřejmé, že to jsou značky přesného
vytyčení a aby se výrazně lišily od mnoha různých
značení, umísťovaných stavebním podnikem.

Předměty Vytyčování.
Předně jsou to polygonové pořady, které

tvoří pevnou síť - kostru - pro vyznačení a za-
jištění jak souboru budov, tak i celého pozemku.
Jejich umístění je závislé na místních poměrech.
Dbáme na to, aby trvalé znaky byly co nejbezpeč-
nější před poškozením a aby byly opravdu co nej-
trvalejší.
P e vn é výš k o véb o d y - n i vel a ční p 0-

Ž· a d y - vytyčujeme jako pevnou síť výškovou
s bezpodmínečným připojením na státní nivelaci.
Pokud to zle učinit, volíme síť několika základních
bodů mimo staveniště. Mimo čistě výškové body
a body na budovách jsou ostatní totožné s body
směrovými. To znamená, že většinu bodů směro-
vých současně nivelujeme. Vyžaduje si toho postup
práce. Je třeba, aby výškový bod byl vždy k po-
užití nejdále na 200 metrů od místa potřeby, aby
z jedné přestavy bylo lze udati výšku i méně kvali-
fikovaným odborníkem a jednoduchým strojem,
nebo jinou pomůckou, což je na staveništi běžné.
Dále vytyčujeme o s y z á vod Ů, t. j. osy celého

systému budov a vleček. Moderní průmyslový zá-
vod vyžaduje rovnoběžné a kolmé řadění budov a
výroben. Ta podmínka je splněna vždy, pokud to
jen trochu dovoluje tvar pozemku. Totéž se týká
o s pat e k vel k Ý c h o celo v Ý c h m o Ii. t o v a-
ných hal.
V závodech dále vytyčujeme vlečky [4]. Vlečky

vytyčujeme podle vytyčovacího schematu z vlečko-
vého projektu. Vytyčujeme jednak osy kolejí, za-
čátky, konce oblouku a přechodnic, potom výhybky
a spádové poměry. Je třeba se podrobněji seznámit
se zvláštnostmi ,železničních projektů, s výpočtem
kolejiště a vleček. Zde odkazuji na některou en-
cyklopedii nebo na technického průvodce. Systém
vleček je prvotním základem pro osový systém ce-
lého závodu; podle něho je určena osa závodu a
dále i poloha všech budov. Třeba si osvojit rozmě-
ry průjezdních profilů, výšek ramp a j. [10].
S i Inic e jsou také 'důležitým dopravním zaříze-

ním závodů, jsou ale jaksi podružnějšího významu
se zřením k předchozím vlečkám a budovám, poku"
jde o výši přesnosti v jejich umístění. Zde vytyčuje-
me osu a šířku silnice, oblouky a výšky nivelcty,
výkopy, násypy a příkopy, podle toho jaká bude
povrchová úprava vozovky.
Kanalisace, vodovod, plynovod a jiná

vedení vytyčuje obyčejně provádějící závod sám.
Nám jen někdy připadá přesně zaměřit tato polože-
ná vedení před zaházením, výkopu anebo i po do-
končení pro vyznačení v rámci celkového plánu
závodu.
Je ř á b o v é dr á h Y jsou důležitým dopravním

zařízením, zvláště v závodech těžkého strojírenství.

Druhy těchto drah jsou zhruba uvedeny v pojed-
nání »Zeměměřictví a průmysl«, Zeměměř. obzor
1941 [1]. Nosnost jeřábových drah dosahuje až
100 tun. Z toho se jeví mohutnost konstrukce a
také nutná přesnost v určení rovnoběžnosti os zá-
kladových patek, pojízdných kolejnic a výšek jejich
uložení [9]. Je zřejmé, že pro tak velká zatížení
může být dopustná mez v rovnoběžnosti kolejnic jen
několik málo milimetrů.
Současně se stavbou budova jiných zařízení se

upravují volné prostory, při nichž se vytyčují
zemní úpravy.

Zajišťovací znaky.
Vytyčené prvky v přírodě značíme tak, aby byly

co nejvíce bezpečné, zřetelné, trvalé, aby je bylo lze
co nejsnadněji a nejrychleji ověřit při podezření,
že některý bod byl poškozen. Pokud provádíme vy-
tyčování poblíž pevných předmětů nebo budov,. za-
jišťujeme je nejen znaky v zemi, ale také mírami
od nich. Vyznačení vytyčovacích prvků musí být
jednoznačné, s požadovanou nebo nutnou mírou
přesnosti. Třeba uvážit o jaké staveniště jde, po
jakou dobu musí být znaky zachovány. To bude
nejméně na dobu provádění stavby, ale obyčejně
ještě déle pro kontrolu přebírání dokončené stavby.
Způsob a použité znaky budou zajisté jiné při stav-
bách, kde jsou používány těžké mechanisační pro-
středky. Proto počet značek volme raději několika-
násobně větší, než kolik je jich třeba. I při zacho-
vání tohoto hlediska zjistíme, že zajišťovacích zna-
ček není nikdy dost. Druh značek je také ovlivněn
požadovanou přesností. Značky osazené zeměměři-
čem pro výstavbu velkých průmyslových staveb
nebo celých závodů budou se lišit od značek použí-
vaných stavebním podnikem. Naše značky budou
nejen přesně určeny směrově a délkově, při vyty-
čení daných rozměrů, ale pravidelně budou určeny
i výškově. Při vytyčování kolejiště vleček budou
to zpravidla body a zajištění os vytyčovacího sche-
matu, vrcholové b9dy tečen oblouků a obvodový
polygon. Mimo osový systém budou to přímo roho-
vé\body budov, jejichž zajišťovací body odsazujeme
obyčejně o určitou délku. Pro provedení vlastních
stavebních prací, to je především výkopu základů
budov železobetonových , zděných nebo základových
patek pro montované železné konstrukce, osadí si
stavební odborníci vlastní značení na lavičkách a
v bedněních, kde hřebíky již přímo S'louží k napětí
ocelových drátů pro přímé vyznačení průběhu ce-
lého výkopu. Naše dříve osazené znaky jsou jim
k tomu podkladem. Osový systém umísťujeme se
zřetelem na budoucí úpravu území. Pokud možno
osadíme body tak, aby -je nebylo nutno přesazovat
po anebo při úpravě a abychom je mohli dále
použít.
Znaky umisťujeme zpravidla v zemi a zajišťujeme

je protažením směrů budovy nebo na jiné zemní
znaky vně upravovaného území. Běžným vytyčova-
cím znakem je kolík vhodných rozměrů podle důle-
žitosti práce a tvrdosti země. Na kolíku přesněji
označujeme bod hřebíčkem. Na seříznuté hraně
kolík číslujeme nebo jinak vhodně označíme. Kolí-
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ků použijeme pro body méně důležité, dočasné nebo
i na body stálé, pokud nemáme vhodnějších trvalej-
ších hmot. Třeba ale zdůraznit, že dřevěný kolík,
lépe řečeno kůl, může být za jistých okolností
i označením bodu s největší požadovanou přes-
ností [2]. V našem případě použijeme pro zajišťo-

vací znaky kratších železných tyčí, jichž bývá na
staveništi dostatek i vhodných průřezů z odpadků
armovacích želez. Pro přesnější práce označíme na
železech křížek (pilníkem nebo sekáčkem) nebo dů-
lek (navrtáním či vyražením důlčíkem). Běžné body
nebo vzdálené zajišťovací body lze také osadit trub-
kou. Všechny tyto znaky osadíme do betonu. Délka
železa a hloubka betonu řídí se místními poměry
a významem bodů. Běžně je to hloubka 60 cm, ale
je také někdy i 1 m. Osazování provádíme tak, že
předem vyhloubeno u jámu vyplníme hustým a suš-
ším betonem (částečně zatvrdlým). Současně na bod
zaměřujeme strojem a tak usazujeme značku do
směru. Při přesných bodech je třeba přidržet na
křížku hrot tužky nebo hřebíček. Podle potřeby
železem posunujeme. Hustý beton má tu výhodu, že
po posunutí značky a jejím přesném umístění rychle
zatvrdne. Samozřejmě, že při osazování beton při-
měřeně dusáme. Při použití mokré směsi po udusá-
ní nastává v betonu pnutí a během tvrdnutí posun
často až o několik milimetrů. Proto je nutné, aby
v betonu nebylo mnoho vody a aby obsahoval co
nejvíce cementu. Na staveništích bývá k použití
rychlotvrdnoucí cement, který jest samozřejmě pro
naši práci výhodnější. Při osazování bodu, který je
určen nejen směrově, ale i délkově, určíme si a za-
jistíme hřebíkem v zemi dva pomocné body, od
nichž doměřujeme při osazování vypočtenou nebo
určenou vzdálenost (viz obr. 2). Samozřejmě, že vy-

tyčení musíme přezkoušet po zatvrdnutí smesI.
Pokud jde o výškové znaky, použijeme především
známých typových znaků státní nivelame Č. III a V.
Cinilo-li by obstarání znaků potíže nebo zdržení,
dáme na místě ukovati znaky ze vhodných želez.
To se týká pouze znaků, které osadíme do budov,

patek a jiných pevných předmětů jen pro výškové
poměry. Jinak výškově určujeme vrchol dříve uve-
deného směrového znaku. Pokud jsou příliš vzdále-
né body státní nivelace, osadíme si poblíž staveniště
své dva výškové body. Nelze-li použít pevného před-
mětu, volíme hlubokou a mohutnou stabilisaci
v místech naprosto nedotčených stavebním provo-
zem, na únosné půdě. Občas se přesvědčíme o stá-
losti těchto bodů. Toto opatření je nutné všude,
kde má být současně prováděno měření ssedání sta-
veb nebo jiných zařízení. Zde odkazuji na normu
CSN 1329-1944 a j. [5, 6], podle kterých je třeba
postupovati. Ustanovení normy lze zanedbati, pokud
jde o volbu a typ šroubovacích značek. Osadíme
vždy řádné znaky čepového typu nebo jiná železa,
pokud možno větších rozměrů a průřezů (na př.
kusy kolejnic). Umístění znaků pod zem a zajištění
v truhlících lze jen doporučit, ale není to nutné [31.

Všechny zajištěné· body třeba ještě nápadně
označit, a to, pokud jde o body zvlášť důležité, do-
poručuje se provedení ohrady trojnožkou, umístě-
nou tak, aby bylo lze nad bodem bez potíží postavit
měřický stroj. Výška ohrádky je závislá na míst-
ních poměrech. Není na škodu tuto ohrádku nabílit
vápnem. Pak je naděje, že se stavební složky přece
jen bodu vyhnou a zvýšíme tím jep.o bezpečnost.

Mimo vpředu uvedeného hmotného znaku používá-
me i znaku kresleného, t. j. tužkové rysky nebo
křídové čáry na zdech. Ty potřebujeme obyčejně
pro zajištění směru osy či jiné přímky a umísťujeme
je co nejdále a co nejvýše. Aby byly svislé, podrží
nám pomocník tužku na hořejším okraji, špičku za·
řídíme do směru, naznačíme bod tužkou a obdobně
učiníme níže. Oba body podle pravítka tužkou spo-
jíme. Obdobně to provádíme ve velkých halách při
vytyčování výšky podlahy pro vodorovnou rovinu.
Abychom snadno zacílili na tuto směrovou značku
i z větší vzdálenosti, abychom ji jinak snadno na-
lezli, označíme tyto čáry svislé i vodorovné olejo-
vou barvou použitím šablony. Použijeme červenou
barvu pro světlé podklady a bílou pro tmavé. Přes-
ná šablona nám úplně centricky vyznačí dosavadní
znak. K tomu slouží dvě malé dírky, kterými nařídí-
me šablonu na dříve naznačenou tužkovou čáru.
Pro vodorovné čáry použije se šablona otočeně
o 90°. To nám zaručí, že na stavbách nedojde ani
později k záměně mezi našimi přesnými body a ji-
nými značkami, kterých je vždy celá řada. Během
práce nebudeme zdržováni hledáním tužkových zna-
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ček pO zdích ani prl zhoršené viditelnosti. Kromě
toho, i když tužková čára oprší a zmizí, olejová
značka zůstane trvale. Tak podobně budou znaky
lépe viditelné i uvnitř budov při osazování podlah.
Šablony je nejlépe zhotovit z plechu tloušťky do
1mm.

Značky vytyčovaných a zajišťovacích prvků
na plánech.

V době technického pokroku a rozmachu, kdy
celé soubory prací i malé podrobnosti jsou nor-
movány, není třeba zdůrazňovat potřebu a nutnost
jednotné zobrazovací a vyjadřovací formy pro zna-
ky na vytyčovacích náčrtech a výkresech. Je nalé-
havě třeba, aby bylo používáno stejného pracovní-
ho systému v přírodě a jednotného grafického vy-
jádření na plánech.
Jde vesměs o znaky dočasného významu. Z nich

ovšem některé při dobudování stavebního díla mo-
hou být převzaty i do sítě běžných měřických bodů
pro zaměření a zobrazení celého závodu. Zde se
vyskytují nové pojmy, které neznají měřické před-
pisy o smluvených značkách. Jsou to vytyčovací osy,
podrobné body těchto os, jejich zajištění, body ozna-
čující rohy stavebních děl, body sítě vleček a pod.
Výškové body, pokud jsou umísťovány jen k tomu
účelu (na př. pozorování ssedání budov), lze vyzna-
čit obvyklým předepsaným způsobem. Osy značíme
čerchovanou čarou a navíc je vyznačíme dvěma
proti sobě otočenými zuby či křídly, která značí
směr osy a která ji učiní na plánu na prvý pohled
nápadnou. Osa je nervem celého vytyčovacího díla
a proto musí být na všech plánech nápadná a vý-
razná. Dodatečně si označime i osu ve vlečkových
i jiných stavebních plánech, které obdržíme za pod-
klad své práce. Tyto zuby značíme plně černě nebo
barevně podle provedení plánů, aby nás nemýlily
s jinými údaji výkresu.

Pokud je naše osa odvozena jako rovnoběžka
s osou státní dráhy, staničíme ji totožně s hekto-
metrováním státní tratě, nikoliv od nuly. To značí,
že nulový bod bude značen na př. takto:

-.-T-·~·~~~O-l,
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Mimo náš běžný způsob třeba psát koty (míry)
i podél osy, jak je běžné ve stavebních výkresech.
To je nutné proto, aby naše výkresy byly na první
pohled srozumitelné i odborníkům, jimž mají sloužit.
Ostatní nově použité značky jsou tyto:

___ .~ oznacení
, hlav. osy

Z praxe pokládáme počet uvedených značek za
dostačující. Nejsou v rozporu ani se smluvenými
značkami měřickými ani se značkami stavebních
nebo strojních výkresů.

Závěr.
Toto pojednání vyplynulo z několikaletých zku-

šeností a z potřeby, která se objevila rozvojem prací
při výstavbě těžkého kovoprůmyslu. Výklad je snad

,<O<'00"" .~'.k, I
••• A 63,20_reJ .l00,P~._._f"ěI1!.~L·_o_·_ ~ -;:
~ -'-U; ~ 320,385::: r/321,6tS n.m. ~ ~ •

. ~ ~ 3
body též určené výškově
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někde záměrně podrobnější se zřením k no'Vému za-
měření časopisu, Na 'Vytyčo'Vacíchpracích se podí-
lejí nejméně polo'Vinou naši technici a oni mají
pro'Vádět 'Většinu zde u'Vedených úkonů. Domní'Vám
se proto, že podrobnost nebude na zá'Vadu lepší
srozumitelnosti.
V pojednání není také 'Vyčerpáno 'Vše a je třeba

si u'Vědomit, že autoru jde o směrnici, neboť poměry
na každém sta'Veništi jsou jiné a dokonce tak roz-
dílné, že se naprosto liší. Práce 'Vyžadují jak 'Velmi
zdatných inženýrů, tak i techniků. Je proto jejich
'Věcí, jak se zhostí s'Vého díla. Přestože jsem použil
bohatých zkušeností ze so'Větské literatury, 'Věřím,
že se najde ještě mnoho námětů a dalších doplnění.
Pokud no'Vé zkušenosti nebudou na zá'Vadu přehled-
nosti, najdou zajisté svého uplatnění. Sám osobně
budu po'Vděčen za 'Všechny no'Vé náměty, neboť 'Vy-
tyčo'Vacím pracím nebyla dosud 'Věno'Vánanáležitá
pozorr.ost. Výsta'Vba státu přináší i zde denně novS
úkoly, které musíme společně řešit.

Literatura:
[1] Ing. Dr K rum p han zl: Zeměměřictvi a průmysl.

ZO 1946, str. 129--136,174-178.
[2] Ing. Dr J. B o h m: Měření nově vybudovaných geo-

detických základen v Čechách, ZO 1945,str. 4-12.
[3] Ing. R. Jan ě: PozoTováni výškových změn pod-
dolovaného území, betonových a pilotových základů
přesnou nivelací. Zvl. otisk Zpráv ve.ř. sl. techn.,
1936,č. 5 a 6.

[4] Ing. J. K a v á I e k: Příspěvek k praktické geometrii
v železničním stavitelství, TO 1944,8,tr. 261-264, 278
až 285.

[5] čSN 1150-1944Základová půda.
[6] ČSN1329-1944Měření posunu staveb.
[7] ČSN1104-1933Stavební plány.
[8] ČSN1051-1941Navrhování ocelovýh konstrukcí.
[9] ČSN1330-1942Navrhování jeřábových drah.
[10] Služební předpisy ČSD: D-19 vlečkové předpisy.
[lIJ M. M. L i van o v: Proizvodstvo geodezičeskich ra-

bot v promyšlennom i žiIiščnom stroHeÍstve.
[12] G. F. G I 'ot o v: Geodezičeskie raboty pri krupnom

gidrostroitel'stve.
[13] Min. komuna!. chozjaistva: Geodezija v go,rodzkom

stroi teÍstve.

Vytyčování anten vysílacích stanic

Stavba vysílací stanice předpokládá přibližně ploché
území s dokonalou možností uzemění, t. j. s mohutným
přirozeným basenem spodní vody, s dobrými podmín-
kami komunikačními a s příznivými podmínkami geo-
logickými. Je také důležité, aby krajina byla bez znač-
nějších terénních á porostních překážek.
V daném případě zeměměřič obdržel přehledný plán

v měřítku 1 : 2880 s 'Vyznačeným půdorysem tří stožá-
rů, devíti kotvišť napínacích lan, příslušných budov
a komunikací. Vzdálenost mezi stožáry A, B, C byla
dvakrát 325 m, tedy celkem 650 m a vzdálenost devíti
kotvišť - na ob~ku označeno 1-9 - od pat pří-
slušných stožáru 125 m úhly kotevních lan v půdo-
rysu svírají 120°.Situační uspořádání je patrno z obr. 1.
Především bylo nutno srovnat katastrální mapu se

skutečností. Zde je zvláště důležité, aby jednotlivá
kotviště, která musí ze stavebních důvodů být v bez-
pečné vzdálenosti od vodotoků, ve skutečnosti nepadla
pf-ímo do břehu, nebo řečiště neregulovaných putují-
cích řek. V takovém případě je lépe osu vysílací sta-
nice vhodně posunout. Vrstevnicový plán stačí vyho-
tovit pro prostor budoucích budov a komunikací.
Vytyčení 900 m dlouhé přímky 1-9 bylo provedeno

teodolitem ze středu a přímka zajištěna dostatečným
počtem mezibodů. Délky byly měřeny 20m ocelovým
pásmem, srovnaným a napínaným 10kg Závažím. Mís-
to měř. hřebíků k přiřazování jednotlivých pásem bylo
použito olověných desek, na kterých vždy ryskou byl
vyznačen konec pásma. Tohoto způsobu přiřazování
pá.'lembylo použito proto, že povrch terénu byl značně
zarostlý travou akřo'Vínami. Směr pokládání pásma
byl stále koptrolován. Naměřená délka opravena o di-
ferenci plynoucí z rozdílu teplot a převýšení. Měřeno
dvakrát v obou směrech. Byly naměřeny hodnoty
900,000 m, 900,030 m, 900,009 m a 899,972 m.

Dvě kotviště ve dvou případech měla převýšení proti
. patě příslušného stožáru o 3,50 m a 4,00 In..
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Poněvadž sklon kotevního lana k ose stožáru ze sta-
tických důvodů nemůže být měněn, bylo nutno zkrátit
vzdálenost kotvišť od paty stožáru.
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Přirozeně tím se také zkrátí délka kotevního lana.
Uvažujeme-li vzdálenost kotviště a = 125 m a sklon
kotevního lana k ose stožáru 45°, je kotevní lano upev-
něno na stožár ve výši b = 125 m. Délka kotevního
lana bude tedy c= \/a2 +l;2. Je-li kotviště převýšeno
proti výšce paty stožáru o hodnotu 111, = 4,00 m, bude
kotevní lano kratší o délku

d __ m_
- sin 45°

2m

\/2
Poněvadž n = 111" bude tedy délka kotevního lana

c' = c - d a opravená vzdálenost kotviště od paty sto-
žáru b' = b - m = 121 m.

Hodnotu m určíme graficky z přesného řezu teré-
nem, vedeného průmětem kotevního lana od stožáru
ke kotvě. Poněvadž je kotevní lano připevněno na ob-
vedu stožáru, nikoliv vose, zmenší se konečná délka
lana o hodnotu f = \/2 e2, kde e znači tlouštku stožá-
ru. Přesnost délkového měření lze posoudit z průměr-
né lineární odchylky pro s = 900,003 m

Ps = ± ll1L == ± 0,017 mn

Tento měřický postup a docílená přesnost dostačují
podmínkám, udaným konstruktérem. Měření nutno vy·

konat vždy s přesností pokud možno největší. Jde
o stavcu a výpočty našemu oboru velmi vzdálené a
mnohdy je obtížné předem se dovědět všechna nutná
data. Proto proveďme měření tak, aby vyhovělo všem
náročnějším požadavkům. .

Zde třeba upozornit, že tohoto způsobu lze obdobně
použít pro stavbu vysokých továrních kovových ko-
mínů.

Zjišťování posuvů továrního komínu

Zeměměřič s dokonalou znalostí trigonometrického měření a s dobrým rozhledem po ostatní technice
muže být velmi nápomocným přifešení hospodářsky nákladných úloh. Proměření a propočtení osy továr-
ního komína pomáhá statikům a topenářům k odhalení pravé příčiny jeho výkyvů a k učinění potřebných
stavebně bezpečnostních opatření.

Autor byl pověřen úlohou zaměření vychýlení osy
hlavy továrního komína v jednom průmyslovém zá.
vodě. Výsledky měření měly sloužit ke kontrolnímu
-výpočtu stability komínu.

Komín je železobetonovÝ,60 m vysoký. Ve výši 30 m
je na něm umístěn vodojem. Byl postaven za prvé
republiky ostravskou železobetonářskou firmou. Ko-
mín je z tvárnic (kamenů) s prutovou armaturou
vodorovnou i svislou Jeho životncst byla plánována
na 20 let. V době měření byl již 25 let v provozu.
V době okupace objevily se na jeho betonovém plášti
svislé trhlín,ky. Tehdejší správa upevnila přes ně mo-
sazná měřítka s milimetrovým dělením, aby bylo lze
měřiti případné změny velikosti trhlin. Výsledky ne·
jsou známy; byly asi velmi malé..Ke konci války vy-
buchly v blízkosti letecké pumy,které ohrozily jeho
stabilitu. Po okupaci osadilo vedení závodu napříč
trhlinek váIeěkyz prostého betonu, aby mohlo z je-
jich porušení zjistiti zvětšování trhlinek. Asi po 1 rOCe
nebyly porušeny, tedy zvětšování nepokračovalo. Svis-
lé trhlinky ve směru povrchových přímek mohou býti
způsobeny radiální roztažností betonu teplem.

Stabilita komínu byla početně přezkoušena odbor-
nou topenářskou firmou. Plány ani původní výpočty
se nezachovaly Podle způsobu vazby tvárnic byla hle-

dána prutová armatura sondami až do hloubky 10 cm.
Byla nalezena pouze vodorovná výztuha profilu 6 mm,
svislá nebyla zjištěna. Selhal i pokus o zjištění její
polohy v betonu magnetkou. Řada železných konstruk-
cí a silné elektromagnetické pole z uložených kabelů
vysokého napětí znemožnily použití magnetky. Sou-
stavné sondování do větších hloubek by příliš poru-
šilo plášť, který je v základech silný jen 30 cm, v hla-
vě pak 15 cm..Topenáři vypočetli tedy stabilitu za ne-
příznivého předpokladu, že svislé armatury není. Byl
vypočten koeficient bezpečnosti proti překocení 1,26,
zatím co bezpečnostní předpisy určují 2,00. Tovární
vodojem nebyl již v té době naplněn, čímž se sta:bilita
též zhoršila.

V€doucí závodu dal přezkoušeti stavebním odděle-
ním. svislou polohu osy. Vyklonění bylo patrné již
pouhým. okem, zejména v horní polovině komínu.
Prvé měření vykonal Ing. Přistoupil, který měřil
excentricitu trigonometricky z jedné základny a
zjistil tehdy úchylku vrcholu od svislice.

Vzhledem k nebezpečí zřícení bylo rozhodnuto p0-
zorovati soustavně tuto odchylku, a to v obdobích půl
až jednoročních. Komín stojí na pískových náplavech
na břehu řeky. Uvažovány byly také nepříznivé p0-
měry jarni (vysoká hladina spodních vod) a podzim-
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Stln. R.Iaf.v.Ýi. Mol ko·
m mí;t~I~8d

1 100.00 60,64

2 99,98

3 99.82
4 tOO, 73

5 101,16 60,63

6 99,94 60,67

ní (nízká hladina špodních vod). Kontrola ssedání zá-
kladů nivelací nebyla provedena jednak proto, že ne-
byly k disposici přesné nivelační stroje a potom, že
měření výchylky bylo pokládáno za spolehlivějšího
ukaza.tele pohybu osy komínlL
Kolem komínu, přístupného pouze s jedné strany,

byl rozvinut po továrním nádvoří polygon o 6 vrcho-
lech a trvale zajištěn betonovými bloky 30 X 30 X 90
cm s osovou železnou značkou. Polygonové strany
!byly měřeny vždy týmž pásmem s přesností pro mě-
ření základen. Pásmo bylo porovnáno při teplotě
+ 150 C. Abychom mohli výsledky měření absolutně

~
I

Souř.sy·slem 1948 ,
Xz'= 56.15,y z = 10,55

srovnávati, byla měření redukována na teplotu při p0-
rovnání podle vzorce:

= Dměř. (1- 12 .10--6.LI t)

Byly vypočteny také výšky stanovisek. Poněvadž
tovární dvůr byl téměř vodorovný, měřili jsme přímo
vodorovné délky stran polygonu; proto jsme nepočí-
tali opravu ze sklonu:

h2
LlD=--

2D
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Pásmo bylo napínáno silou 10 kg, tak jako při po-
rovnání. Nepočítali jsme ani opravu z průhybu pásma
podle vzorce

G2.D3
KD=~ 2482

při prŮřezu pásma 13 X 0,25 mm. V uvedených vzor-
cích, užívaných bývalým Zeměměřickým úřadem (nyní
SZKÚ) značí:

D měř. • .• délku měřenou,
D red. '" délku redukovanou,

L1 t tepelný rozdíl ve stupních C,
h výškový rozdíl v metrech,
8 .•.... zatížení 10 kg.
G = 0,025 675 kg/bm při spec. váze 7,9.

Další opravy na hladinu mořskou Ks = - ~ D a

korekce ze zobrazení rovněž počítány nebyly. výpočty
byly provedeny na úroveň paty komínu, což nám rela~
tivně vyhovovalo.
Úhly jsme měřili gradovým theodolitem Wild T 2

ve 2 skupinách, přesně jsme centrovali jak olovnicí,
tak opticky. Úhlový uzávěr polygonu o 6 vrcholech

byl 0,0013 G. Jako osa hlavy komínu byl vzat průměr
~měření na pravý a levý okraj. Objevily se nám určité
rozdíly, které byly způsobeny těmito okolnostmi:
1. Hlava komínu není dokonalým kruhem. Je kryta

litinovým' věncem. Na závětrné straně vytvořil se ná-
let sazí v síle až 10 cm. Je tedy zorný úhel hlavy jiný
nejen z každého stanoviska, ale je jiný i při opakova-
ném měření o rok později na témže stanovisku.
2. Vrchol komínu ve větru mírně kýve. Proto je tře-

ba voliti při měření velmi klidný den, aby výsledky ne-
byly ovlivněny tímto kýváním.
3. Nevyhnutelné chyby v měření úhlů a délek, kte-

rým čelíme volbou vhodných přístrojů a měřických
metod.
Výpočet provedli jsme v souřadnicové soustavě. Osa

X zvolena ve straně 1-6. Osa základu zaměřena pra-
voúhlými souřadnicemi ke straně 1-6. Osa hlavy byla
vypočtena jako aritmetický průměr ze 6 měření stej-
né váhy. Výsledky byly vyneseny ve skutečné velikosti
v ,pomocné souřadnicové soustavě s posunutým počát-
kem do osy základu. Všechna předchozí měření byla
takto srovnána:

{Ujen 1947 Ing Přistoupil
e = 12,6 cm jižník 362 G

Dr Žďánský
e = 22,7 cm jižník 346 G

Dr Žďánský
e = 19,3 cm jižník 390,4 G

Dr Žďánský
e = 25,5 cm jižník 387,5 G

Excentricita se zvětšuje a stáčí se. Pohyb jsme
připisovali změně únosnosti základové půdy v dů-
sledku hladiny spodních vod.
V říjnu 1949 pozorovali jsme úhlově dřík továrního

komínu. Jednotlivá patra jsou stažena ocelovými pásy.
Se stanoviska kolmo k největší úchylce měřili jsme od
společného počátku zorný úhel dříku v několika pa-
trech v místech osazení pásů, a to vždy oba okraje.

1. Vrchol hlavy v = 60,55 m
2. Poslední obruč v = 44,03 m
3. Kruh nad reservoirem v = 32,58 m
4. 2. kruh pod reservoirem v = 23,03 m
4. Základ v = 4,0

G G
1. o. = 4,5126 osa = 5,8353
1. o. = 4,2714 osa = 5,8683
1. o = 4,1466 osa = 5,9202
I .o. = 3,9163 osa = 5,9480
1. o. = 3,8507 osa = 6,0016

G

pro o. = 7,1580
pr: o. = 7,4653
pr. o. = 7,6938
pro o. = 7,9797
;pr. o. = 8,1526

V 2. úseku jeví se ještě zlomení osy mimo JeJl
sklon. Po tomto zjištění pátrali statikové po příčině.
Po podrobném prohlédnutí celého komínu doporu-
čeno za plného provozu snésti nejvíce poškozenou
horní třetinu a nahraditi přirozený tah umělým
(ventilátory) .
Při odsekání byla nalezena i svislá armatura. Asi

ve % výšky byly pruty na jedné straně přetrženy a
komín zlomen. To 'byla hlavní příčina jak vychýlení
hlavy, tak i stálé zniěny směru excentricity. Vodorov-
ná tržná spára se zvětšovala; bylo by došlo ke zří-
cení komínu a zavalení továrny. Svislé trhlinky ne-
byly nebezpečné.
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624.131 Hunziker A.
Le controle et la représentation des affais'sements

do terrains. (Sledování a zobrazení posunů plidy). 11 str.
1951. Schweiz. Zschr. fiir Verm. č. 4.
Autor se zabývá i\6Šením určitého případu posunů

půdy a jejich důsledků na okolní budovy. Článek je
velmi instruktivní svým podánim a názornými zpliso-
by zobrazení posuvů v jednotlivych obdobich. Velmi do-
poručuji přečtení článku těm, kdož spolupracuji na vý-
stavbě průmyslových závodů anebo při stavbě velkých
~tavebních děl.
Pří té příležitosti upozorňuji na naši nomnu ČSN

1329-1944: Měř e n i p o s u v li s t a v e b a na většinou
zapomenuté velmi hodnotné a podrobné pojednání Ing.
Janče: Pozorování výškových změn poddo-
lov a n é h o úze m í, be t on ov Ýc h a pilot ov Ýc h
základli přesnou niv·e,lac·i, Zvl. otisk Zpráv
veř. služby techn. 1936, č. 5 a 6. Lze litovat jen toho, že
tyto mimořádné a snad i životni zkušenosti dobrého
odborníka upadly téměř v zapomenutí a že jich nebylo
náležitě Využito pro spolupráci zeměměřičů s obory, kte-
rým by mohly být velmi potřebné. Dnešní směr vývoje
spolupráce zeměměřiče s ostatní technikou vyžaduje,
aby zeměměřiči všech katego,rii věnovali uved,eným otáz-
kám náležitou pozornoSit.Sám bych byl povděčen každé-
mu, kdo by své někdy i drobné zkušenosti v tomto
směru zde otiskl anebo mi je Sidělil soukromou cestou.
pokud by neuznal za vhodné jejich zveře,jnění.

Dr Krumphanzl

658.21 Ing. Dr V. Krumphanzl.
Geomllltrické polohopisné - plány prlimyslových

závodil, 3 str., 1951, Praha. českoslO'Venskýprilmys;l, č. 5.
Autor seznamuje okruh prilmyslových pracovníků

s všeobecnými možnostmi využiti zeměměřícké práce při
výstavbě i provozu pi-ůmyslových závodů. Upo7>OTňuje
také na možnos.ti s;peciálni spolupráce', která je čistě
znalecké povahy. V pojednání je poukazováno na Siku-
tečností, které odůvodňují potřebu řádných plánových
pomůcek, vyhotovených číselno'u methodou, nadlisledky
nevyhovujících polohopisných podkladli a na vznikajíci
hospodářské ztráty.
V další čáSiti jsou čtenáři seznamováni jen tak v pře-

hledu s náležitostmi dobrého plánu závodu, s; vlastním
měřením, s možnostmi využití moderních reprodukčních
method v SZKÚ a hlavně s dalším vedením plánu v sou-
hlase se skutečností.
Závěrem je vysloven názor a součas;ně návrh na jed-

notné vyřešení opatření řádných a vyhorvujících pláno-
vých podkladů pro všechny národní podniky. Toto řeše-
ní by mělo být provedeno legislativní úpravou obdobně
jako to má být pro popisné mapy. Kzl

Ministerstvo dopravy,
Ústřední ředitelství ČSD, n. p.,

624.21(083.75) Mínisterstvo stavebního průmyslu
Směrnice pro navrhováni mostil - Předp,isy pro že-

lezniční a. silniční mosty, část I. Red. Ing. Jeroným
Procházka a Ing. Vladimír Dvořák, 300 stran, 64 obráz-
ků, 48 tabule·k, 4 přílohy, březen 1951, Knižnice minis-
terstva stavebního průmyslu, svazek I, Vědecko-tech-
nícké nakladatelství (VTN 254), Kčs 92,- brož.
Posouzení těchto s;měrnic s hledi.ska navrhování mos-

tů z pera Dr. Pacho1íka uveřejnil časopis »Stavební
průmysl« ve svém letošním sedmém čísle. Naším úko~
lem je zhodnotit publikaci s hlediska zeměměřického.
V části 2 »Stavební návrh«, která rozlišuje návrh

mostu podle účelu a propracovanosti na předběžný, po-
:všechný a výsledný, se dočítáme o mapových podkla-
dech návrhů. Jednou z hlavních Sioučástí jak povšech-

ného, tak výsle.dného návrhu je polohový výkres, který
má jednak znázorňovat dosavadni stav, jednak vlastní
návrh mostu se všemi úpravami, jež budou se stavbou
mostu souviset (úpravy toku a komunikací, mOlS'tni
rampy, zřízení sjezdu, přípojek a pod.). Z d08'avadního
stavu se na výkre'su zejména zobrazí ve,škerá pozemková
držba !l dosavadními komunikacemi a toky, podzemni
zařízení (kanalisace, vodovod atd.), budoucí zastavěni
s platnými stavebnínii čarami podle zM,tavovacího plá-
nu, poloha pevných bodů směrových i výškových, po
případě si.tuace dosavadniho mostu. Výkres musí dále
obsahovat staničení mostu, úhel křížení, směrové a sklo-
nové poměry stavbou dotčených toků a komunikací a
pod; u, železničních mOlS'tůtéž vzdálenost středu mostu
od krajních výhybek' sousedních s;tanic.
Polohový výkres se doplní výškovými kotami a

vl'stevnicemi, neobsahují-li tyto údaje jíné podrobnější
plány. Výškové měření se připojí na státní nivelační
síť, j.e-li výškový bod státní nivelace vzdálen do 2 km.
Jinak se za východisko výškového měření zvolí bod,
jehož výška se přibližně určí z topografícké mapy. Jen
ve výjimečných případech, a to za souhlasu objedna-
vatele, lze výškové měření připojit na bod S'e zvolenou
vÝškou.
Polohový výkrES má být vyhotoven aspoň v měřítku

katastrálním nebo v měřítku 1 : 1.000 nebo 1 : 500, má-li
být návrhu použito při veřejnoprávním řízení.
Z výčtu, co má polohopis výkresu z dosavadního sta-

vu obsahovat, shledáváme, že mapovým podkladem ná-
vrhu může být zpravidla otisk nebo kopie katastrální
mapy. 2ádné z ustanovení se bohužel nedovolává ka-
ta.",trální mapy, která by v mnohém případě vykonala
platné služby jako mapový podklad bez předběžného
a nákladného měření. Směrnice naopak vyžadují pro
každý návrh vlastní podrobné měření a pomíjejí skuteč-
nost, že katastrální mapy jsou v některých obcích Vy-
hotoveny dokonce v měřítku 1: 1.000 nebo že mají
výškopisné příložky.
Nepřihlíží se tedy ani ke katastrálnímu zákonu

č. 117/1927 Sb., který mimo jiné uvádí v § 3, že katas-
trální mapa má sloužit technickému podnikání, ani
k zeměměříckému zákonu č. 82/1948 Sb., který sleduje
zhospodárnění veškerých měřických prací.
A tak projektanti nejen nevyužívají mapového díla

(katastrální mapy), pokud jim to dovoluje měřitko vý-
kre.:-u, ale ani nepos'kytují výsledky svých prací země-
měřické službě, jak ustanovuje § 5 citovaného země-
měřického zákona. Tím vznikají nedozírné národohospOo-
dářské škody, které jsou zejména v dnešní době citelné
vzhledem k naprostému nedostatku pracovních sil
v zeměměřickém oboru.
Směrnice by se měly též dovolávat prozatímních

výškopjsných pokynů, vydaných bývalým ministerstvem
techniky, jež zajišťují jednotnost výškopisných prací a
jejich využití i pro jiné účely.
Jinou součástí návrhu je mapa okolí navrhovaného

mostu, vyhotovená v měřitku 1 : 75.000 (speciální mapa),
do které se zakreslí výraznou barvou navrhovaný mos-t,-
komunikace nebo vodní tok, jež jsou mostem převáděny
nebo překračovány.
Nezbytným zeměměřickým doplňkem návrhu musí

být podélné a přičné řezy, seznam pevných bodů smě-
rových a vÝškových s krátkým popisem a topografií,
seznam a výměry pozemkťr potřebných pro..stavbu a ko-
nečně vytyčovací schema mostu a úprav, podle kterého
lze bez obtíži vytyčit na staveništi body, přímky, úhly,
výšky, oblouky atd. potřebné 'pro navrhovanou stavbu.

Směrnice, členěné do čtrnácti kapitol podle desetin-
ného třídění, jsou, až na některé nedostatky v použité
zeměměřillké terminologii, pečlivě propracovány.

·
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Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu ze dne 30. dub·
na 1951, Č. 183, o úpravě odběru geodetic.kých přístrojfi.

(Č'lÍistka56/1951.)

Výše uvedenou vyhláškou se přenáší na Narpu, ná-
rodni podnik, výhradni oprávnění k odběru geodetic-
kých přístrojů a příslušenství k nim. To znamená, že
výhradním distributorem geodetických přístrojů je
Narpa, u které je třeba objednávat v·eškeré geodetick€l
přístroje a jejich příslušenství. ZM

Vyhláška ministra financí ze dne 19. května 1951, ě. 197,
kterou se vydává oddíl C sazebníku všeobecné daně.

(Částka 61/1951.)
Podle nového sazebníku, který nahrazuje sazebník vy-

daný' vyhláškou ministe·rstva financi č. 122/1950 Ú. l. I,
ve znění vyhláš,ky č. 214/1950 Úl, 1. I, Sl; vybírá daň
od zemědělců.
Všeobecné dani podle této vyhlášky podléhají všichni

ti, kteří provozují na vlastní úče't zemědělské hospodář-
ství. Z daňové povinnosti jsou vyjmuty pouze orgány
státní správy, národní podniky a komlUlální podniky.
Kromě toho daň neplatí:
a) jednotná zemědělská družstva III. a IV. typu, a to

za dobu od je,jich založení až do konce roku 1953,
b) zemědělci, kteří jsou členy zemědělských družstev

III. a IV. typu, a to od prvního měsíce následujícího
po vstupu do družstva,
c) výrobní zemědělská družstva, pokud byla jako ta-

ková uznána,
d) zemědělci, obdělávající půdu o výměře menší než

20 ha, pokud splnili v předchoúm roce výrobní a dodáv-
kové povinnosti.
Vlastnictví k pozemkům není rozhodné při stanovení

daňové povinnosti; směrodatnou okolností je ce,lková vý-
měra půdy, na které zemědělec hospodaří. Pro výpočet
daňového základu slouží tedy nejen půda vlastní, nýbrž
i najatá či převzatá do obhospodařování na podkladě
jiného právního poměru. Jenom půda odevzdaná z půd-
ních pozemkových rese,rv k přechodnému obdělávání
nebo přikázaná do povinného nájmu, se do daňového
základu nezapočítává.
Výše daně se stanoví podle' toho, v jaké výrobní ob-

lasti (řepařsk:é, obilnářské, bramborářské, pícninářské)
leží obdělávané poz.emky, jaká je jejich celková výměra
a jaký je jejich průměrný katastrální výtěžek podle
stavu dne 1. ledna běžného roku. Podle těchto kriterií
je daň odstupňována a sestavena do tabulek sazebníku.
Odevzdá-li zemědělec daň ze zahradnictví, nezapočítá-

vají se pozemky věnované těmto účelům do zemědělské
půdy. '
J.e-li výměra obdělávaných pozemků větší než 50 ha,

zvyšuje se daň uvedená v saz;ebníku o 1 desetinu sazby
za každý hektar nad 50 ha.
Zemědělci, kteří ho-spodaří na půdě o výměře větší

než 20 ha a nesplnili výrobní a dodávkové povinnosti,
může být daň zvýšena za běžný rok až O'100%.
Daň je splatna k 15. dubnu, jestliže zemědělec pro-

voz;O'valhospodářství 1. ledna běžného roku. Okresní
národní' výbor může na žádost povolit placení daně ve
čtvrtletních splátkách, splatných 15. dne po konci kalen-
dářních čtvrtletí.
Vyhláška jasně dokazuje význam poz;emkového ka-

tastru a katastrálního výtěžku, be·z něhož se zatím
daně tohoto druhu neobejdou. ZM

S b í r k a obě žní k ťl pro K N V.
Změny hranic obcí a katastrálních území; úprava

působnosti.
(Sešit č. 33/1951, poř. č. 445.)

V zájmu rychlejšího provádění změn hranic obcí a ka-
tastrálních ÚZEmí pozměřluje ministerstvo stavebního

prumyslu shora uvedeným výnosem oddíl III, písmo bl,
odst. 1 oběžníku poř. Č. 655/1950 v tomto smys1lu:
Jakmile je pravoplatné rozhodnutí o změně obecních

hranio publikováno v Úředním listě nebo národní výbor
l'oz;hodne o změně katastrálních hranic provede okresni
národní výbor změny v poz;emkovém katastru, zakresli
změnu do přehledné mapy katastrálních území a vyhoto-
ví její snímek. Poté odešle snímek s přehledné mapy
s prtlvodní zprávou, v níž uvede údaje o ce,lkové výmě-
ře jednotlivých katastrálních území, krajskému národní-
mu výboru, který si doplní přehlednou mapu, ser,mamy
a výkazy a zašle snímek s průvodní zprávou minister-
stvu stavebního průmyslu. ZM

Pokyny pro rozpis jednotného prováděcího plánu veřej-
ného vyměřování a mapování a pro kontrolu plněni
plánu zeměměřických prací, vykonávaných KNV.

(Sešit č. 34/1951, poř. č. 455.)

Po vydání podrobných pokynů pro rozpis plánu z;emě-
měříckých prací ONV (JNV) vydává mini-sterstvo sta-
vebního prumyslu obdobné pokyny pro rozpis jedno1tného
plánu zeměměřických praci vykonávaných KNV. Pro
ten účel z;avádí tiskopis Plán-Přehled o postupu země-
měřických prací, vykonávaných krajskými n'árodními
výbory (Plán prací A nebo Přehled o postupu prací A).
Vycházeje z úkolů, stanovených jednotným plánem

zeměměřických prací, rozepíše KNV v dohodě s pláno-
vacím referátem především krajský plán prací A a před-
loží jej ministerstvu stavebního p,růmys}u. Po' jeho
schválení provede KNV za účasti zaměstnaneckých or-
ganisací vlastní rozpis úkolů na skupinový a osobni
plán prací A pro mě,síční plánovací období. a to v duchu
zá-sad socialistického plánování úkolů až na pracoviště
a pracovníka. V oběžníku se uvádí: »Jedině tak je za-
ručena těsná spolupráce a zájem zaměstnanců na plnění
a překračování plánu a jsou dány předpoklady k so-
cialistické soutěží a z;pevňování norem.« Je opravdu
třeba, aby každý zaměstnanec znal rO:IJsahúkolů, které
mu ukládá jednotný plán zeměměřických prací, aby si
uvědomil, že je nutno tento úkol nezbytně splnit tak,
aby v celku byl splněn jednotný plán zeměměřických
prací.

Plnění plánu se sleduje měsíčně na témž tiskopisu
nadepsaném jako »Přehled o postupu prací«, který vede
každý zaměstnanec (osobní přehled o pos,tupu praci A),
pracovní skupina (skupinový přehled o postupu prací A),
KNV (krajský přehled o postupu prací Aj. Sumář sesta-
vuje ministel'lStvo stavebního průmyslu jako celostátní
přehled o postupu prací A. V každém plánovacím měsíci
odpovídá plánovanému úkolu skutečný výkon. Porovná-
ním obou údajů dostává se íhned přehled o tom, jak je
plán plněn. Při tom se provádí rozbor plnění plánu,
odstraňují se překáž.ky bránící jeho provádění, prově-
řují a popularisují se v pracovních koletktivooh metody,
které umožnily úspěšně.jší plnění plánu. Doplňkem pře-
hledu o postupu prací jsou již dříve zavedené osobní
výkazy normovaných úkonů. V nich jsou zapsány po-
drobně í jednotlivé pracovní úkony, které nebyly uve-
deny samostatně v přehledu o postupu prací A. Stalo se
tak úmyslně jednak proto, že by se podrobnějšími údaji
stával plán (přehled) o postupu prací příliš obsáhlým
a jednak proto, že zavedený plán (přehled) o postupu
prací byl sestav.e,n tak, aby obsahoval ucelenější pra-
covní úseky, významné pro širší přehled o vykonaných
pracích a zajištující předpoklady pro příští plánováni.
V záv{\ru oběžníku jsou uvedeny lhůty pro předklá-

dání plánu a přehledu o postupu prací tak, aby suma-
risované údaje byly předloženy ministerstvu stavebního
průmyslu ne,jpoZJdějido 15. dne následujícího měsíce.
Vzhledem na krátkost jednotlivých dílčích lhut je nutno
veškeré termíny př.esně dodržovati. Vk
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Přidělování služebních motorových vozidel z jednotného
vozového parku národních výborů pro služební jízdy. -

Nová úprava evidence těchto vozidel.
(Sešit Č. 88/1951,poř. č. 506.)

Ministerstvo vnitra vycházi ve výnose poř. č. 5061
1951,který doplňuje pokyny poř. Č. 1264/1950,z poznání,
že střídání jezdců na motocyklech llPůsobuje rychlé
opotřebování motocyklů a zkracuj·e dobu jejich použi-
vatelnosti. Zkušenosti dokáz.aly, že jezdec nevěnuje stroji
náležitou péči, není-li mu motocykl přidělen do opatro-
vání.
Ministerstvo vnitra proto pověřuje rady národních

výborů, aby v případech, kde je to,ho třeba, přidělily
motocykly jednotlivým referátům, oddělením nebo jeď-
notlivcum. Protože tímto opatřením se snižuje do jisté
míry };!ohotovostslužebních vozidel, ponechává minister-
stvo vnitra radám národních výboru volnost v ro,zhodo-
vání podle volného uvážení,

Pokyny se netýkají služebních automobilu.
V druhé částí výnosu uděluje mínisterstvo vnitra po-

kyny pro novou úpravu evidence služebních vozidel
KNVa ONV. ZM

Vyznačování tratí v operátech pozemkového katastrd.
(Sešit č. 38/1951, pař. Č. 523:)

Ministerstvo staV:ebního průmyslu zjednodušilo výno-
sem poř. č. 523/1951vyhotovování a doplňování písem-
ného operátu pozemkového katastru. Tímto výnosem
se ruší zapísování pozemkových tratí do parcelního
protokolu a pozemnostního archu.
Zapisování tratí do katastrálních a přiručních ka-

tastrálních map zustává v platnosti. Místopisné názvo-
sloví (názvy pozemkových tratí) napomáhá totiž nejen
k orientaci a určení mista, nýbrž i vyjadřuje výrazové
schopnosti obyvatelstva a mnohdy je historickým do-
kladem o životě obyvatelstva. ZM

Zhodnocení prací vykonávaných zeměměřickou službou
pro udržování pozemkového katastru u ONV, JNV
a ONV ve všech krajích státu 1'-11 I. čtvrtEetí 1951.
Výnosem ministerstva stavebniho prfimyslu ze dne

31. ledna 1951, č. j. 14.041/50-V/8 (viz Sbírku oběžníku
pro KNV ro'čník III (1951), číslo 10, poř. Č. 155) bylo
zavedeno měsíční předkládání přehledu o postupu prací
B vykonávaných zeměměřickou službou pro udržování
j:.ozemkového katastru u ONV, JNV a ONV v českých
krajích. Podobné opatření bylo učiněno i na Slovensku.
Přehledy z okresu byly po sestavení v krajské přehledy
předkládány ministerstvu stavebního prumyslu k vy-
užití pro zhodnocení činnosti u ONV, JNV a ONV ve
všech krajích s.tátu.
První zhodnocení bylo provedeno podle jednotlivých

krajů za I. čtvrtletí 1951a to podle hlášených výkom\.
Pro ome,,;enýrozsah článku je možno uvésti jen v hru-

bých rysech část provedeného zhodnocení prací u ONV,
JNV a ÚNV. A protože jde o zhodnoce~ činnosti za
I. čtvrtletí t. r., t. j. za část zímního období, uvádí sc
jen zhodnocení měřických prací v kanceláři, písemných
prací kancelářských a prací spoj,ených s vyhotovováním
Státní mapy 1: 5000- odvozené. Měřítkem výkonnosti
je počet jednic (ha + parcely + kat. území, event.+ případy a pod.), který pruměrně připadá na 1 pra-
covníka za 1 pracovní den v tom kre,tém kraji.
Při 'm ě ř i o k ý oh p r a c í c h v k a n cel á ř i t. j. při

zobrazení změn a výpočtu výměr bylo dosaženo nejvyš-
šího pr,uměrného výkonu v krajích Prešov (65,7jednice),
Banská Bystríca (62,8),Bruo (61,0),Plze,ň (48,9).
Z p í a em n Ý c h p r a c í k a n cel á ř s k ý c h při za-

kládání nebo doplňování výkazu neb záznamu změn a
při provádění ,,;měn v katastrálním operátě dosáhly
nejvyššího prnměrného výkonu kraj,e Žilina (62,0 jed-
níce). Nitra (60,1),Líberec (52,7),GottwaIdorv (52,4).
Při vy h o t o v o v á n í Stá t ním a p y 1 : 5000- o d-

voz e n é bylo dosaženo nejvyššího pruměrného výkonu
v krajích Gottwaldo'V (236,8 jednioe), Č. Budějovice
(157,9),Olomouc (151,5),Ban. Bystrica (188,7).
Hodnotíme-li výkon, který v pr1iměru z celkového

výkonu případá na 1 pracovníka za 1 pracovní den ze tří
uvedených skupin prací (jichž se zúčastnil nejvyšší
počet kraj'Ů - 15), jeví se nám pořadí kraj'Ů takto:
Gottwaldov (325,0jedníc), Banská Bystrica (231,9),Olo-
mouc (230,9),Čes. Budějo,vice (227,5),Plzeň (211,7),Brno
(211,0), Pardubice, Hradec Králové, Praha, Jíhlava,
Ústí n. 1., Bratislava, Ostrava, Liberec, Karlovy Vary.
Konečný výsledek zhodnocení činnosti u ONV, JNV

a ÚNV není zatím tak přesný, aby plně odpovídal sku-
tečnému stavu; je to proto, že podklady pro zhodnocení
nebyly vždy ,,;celapřesné. Vše závísí na p·ečlivém sesta-
vování přehled'Ů o postupu prací B, jimž by měly ONY,
JNV a ÚNV věnovati co největší péči. Účelem zhodno-
cení činnosti není suchá statistika, ale mimo jíné též
podnítiti ve veřejné správě soutěživost a tím také při-
spěti k úspěšnému plnění 5LP. VB

Zpráva o zhodnocení výkonu zeměměřické služby okres-
ních a jednotných národních výborft na podkladě hlášení

o plnění výkonových norem za I. čtvrtletí 1951.
Pro sledování čínností zeměměřické služby okresních

a jednotných národních výborů sestavují krajské národ-
ní výbory podle osobních výkazu normovaných výkonů
přehledné sumární výkazy (B) a zasílají je ministerstvu
stavebního prnmyslu. Porovnáním údaju těchto výkazů
získává se přehled o tom, jak zeměměřická služba okres-
ních a jednotných národních výboru toho kterého kraje
plní svuj úkol, jak se začleňuje do budovatelského úsilí
5LP a s jakou vážností přístupuje k podnětum zavádě-
ným pro zvýšení produktívity práoe.
Z předložených přehledných výkazů (B) krajských

národních výborů v českých zemích za I. čtvrtletí t. r.
plyne, že v pruměru:
a) normované výkony zabíraly 70% z ce,lkové čínnosti

zeměměřické služby ONV a JNV,
b) výkonové normy (pro 8hodinovou pracovní dobu)

byly plněny na 125,5%a
c) že k zdolání naléhavých úkolu bylo odpracováno

bezplatně 17.327 pracovních hodin přes čas, což činí
zhruba 4,% z celko,vé pracovní doby.
Oproti pruměrum za poslední čtvrtletí předchozího

roku j,eví se vzestup jak co do rozsahu v normě prová-
děných úkon'Ů, tak co do' procenta plnění norem. Je to
potěšitelný zjev a dalo by se souditi, že po překonání
prvotních obtíží případně i zaujatosti zaměstnanců
vučí normám, se výkonové normy vžívají a budou dob- '
rým a spolehlivým měřítkem výkonnosti jednotlivých
složek zeměměřické služby.
Soustavná nehonorovaná práce přes čas je nadále hro-

madným zjevem v zeměměřické službě. Její dobrovolnost
dokumentuje pochopení a zájem zaměstnancu na plnění
daných úkolů a potvrzuje značný rozsah prací na země-
rněříckou službu kladených.
Nejlepších výsledku, hodnocených podle stupně plně-

ní výkonových norem, dosáhla zeměměřická služba ONV
a ,lNY v krajích:

Plzeň 140,31%
Gottwaldov 137,00%
Olomouc 133,60%

Ostatní kraje následují v tomto pořadí: České Budějo-
více, Jíhlava, Liberec, Praha, Pardubíce" Ostrava, Brno,
Ústí nad Labem, Hradec Králové, Karlovy Vary, ÚNV
Praha.
Zároveň je nutno upozorniti na někte,ré nesrovnalosti,

které se dosud jeví v činnosti zeměměřických služeb
ONV a JNV jednotlivých kraj u, a které je nutno po-
drobně analysovati a jejich přičiny omezovati. Tak
především jeví se ještě stále poměrně značná nevyrov-
nanos,t co do rozsahu prací prováděných v normě, v ob-
vodech jednotlivých kraj'Ů, která dosahuje až 38%.
a kterou nelze vysvětliti jen shodou o,kolností.
Rovněž procento plnění výkonových norem v obvo-

dech jednotlivých krajů vykazuje značné rozdíly (až
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20%), které jsou zejména nevysvětlitelné, VY81kytují-lise
i mezi jednotlivými okresy téhož kraje dokonce v dale'ko
vyšší míře (až 94%).
Domníváme se, že uvedené skutečnosti budou před-

mětem zkoumání krajských složek zeměměřické služby
a také zaměstnanců samých a že se rozvine snaha uVe-
d,ené rozdílnosti vylučovati ať již dalším normováním
nebo důslednějším používáním norem a zvyšováním vý-
konnosti. Vk

Školení zaměstnancfi zeměměřické služby.
Kraj81ký.národní výbor v Plzni uspořádal v dubnu

odborné školení techníckých zaměstnanců zeměměřické
služby ve škole KNV na Babyloně u Domažlic. Školení
mohlo býti uspořádáno vzácným pochopením technic-
kého a kádrového oddělení KNV pro potřeby zeměmě-
řické služby. Školení bylo internátní a rozvrženo do
dvou běhů. V prvním běhu bylo 26, v druhém 24 za-
městnanců zeměměřické služby z KNV, JNV a všech
ONV plzeňského kraje. Odborné školení bylo doplněno
politi!Jkou náplní, které byl věnován začáteční den ško-
lení a večerní kroužky.
Předno",tí školení bylo, že posluchači dostali předem

l'ozmnožené přednášky s tabulkami, takže se všichni
mohli seznámiti s obsahem přednášek, a účelnou dis-
kusí se zkušenějšími zaměstnanci mohli se připraviti
na vla.stni přednášku. Školení mělo za účel seznámiti
zaměstnance s nejnovějšími měřickými ",troji a jejich
použitím při provádění zeměměřických prací pro za-
stavovací plány a vytyčování stavebních čar. Je totiž
naprosto nutné, aby zeměměřická služba byla dokonale
přípravena zdolati všechny úkoly plynou ci z vyhotlr-
vování podkladů pro stanovení stavebních obvodů. Tyto
práce v kraji začínají a podle průzkumu, který byl pro-
veden, zaměstnají zeměměřická oddělení v budoucí době
ve velmí značném roz.sahu. Kromě toho obracejí se ná-
rodní výbory na zeměměříckou službu v četných pří-
padech, kdy hodlají provésti výškopisná a tachymetríc-
ká měření pro projektované ",tavby vodních nádrží,
rybníků, továrních objektů a nových komuníkací. Proto
bylo školení na Babyloně uvítáno všemi zaměstnanci
zeměměřické služby velmi upřímně a z toho plynulo, že
výsledek školeni byl ten nejlepší.
V šesti dnech školení byla probrána tato látka: poli-

tická náplň (první den), přesná a technická nive,lace
(druhý den), tachymetrická měření (třetí den), určo-
vání stavebních čar a výše,k (čtvrtý a pátý den), územní
plánování a opatřování podkladů pro ně a fotogrametrie
(šestý, poslední den). Přednášeli v,esměs zaměstnanci
plzeňského kraje a to nivelaci Ing. Krýsl, tachymetrii
Ing. Honomichl, stavební čáry a výšky Ing. Mazín,
fotogrametrii Ing. Šváb a územní plánování Ing. Šedivý
a Ing. Kulhavý. Byla provedena praktická cvičení ni-
velační a tachymetrická na Babyloně a praktické cvi-
čení ",tanovení stavebních čar a výšek v Domažlicích,
kde byl dán a vyřešen tento úkol: vytyčiti novou ko-
munikaci o stanov·eném stoupání a oblouku s vloženým
parabolickým zaoblením.
Zaměstnanci, kteří se školení účastnili, vyslovili se

o něm vesmě,s velmi příznivě a projevovali přání, aby
v odborném školení bylo pokračováno. Byly získány
cenné zkušenosti, které poslouží velmi dobře k tomu,
aby nové školení zamě",tnanců mohlo býti organisováno
ještě lépe, nežli školení první. Doufá se také, že pro
pokračování ve školení naleznou se prostředky, které
umožní využití všech získaných zkušeností. zh

Socialistické smlouvy zeměměřiěfi lidové správy
Pražského kraj~ -

Průběh soutěže zeměměříckých oddělení technických
referátů KNV m,pořádané ku Dni horníků na výzvu
zeměměříckého oddělení technického referátu KNV
v Ostr a v ě a vybídnutí k uzavírání socialistických
smluv přednesené na celostátní poradě vedoucích země-
měřických složek krajských národních výborů. konané
dne 19. ledna t. r. v Praze, podnítily jak jednotlivé za-
mě,stnance, tak i celé kolektívy z,eměměřické ",lužby
k uzavírání socialistickÝ9h smluv.
Zaměstnanci se zavazují, že budou v době úřední

lepší organisací práce docilovat vyššího pracovního vý-

konu, než udávají prozatímní výkonové normy země-
měřických prací, s pevným rozhodnutím státi se vzor-
nýmí pracovníky.
V poslední době uzavřeli individuelní socialistické

smlouvy zamě&tnancí zeměměřického oddělení technic-
kého referátu ONV v Sed 1č a n ech a 16 zeměměříc-
kých složek ONV kraje Pražského uzavřelo kolektivní
smlouvy. Jak jednotlivci, tak i koIe,ktívy se zavazují,
že budou v době úřední pracovati tak, aby do konce
roku 1951 trvale docilovali vyššího než 100% normova-
ného výkonu. Dále se zavazují zpevnití některé z vý-
konových norem vydaných ministerstvem techníky vý-
nosem ze dne 4. dubna 1950,č. 4126/50-V/8.
Uzavírání socialistíckých smluv se dále slibně roz-

víjí a je projevem kladného poměru zeměměřičů k li-
dově demokratickému zřízení a k dělnické třídě, ve-
doucí ",íle budování socíalísmu. (Ja

Geodesie. jemná mechanika a optika Ba pražském
veletrhu 1951.

Letošní pražský vzorkový veletrh, pořádaný ve druhé
polovině května a počátkem června, byl mímo jiné
i stručnou· 'přehlídkou geodetických .strojů, měřických
pomůcek a výrobků jemné mechaniky a optiky států li-
dových demokracií. Veletrh proto upoutal odbornou po-
zornost našich zeměměřičů a techniků.
Ve veletržním paláci, v oddělení KOVO, byly vysta-

veny výrobky čes k o.s loven s k é, určené pro export
í pro úkoly spojené s budováním našeho státu. Byly to
výrobky n. p. MEOPTA: nívelační stroj N 30X se skle-
něným vodorovným kruhem a koincidenční libelou, malý
nivelační přístroj, theodolit Th 30X Se stojanem se zasou-
vacímí nohami, topografická souprava se záměrným pra-
vítkem s dalekohledem a odsuvnou lamelou, jednoduché
a dvojité pentagony, různé busoly a kompasy a vynášeci
skleněné trojúhelníky. Vystavené měřické stroje a plr-
můcky jsou vesměs známé, u nás v praxi používané a vi-
děli jsme je také na loňském veletrhu. - V témž odděle-
ní KOVO byly vystaveny fotografické přístroje če.skosllr-
venské výroby (Etareta, Milona, Mikroma, Flexaret III
a Opema II), zvětšovací přístroje pro negativy rozměru
4X4 cm až do rozměru 18X24 cm, filmové snímací pří-
stroje, projektory a epidiaskopy zn. »Optirex«, různá da-
lekohledová kukátka, tríedry a hvězdářské dalekohledy
pro amatérskou praxí.
Na Starém výstavišti, kde byly umístěny hlavní expo-

sice států lidových demokracií, vidělí jsme v mohutné
exposící s o vět.s k é velký nivelační stroj N A-1, určený
pro přesné nivelační práce (podobný nívelační stroj byl
vystaven též na loňském veletrhu a pisatel se o něm zmí-
nil v referátu otištěném v Z. O.). Ze s;trojů úhloměrných'
byl tu vernierový tacheomej;rický theodolít .se sázecí bu-
solou, označený TT-SO (dříve měl označení TT-2 a byl
popsán a vyobrazen ve článku: Klobouček, Nové geode-
tické a totogrametrické stroje z SSSR, Zeměměř. obzor,
1949/11). Měřické dalekohledy sovětských geodetických
strojů mají antireflexní vrstvy na skleněných plochách.
Stroje jsou označeny »Made in USSR«, z čehož lze soudit,
že .sevyrábějí ve větším množství «l také pro vývoz. Jiné
geodetícké stroje letos vystavovány nebyly. Z fotogra-
fi()kých pří.strojů byly zde pří.stroje »Kiev« s objektivem
»Zorkíj« o světelnosti 1: 2 při f= 5 cm a přístroje na
kinofilm s objektívem »Industar« o světelnosti 1: 3,5
(objektiv Industar byl také používán u leteckých Ulěříc-
kých komor). - Na výstavě bylo mnoho sovětských knih
z nejrůznějších oborů. Z oboru astronomie byla vystave-
na kniha »Astronomia v SSSR za 30 let (1917-1947)«.
V exposici p o l.s k é byly nivelační stroje s koinci-

denční líbelou. Po mechanícké stránce nebyly zvlášť po-
zoruhodné (měly poněkud delší dalekohledy a dlouhou
vertíkální osu, podobně jako starší typy nivelačních
strojů Zeíssových). Byla tu ještě dalekohledová záměrná
pravítka běžné konstrukce, dvojité pentagony podobné
Kernovým, dále lupy a mikroskopy, vesmě.s výrobky
n. p. PZO ve Varšavě.
V exposici m a ď a l' s k é nebyly letos geodetické stroje

vystavovány, jen několik měřických pásem na vidlici
zn. »Gamma« a kompasy a triedry, výrobky n. p. MON
v Budapeští.

1951/111



Zeměměřictvi
roč. 1/39 (1951)č. 7

Letos po prvé nebyly na veletrhu geodetické stroje
švýcarské, zato exposice něm e c k é demokratické re-
publiky byla větší. Geodetické stroje a pomůcky jsou
nyni vyráběny n. p. VEB, který má ředitelství v Dráž-
ďanech. Na veletrhu byly vystaveny tachoometrické
theodolity TNo 10, vyráběné ve třech provedeních (A, B,
C) pro různé stupně přesnosti v běžné měřické praxi.
Thoodolity jsou podobné našim výrobkům. Jsou verniero-
vé, mají kovové dělené kruhy o průměru 100mm a první
dva druhy (A, B) mají dělení po %0, třetí druh (C) má.
dělení po 7;;g. U prvního jsou verníery 20", u druhého 30"
a u třetího theodolitu se čte verniery na le. Dalekohledy
mají zvětšení 29násobné a vnitřní zaostřování. Nivelačni
stroje byly ve dvou provedenich: typ N 30 P bez vodorov-
ného kruhu a typ N K 30 P měl kovový vodorovný kruh.
Dalekohledy těchto nivelačních strojů mají 30násobné
zvětšeni a podobně jako všechny dnes vyráběné daleko-
hledy měřických strojů maji zaostřování vnitřní čočkou.
Jsou to stroje pro běžnou a technickou měřickou praxi.
Pro práce na staveništi je malý nivelační stroj, N 20:
Z dalších strojů uvádime tacheometrickou busolu s cent-
rickým dalekohledem, dobře vyřešenou (dalekohled je
ccntrický a vertikálni kruh skleněný). Záměrné pravítko
s dalekohledem pro topografické práce mělo také skleně-
ný vertikální kruh. ,- Závody Zeissovy, které podobně
jako býv. závody Schottovy v Jeně, Heydeovy v Drážďa-
nech a j. patří do jediného n. p. VEB, označují své vý-
robky dřívějšim světoznámÝm »C.Zeiss - Jena« a vysta-
vovaly tu. stejně jako loňského roku, pěkný nivelační
stroj Ni 030 s vodorovným skleněným kruhem a mřížko-
vým mikroskopem a malý nivelační stroj Ni 060. Zeisso-
vy theodolity vystavovány nebyly, jen mikroskopy, ku-
kátka a triedry s antíreflexními vrstvami na skleněný.~h
plochách. Exposici doplňovaly objektivy typu Tessar
a Sennar o světelnosti až 1:1,5 a různé lupy. - V oddělení
počítacích strojů byly 3 různé typy strojů zn. »Mercedes«
s elektrickým pohonem, dále velký počítací stroj »Mer-

eedes-Euklid« (mod. 29) a ruční počítací stroje značek
»Triumphator« a »Melita«. Z dalších přístrojů, které by
ještě stály za zmínku, uveďme aspoň fotografické pří-
stroje »Contax« v nejnovější úpravě a fotografický pří-
stroj "Praktica« s komorami ZeIss-Ikon. Jsou to jedny
z nejlepších fotografických přístrojů pro amatérskou
i vědeckou fotografii. - Z oboru astronomie byl vystaven
jediný přistroj, a to chronometr v kardanovém závěsu,
výrobek závodu A. Lange v Drá.žďanooh. - Z četných
německých odborných knih vystavených na veletrhu uvá-
dime jen spisy mající vztah v naším oborům: K. W a g-
ne 1', Kartographische Netz-Entwiirfe (nákladem Biblio-
graphisches Institut Leipzig) - H. H a s s e, Zahlen-
theorie - Cl'O y, Bild-Lehrbuch der Fotografie, a H.
S c h o e ber, Das Sehen (I. díl).
Také na Novém výstavišti byl jeden pavilonek věno-

ván zeměměřictví. Zeměměřické družstvo Geoplan zde
soustředilo některé ukázky kolektivních zeměměřických
prací, zvláště při hOtSpodářsko-techníckých úpravách
v JZD, při zaměřování vodních toků a pod. Exposici do-
plňovaly ukázky měi'ických strojů a pomůcek, které naši
zeměměřiči používají při práci, a řada fotografických
záběrů z měření nejen u nás, ale i v SSSR. - Ve zvlášt-
ním oddělení byly ukázky plastických map měst, okresů
i celých krajú. Práce provedla skupina Geoplanu v Nové
Pace, která pod vedenim Ing. J. Hykyše úzce spolupra-
cuje B odděl. plastických map SZKÚ. Dosavadní práce
skýtají po,zoruhodné výsledky. Plastické mapy byly po
technické stránce pěkně provedeny. Účelnou mechanisací
výroby se podařilo docílit pozoruhodných pracovních vý-
konů (stavba jednoho mapo,vého listu plastické maPy trvá
průměrně 6 dní a vybarvení a koncčná úprava přibližně
3 dny). Vystavené plastické mapy měly různá přeVÝšení,
z níchž nejvhodnější je přeVÝšení 1 : 1,7. Plastícké mapy
jsou často žádané, poněvadž jsou cennou pomůckou nejen
pro účely plánovací a výzkumné, ale i pro účely výchov-
né. propagační a turistické. Doc. Dr J. Klobouček

Dopisy čtenářů
o vyšší formy práce zeměměřické služby,

Jednotný hospodářský plán první Gottwaldovy pěti-
letky nám ukládá úkoly, jejichž splněni vyžaduje od
všech příslušníků našeho národa zvýšené úsili na pra-
covišti a přemÝšlení o práci, kterou konám-eo,aby tato
byla hospodárná a co nejproduktivnější. K splnění to-
hoto úkolu musí být zaměřena i práce zeměměřických
oddělení technických referátů okres. národnich výborů.
Značným krokem vpřed za zvýšení produktivity práce

bylo zavedení proz~ímnich výkonových norem. Aby
služba ještě lépe a ještě rychleji našla svoje mímo v ko-
lektivu budovatelů socialismu a mohla rychledi osvoj 0-
vati si nové formy socialistické práoe a socialistického
hospodaření, je třeba, aby byla odstraněna roztříštěnost
zeměměřické služby a aby byla, pokud lze, oddělena vý-
konná slož·ka od složky správní a adminístrativní.
Než dojdeme k této nové organisační formě, musi být

snahou nás - pnsltJtníků zeměměřické služby národ-,
ních výborů - učit se socialistickému nazírání na práci.
Jako dobří hospodáři musíme dbát o hospodárnost
p r á c e, o tec hni c k é z lep š e n í a z d o k o n ale n í
pracovních postupů a o trvalé zvyšování
pro d u k t i v i t y n a šíp r á c e be z ·ú j m y n a k v a-
I i t ě v Ý s led k ů n a šíp l' á c e, jež m u s í být s t á-
led o k o n a I e j š í.
Zeměměřická služba národních výborů musí se' opros!-

tit od oněch drobných úkolů, které byly kdysi jejím
hlavním posláním, a přistoupiti směle k řešení velkých
úkolů, ukládaných jí budovatelskými plány sOe>íalistické
výstavby našeho státu. Ovládnutím techniky a splně-

nim těchto velkých úkolů zvýší se podstatně i úroveň
technických kádrů, pověřených realisací plánů.
Zlepšovatelské hnutí musí se stát hybnou pákou při

zvyšování produktivity práce. Je však nutno dobře uvá-
žit, co za daných okolností je možno měnit ne,bo odbou-
rat. Mapové i písemné podklady pozemkové etatistiky
naši republiky mají mnohostranné použití a je třeba
být velmi opatrným pří navrhování zlepšení, spočívajici
v tom, že by se některá práce přestala dělat nebo že by
se měla dělat povrchně,ji, bez zachování kontrol a pod.
Naši zlepšovatelé musí být velmi dobře seznámeni se
všemi úkoly, kte,ré na pozemkový katastr jsou a budou
ještě kladeny, a zvážiti si důkladně věc, než přistoupí
k návrhu podobných opatřeni.
Je nepochybné, že j,e třeba zvyšovati produktivitu
jakost výsledků naší práce za současného politického
odborného školeni kádrů.
Dále je třeba, aby podle odborných znalostí a pra-

covních schopností byli zaměstnanci pověřováni tako-
výmí úkoly, u nichž by bylo hospodárně využito jejich
vědomostí a zkušenosti.
Mějme na mysli, že peníze, které stát vydává na ze-

měměřickou službu, nejdou z kapes fabrikantů a statká-
řů, ale že na ně přispivá všechen pracujíci lid-naší re-
publiky a j,est proto povinnosti nás všech zaměstnanců
zeměměřické služby pracovati tak, aby bylo plně vy-
užito všech vědomostí a zkušéností každého zaměstnance.
Každé technícké dílo, které vytvo'fime, nechť jest obra-
zem našeho pracovního úsilí a měřítkem produktívíty
naší práce. Antonín Pres
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