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~oučasné možnost i elektron ických dátkoměrů při
zaměřování pevných bodů

Současné možnosti elektronickýéh dálkoměrů při zaměřování. pevných bodů, které vznikají zhu!ifo-
vání.m podrobné trigonometrické sítě. Přehled kon strukcí. elektronických dálkoměrů a charakteristika
jejich, technických vlastnosti a možnosti. Metody pro zaměřování. pevných bodů elektronickými dálko-
měry. Zkušenosti s použitím metody rajónu. Podklady pro projektování. a normování. měřžckých prací.

1. úvod 1. velké dálkoměry
2. střední dálkoměry
3. malé dálkoměry
4. dálkoměry pro mapovací účely.

Mezi velké dálkoměry řadíme takové přístroje,
které v rozsahu měřených vzdáleností od 5 do
30 km dosahují přesnosti nejméně 1:400000. Do
katego~středních dálkoměrů patří konstrukce,
které jsóu schopny měřit délky v rozsahu od 5 do
15 km s relativní chybqu 1:200000 až 1:300000.
K malým dálkoměrům se počítají konstrukce, k je-
jfchž technickým možnostem patří měření vzdá-
leností do 3 až 4 km s absolutní chybou ± 2 až
>3 cm. Konečně dálkoměry pro mapovací účely se
vyznačují maximální přenosností,' minimální vá-
hou i spotřebou elektrické energie, jednoduchostí
obsluhy i výpočtu měřené délky, mají zpravidla
menší dosah i přesnost a jsou llrčeny pro geode-
tické práce masového charakteru, jako je např.
zaměřování zhušťovacích, vlícovacích, topografic-
kých a jiných pevných bodů, Bez napájecích zdro-
jů je váha velkých dálkoměrů 80 až 100 kg, stř~d-
ních dálkoměrů kolem 30 kg, malých dálkoměrů
kolem 15 kg a dálkoměrů pro mapovací účely
asi 10 kg.

Prudký rozvoj elektroniky v posledních letech
způsobil, že elektronické metody pronikly také
do geodézie. V dnešní době tak vznikla možnost
měřit pomocí speciálních elektronických přístro-
jů všechny základní geodetické veličiny: délky,
výšky i Úhly. Avšak největšího rozmachu zatím
doznaly elektronické metody pro měření délek.
Elektronické dálkoměry dosáhly již takové doko-
nalosti, že jsou schopny měřit délky v cel,ém roz-
sahu geodetických vzdáleností, a to prakticky
s j{lkoukoliv přesností, nezbytnou pro geodetické
účely. Za této sJtuace vzniká možnost nahradit
elektronickými dálkoměry' dosavadní přístroje a
pomůcky pro měření délek a místo klasických
geodetických postupů používat pro určování pev-
ných ,bodů nových metod, ve kterých vystupuje
měřená délka jako prvek rovnooenný s> úhlem.
Pronikání elektronických dálkoměrů do geodetic-
ké praxe napomáhá okolnost, že jejich použití
pro celou řadu geodetických prací přináší pod-
statné zvýilení produktivity práce la snížení celko>
vých nákladů.
Princip e 1 e k t r o nic k Ý c h dálkoměrů spočí-

vá v měření času, který spotřebuje elektromagne-
tická vlna k překonání meřené vzdálenosti tam a
zpět. Tato doba, I zvaná t ran z i t n í č a s, se
zpravidla měří nepřímým způsobem, tj. jako fá-
zový rozdíl vysílaných a odražených modulovaných
elektrlJuli1l;;uetických vln. Podle druhu použitého
17mění dělíme / elektronické dálkoměry na s v ě-
tel n é, u niépž se pracuje s modulovaným svět-
lem, a na rád i o v é, u nichž se používá modulo-
vaných rádiových mikrovln. Světelné dálkoměry
jsou v některých případech označovány také ná-
zveme 1e k t r o o pti c k é dálkoměry.
Z uvedeného plyne, že kompletní souprava elek-

tronického dálkoměru se z hlediska jejího roz-
místění dělí na dva celky. Jeden celek tvoří tzv.
dál k o m ě r n é ~za l' í z e n í, které se staví na
počátečním bodě měřené délky, druhý celek plní
funkci od r a z o V é h o z a l' í ze n í a je umístěn
na koncovém bodě měřené délky. U světelných dál-
koměrů ,se dosahuje odrazu světla pomocí optic-
kých zařízení, k nimž patří rovinná nebo sférická
zrcadla a prismajiCké nebo čočkozrcad'lové sy-
stémy: U rádiových dálkoměrů se staví na konco-
vém bOdě měřené délky elektronické zařízení,
které zachycujel'ádiové vlny dd dálkoměrMho
zařízení, mění jejich frekvenci i modulační cha-
rakteristiky, zesiluje' je a vysílá zpět k počáteč-
nímu bodu. V !této souvislosti hovoříme o ř í di c í
s t a nic i (na počátečním bodě) a o p r,o ti s t a-
nic i (na koncovém bodě)..
Z hlediska.. rozsahu a přesnosti měřených délek

se elektronické dálkoměry rozdělují do čtyř ka"
tegorií:

2. Přehled konstrukcí světelných dálkoměrů

Za vznik světelných dálkoměrůvděčíme těm fy-
zikům, kteří 'použili k určení' rychlosti světla
presných geodetických základen známé délky. Je-
den z nich, známý švédský fyzik a geodet dr. Erik
Bergstrand, použil jako první s úspěchem své me-
tody k řešení obrácené úlohy, tj. k určení nezná-
mé vzdálenosti pomocí přesně zjištěné hodnoty
rychlosti světla. Pro tento účel sestrojil v roce
1948 velmi přesný elektrooptický dálkoměr zvahý
g e o d i fu e t r a v dalších letech ho ještě zpřes-
nil a zdokonalil. První' geodimetr pracoval v roz-
sahu do 36 km a dosahoval přesnosti kolem
1:400000 [1].
Pro velký zájem geodetů o tento přísfroj 'a se

zřetelem k jeho velikému praktickému významu
ujala se velmi brzy tovární výroby geodimetrů
švédská firma "Aga", která dnes vyrábí dálkomě-
ry tří typů [2]. Je to především velký geodimetr
NASM-2A,který pracuje v rozsahu 20 m až 40 km,
dosahuje přesnosti několika milimetrů a je určen
hlavně pro práce na geodetických základech a
pro speciální délková měření (srovnáva~í základ-
ny, mostní osy apod.) 13]. V kategorii !středních
dálkoměrů je vyráběn geodimetr NASM-3, který
má rozsah 20 m až 20 km, přesnost několika cen-
timetrů a slouží hlavně ke . zhušťování geodetic-
kých zálHadů pro účely topografického mapová-
ní středních měřítek [4]. Třetím typem je malý
geodimetr NASM-4B, který měří v rozsahu 20 m
až 5 km s přesností kolem ± 1 cm a hodí se ze-
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jména pro přesnou polygometrii a pro zhušťo-
vání trigonometrické sítě [5]. Každý z uvedených
tří typů je v současné době v jednom exempláři

,/ v ČSSR a je používán různými měřickými služba-
mi.
Vynález geodimetru se stal mohutným impul-

sem k rozsáhlému výzkumu a vývoji nových kon-
struk,cí světelných dálkoměrů v mnoha státech.
Tento vývOj nabyl v současné době největšího roz-
machu v Sovětském svazu, kde se konstrukcí svě-
telných a rádiových dálkoměrů zabývá řada in-
stitucí. Již v prvních letech existence geodimetru
byl vytvořen sovětský světelný dálkoměr střední
kategorie SVV-1 [6], který je určen hlavně pro
zhuštění státní geodetické sítě Sovětského svazu
metodou dlouhostranných a přesných polygono-
vých pořadů o délce stran od 5 do 15 km [7].
Charakteristickým rysem této konstrukce je, že
srovnávání fáze vysílaných a odražených světel-
ných vln se provádí vizuálně, tj. pouhým ókem,
což vede k celkově jednoduché koncepci přístroje

,I a umožňuje měření délek za dne až d05 km a za
šera až do 10 km.
Zkonstrukcedálkoměru SVV-1 byl odvozen dal-

ší světelný dálkoměr DST-2, který pracuje v roz-
sahu od 200 m do 5 km, má přesnost kolem
± 10 cm, a který svými technickými vlastnostmi
patří do kategorie dálkoměrů pro mapovací úče-
ly [8]. Dalším vývojem tohoto přístroJe vznikla
V .posledních letech velmi nadějná konstrukce
malého světelného dálkoměru ST-61, který ve
stejrl.ém rozsahu měřených délek dosahuje přes-
nosti ± 2 až 3 cní, váží kolem 10 kg, zásluhou
vizuálního srovnávání fáze' měří za dne vzdále-
npsti až do 2 km a jehož pozoruhodnou předností
je také jednoduchý způsob napájení elektrickým
.proudem Z akumulátorové baterie [9].
Vedle těchto dálkQměrů byl vytvořen v Sovět-

ském svazu v letech 1954 až 1956 velký světelný
dálkoměr EDO-l, který je určen pro přesné mě-
ření geodetických základen nebo výchozích stran
triangulace a pro speciální účely. Jeho podstat-
ným zdokonalením' v následujících letech vznikl
přístroj,. který je možno dnes právem považovat
za nejlepší vel~ světelný dálkoměr na svě-
tě [lOi.
Kromě toho byla v Sovětském svazu sestrojena

řada světelných, dálkoměrů s difrakčním nebo in-
terferen.čním modulátorem, z nichž k nejvýznam-
nějším patří dálkoměry GD-300 a GDM. První
z nich má technické vlastnosti dálkoměru střední
kategorie a je pozoruhodný tím, že umožňuje ,mě-
ření, délek za dne až do 15 km [11]. Druhý dálko-
měr GDM představuje významný konstrukční pří-
nos v tom směru, že je jako první elektronický
,dálkoměr na světě 'kombinován s theodolitem.
Celková váha přístroje je 12,5 kg, přesnost je cha-
rakterizována chybou ±, 10 cm a napájení. elek-
tricka'u energií se provádí z akumulátorové b~te-
rie, takže přístroj se řadí do kategorie dálkoměrů
pro mapovací účely {12]. Jedním z nejnovějších
sovětských světelných dálkoměrů, jehož vývoj
v současné době velmi slibně pokračuje, je střed-
ní dálkoměr SDD-60 [13]. Některé z uvedených
konstrukcí světelných dálkoměrů jsou již v So-
větském svazu vyráběny sériově. V ČSSR je dál-
koměr SVV-1.
Konstrukční vývoj v oboru světelných dálko-

měrfi prqbíhá kromě Švédska a Sovětského svazu
ještě v ,d,alších .evropských státech. V Německé
spolkové repubIíce byly vytvořeny v uplynulých
asi 10 letech, dvě konstrukce: je to malý dálko-
měr EMc, jehož sériovou výrobu připravuje firma

"Askania" v západním Berlíně [14], a střední
dálkoměr LSM, který má být vyráběn firmou "Er-
tel" v Mnichově [15]. Velmi zajímavá konstrukce
vznikla opět ve Švédsku v podobě malého světel-
ného dálkoměru s křemenným modulátorem zva-
ného terrametr, který zatím existuje, are stadiu
ověřovacího prototypu [16]. Další světelný dál-
koměr sestrojila firma "Wild" ve Švýcarsku
s určením pro přesné měření geodetických zá-
kladen a jeho konstrukční vý.voj- dosud rovněž
nepřekonal stadium ověřovacího prototypu. Zmín,
ky zaslouží také skutečnost, že firma "Zeiss"
v Jeně vyvíjí vlastní konstrukci světelného dálko-
měru pro geodetické účely. Na vývoji malého
světelného dálkoměru se pracuje také v ČSSR
[17]. Ověřovací pototyp, konstruovaný ve dvou
exemplářích ve spolupráci Výzkumného. ústavu
geodetického, topografického a kartografického a
národního podniku Meopta Praha, bude dokončen
ještě v roce 1963.

3. Přehled konstrukcj rádiovych dálkoměrů

vývoj elektronických dálkoměrů byl v poslední
době významně obohacen zejména v oblasti rá-
diových dálkoměrů, která se nyní velmi intenzív-
ně rozvíjí v mnoha státech. Typickým představite-
lem rádiových dálkoměrů je přístroj zvaný t e l-
I u r o m e t r, který zkonstruoval dr. T. L. Wadley
v Jihoafrické unil ,a který pracuje v rozsahu od
120m až do 70 kms přesností ± (5 cm + 3.10-6
. D), váží bez napájecích zdrojů asi 12 kg a použí-
vá akumulátorové baterie jako zdroje elektrické.
energie [18], [19].
V nedávné době byl tellurometr' dále zdokona-

len, čímž mimo jiné vznikla možnost. zaměňovat
funkci řídicí stanice a protistanice a oddělit anté-
nu od" vlastního přístroje a v'ysunout ji pomocí
skládacího stožáru až do výšky 12 m, což nahra-
dí v celé řadě případů signalizaci zaměřovaných
bodll. Kromě tohoto typu, fVaného také m i c r o-
d i s t, je tellurometr konstruován ještě ve dvou
úpravách s nižší přesností, a to v úpravě pro za-
měřování polohy bodů na moři zvané h y d r o-
d i s t a v úpravě pro měření vzdáleností letadla
od pozemních stanic zvané a e rod i s t. Pro vel-
ký zájem o tento přístroj a se zřetelem k jeho
mimořádnému, praktickému významu pro řešení
různých geodetických úkolů byla pro sériovou
výrobu tellurometri). založena, v' Jiho,africké unii
firma "Tellurometer Co", která má své zastupi-
telství pro Evropu v Anglii. .
Vynález •.tellurometru ovlivnil podstatně další

vývoj rádiových dálkoměrů v mnoha zemích. Do-
dnes byla vytvořena početná řada konstrukcí, kte-
ré víceméně vycházejí z principu tellurometru,
dosahují přibližně stejných technických parame-
trů a vyhovují požadavkům středních dálkoměrů
nebo dálkoměrů pro mapovací účely. K nejvý-
znamnějším konstrukcím patří dálkoměr zvaný
e 1e c t rot a p e, vyvinutý ve Spojených státech
a vyráběný sériově firmou "Cu'bic Corp." v Kali-
fornii [20], a rádiový dálkoměr firmy "Wild" zva-
ný d i s t o ID a t [21]. Oba dálkoměry, se kromě
všech výhod tellurometru vyznačují ještě tou
předností, že mají číslicovou indikaci výsledků.
To znamená, že po zaměření délky, které probíhá
do značné míry automaticky, se na číslicovém po-
čítadle čte přímo výsledná vzdálenost.
V rámci socialistických států pokročil vývoj rá-

diových dálkoměrů nejdále v Sovětském svazu,
kde ,bylo vytvořeno někÓlik konstrukcí, z nichž
nejvýznamnější Vlm je v současné době vyráběna
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v první větší sérii. Na principu tellurometru byl
v Maďarsku sestrojen rádiový dálkoměr GET-B1,
jehož sériová výroba se právě připravuje. Kon-
strukční stadium ověřovacího prototypu má dále
rádiový dálkoměr PEM-1, který byl vyvinut v Ně-
mecké demokratické republice, a polský rádiový
dálkoměr KG-S-P005.

4. Technické vlastnosti a možnosti
elektronických dálkomirii

Míra vhodnosti a použitelnosti elektronických
dálkoměril pro zaměřování pevných bodů je zá-
vislá na jejich technických vlastnostech a mož-
nostech. V tomto směru se jeví výrazný rozdíl
meZi světelnými a rádiovými dálkoměry. Celkově
je nutno říci, že měření rádiovými dálkoměry je
mnohem rychlejší, operqtivnější, pohodlnější a
jednodušší než měření· světelnými dálkoměry.
Tato skutečnost má několik příčin.
.Ze srovnání technických parametrů světelných

a rádiových dálkoměrů především plyne, že rá-
diové dálkoměry mají, váhu malých světelných
dálkoměrů nebo dálkoměrů pro mapovací Účely
[asi 12 kg), ale jejich maximální dosahová vzdá-
lenost je skoro dvojnásobná než u velkých svě-
telných dálkoffiěrů (až 70 km). Měření rádiovými
dálkoměry je možné v kteroukoliv denní dobu a
je prakticky nezávislé na stavu počasí. To kon-
krétně znamená, že., měření je možno konat ve
dne i v noci, za jasného počasí i v mlze, v kouři, ,
v mracích i za mírného deště a y rozsahu teplot
- 400C až + 50 0C.Naproti tomu měření' světelný-
mi dálkoměry ,je nutno provádět většinou v noci
nebo alespoň za šera, protože při měření za dne
je zapotřebí zvláštní úpravy přístroje i odrazové-
hy systému, a přesto se maximální dosahová vzdá-
lenost podstatně zkracuje, a to u středních dálko-
měrů asi na 5 km a u malých dálkoměrů asi na
1 km. Pokud jde o vliv atmosferických podmínek,
je možno světelnými dálkoměry~ěřit vzdálenosti
pouze v rozsahu dohlednosti lidského oka. To
znamená, že měření ,délek v mlze, v kouři, v -lllra-
cích nebo za deště není možné.
Velké op.erativní možnosti rádiových dálkoměrů

ve srovnání se světelnými dálkoměry mají svou
příčinu dále v. tom, že rádiová vlna je schopna
překonávať ohybem menší terénní vlny nebo pře-
kážky, za nimiž je ukryt zaměřovaný bod. Na zá-
kladě našich praktických zkušeností při' měření
vzdáleností do 5 km lze soudit, že nenHi překáž-
ka umístěna v těsné blízkosti koncových bodů
měřené, délky, zdolává ji rádiová vlna ohybem
i v případě, že její převýšení nad přírilOu spojnicí
koncových bodů dosahuje 1/200 délky, tj. 5 m na
1 km. Další výhodou rádiových vln je to, že pi'i
měření kratších vzdáleností pronikají drobnější-
mi terénními překážkami, jako \]sou řidší poros-
ty, křoví a koruny stromů, a tím dovolují zaměřo-
vat body, které jsou světelným dálkoměrům ne-
dostupné.
Siroký vyzařovací kužel, ve kterém jsou rádiové

vlny vysílány od jednoho koncového bodu k dru-
hélÍm i zpět, dovoluje zcela přibližné směrování
rádiových dálkoměrů. ,To konkrétně znamená, že
zamíření přístroje do' směru mijfené délky stačí
provést jen zhruba podle indikátoru přijaté ener-

I gie, což podstatně usnadňuje měření při nepa-'
trné optické dohlédnosti, např. v mlze nebo v no-
ci. Naproti tomu při měření světelnými dálkomě-
ry je nutno přístroj zamířit do správného směru
s přesností ·asi 10" až 15", což vyžaduje pomocný
zaměřovací dalekohled~

Operativnost měření rádiovými dálkoměry je
dále zvyšována možností radiofohického spojení
mezi koncovými body, kterou poskytuje přímo
dálkoměr, zatím co dorozumívání u světelných
dálkoměrů působí poměrně značné potíže. k vý-
hodám rádiových dálkoměrů patří též poměrně
jednoduchý napájecí, systém, jehož zdrojem je
vždy akumulátorová baterie, kdežto u světelných
dálkoměrů převládá dosud jako zdroj elektrické
energie benzino-elektrický agregát, což je méně
příjemné i méně pohodlné a navíc působí někdy
další komplikace.
Na druhé straně je však třeba zdůraznit, že

hlavní předností světelných dálkoměrů ve srovná-
ní s rádiovými je jejich vyšší přesnost. Tato sku-
tečnost má svou příčinu v tom, že při měření rá-
diovými dálkoměry působí několikanásobně větší
chybové vlivy. K nim patří zejména vliv atmosfé-
rických podmínek na rychlost šíření rádiových
vln ve vzduchu, který způsobuje tzv. chybu z fy-
zikální redukce měřené délky, a dále vliv odrazu
rádiových vln od terénu, který zatěžuje výsledky
měJ~ení tzv. reflexní chybou. Působením těc~to a
některých dalších chybOVých vlivů je přesnost
měření krátkých vzdáleností [do 10 km) u rádio-
vých dálkoniěrů asi ± 10 cm a je prakticky ne-
závislá na velikosti měřené délky. Tuto přesnost
je možno zvýšit až na dvojnásobek, tj. u vzdále-
ností do 10 km až na ±5 ~m, použitím vhodné
technologie měření, která je však náročná na čas
i na přípravu a pro geodetické práce masového
charakteru se vždy nehodí.
Naproti tomu přesnost světelných dálkoměrů

se pohybuje v širokém rozs'ahu od přesnosti mě-
ření délek invarovými dráty, jíž prakticky dosa-
hují velké světelnédálkoměry, až k přesnosti rá-
diových dálkoměrů, kterou se vyznačují některé
světelné dálkoměry pro mapovací účely. Proto
je-li při zaměřování pevných bodů POžadována
větší polohová přesnost než ± 5 cm, je nutno po-
užít světelných dálkoměrů. Pro přesnost ± 2 až
4 cm jsou vhodné malé světelné dálkomery, kdež-
to polohové přesnosti do ± 1 cm jsou schopny
dosáhnout jen velké světelné dálkoměry. Poža-
davkům přesnosti v rozsahu ± 5 až B cm vyho-
vují jednak světelné dálkoměry pro mapovaCí úče-
ly, jednak rádiovÉ\ dálkoměry. Použití rádiovéhó
dálkoměru v tomto\ pi'ípadě je sice spojeno s urči:
tými výhodami a' s větší operativností měření,
avšak na druhé straně může vyžadovat zejména
pří intenzívních reflexních vlivech složitější a
náročnější technologický postup. Proto volbu mezi
oběma možnostmi je nutno provádět podle kon-
krétních podmínek. Pokud při zaměřování pev-
ných bodů postačí polohová přesnost kolem
± 10 cm, je, použití rádiových dálkoměrů nespor-
ně nejvýhodnější.
Světelné dálkoměry mají ve srovnání s rádiový-

mi kromě vyšší přesnosti ještě tu výhodu, že
u nich existují předpoklady pro organickou kom-
binaci s theodolitem. Vysílací systém světelného
dálkoměru lze totiž' poměrně jednoduchým opa-
třením proměnit v záměrný dalekOhled theodoli-
tu. U světelných dálkoměrů s vi4uálním srovná-
váním fáze platí totéž o přijímacím systému. Dále
u malých a středních světelných dálkoměrů, 'kte-
ré se při měření stavějí na stativ, je spojení otá-
čivé části přístroje s děleným kruhem a jeho ode-
čítacím zařízením poměrně jednoduchou záleži-
tostí. Složitějším konstrukčním problémem zil.stá-
vá zatím prokladnost dalekohledu. Tento! prtlbléni
byl v poslední době úspěšně vyřešen u sovět.ské-
ho světelného dálkoměru GDM a o jeho řešení se
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pokoušejí také další konstruktéři. Naproti tomu
rádiový dálkoměr a I theodolit nelze kombinovat
jinak než jako dvě naprosto nezávislé a cizorodé
konstrukce.

5. Metody zaměřování pevných bodů
elektronickými dálkoměry

Při zaměřování pevných bodů elektronickými
dálkoměry se poqžívají tyto metody:
1. metoda trilaterace
2. metoda protínání z délek
3. metoda polygonální'
4. metoda rajónu.
Metoda t r i Ia t e r a c e spočíV~ v zamerovam

trojúhelníkových nebo čtyřúhelníkových sítí, ve
kterých se měří délky všech stran. Tyto sítě mo-
hou mít tvar řetězcll nebo plošných sítí a v pod-
statě představují trigonometrické sítě s měřený-
mi délkami. Metoda trilaterace je vhOdná zejmé-
!ta při budování geodetických základů, kdy na-
hrazuje metodu triangulace. 'Jejím výsledkem jsou
souřadnice jednotlivých bodů sítě, které leží na
dominantních lllístech terénu a nikoliv tam,kde
je měřická praxe potřebuje. V podmínkách naší
trigonometrické sítě, která je vybudována s po-
měrně velkou hustotou bodů, se metoda trilate-
race pro zaměřování podrobných bodů nehodí.
Metoda pro tí n á n í z dé I e k se zakládá

na tom, že každý nový bod se určuje zaměřová-
ním délek na několik známých a, pevných bodů
sítě, takže se měřené délky v určovaném bodě
stýkají. Tato metoda je vhodná zejména při zhuš-
ťování trigonometrické sítě, kdy dovoluje též spo-
lečné určení většího počtu bodů, mezi nimiž e'9s-
tuje vzájemná viditelnost. V tomto případě je me-
toda protlnání z délek' schopna dosáhnout stej-
ných nebo i lepšJch technickoekonomických uká-
zatelU než metoda úhlového .protínání. Avšak jiná
situace nastává při zaměřování pevných bodů,
které vznikají zhušťováním podrobné trigonomet-
rické sítě a k nimž patří např. body, zhušťovací,
vlícovací, topografické a pozorovací stanoviska
pro geologický, geofyzikální a geografický prů-
zkum. !Body tohoto druhu nelze spojovat v sou-
vislé sítě a jejich vzájemná viditelnost zpravidla
neexistuje, protože není nutná.! Zaměřování těch-
to bodů metodou protíná ní z délek bylo by nutno
provádět většinou pro každý bod izolovaně, vy-
žadovalo by dále dobrou viditelnost zaměřované-
ho bodu z okolních pevných bodů sítě ff kromě
toho by nebylo hospodárnější než úhlové protí-
nání.. /
Metoda p o IYg o n á In í je v geodetické praxi

všeobecně známá a její podstata v tomto případě
spočívá v kombinaci měření vrcholových úhlů
theodolitem a délek polygonovýcn stran elektro-
nickým dálkoměrem. Měření úhlů' a délek je .mož-
no provádět také odděleně, avšak u elektronic-
kých dálkoměrů, konstruovaných jako součást
trojpodstavcové soupravy, lze s výhodou měřit
oba prvky společně. Výhodou použití elektronic-
kých dálkoměrů u polygonální metody je to, že je
možno střídat strany až několik kilometrů dlou-
hé se' stranami krátkými a tímto způsobem se
rychle dostat od vzdálených pevných bodů sítě
do zájmové lokality. Střídání dlouhých a krát-
kých polygonových stran jez hlediska přesnosti
iv tomto případě výp.odné, protože přesnost elek- ,
tronických dálkoměrůje v~irokém rozsahu ne-
závislá na velikosti mElřených délek. Třebaže po-
lygonálnímetoda dovoluje zaměřovat body i v na-
prosto nepřehledných částech terénu a je v tomto
směrI! univerzální, celkově o ní platí, ž,e je prac-

ná, z hlediska působení a šíření jednotlivých chyb
ne~ýhodná a poměrně málo efej:{tivní. Pr'oto se
použije pro zaměřování pevných bodů jen tehdy,
nebude-li jiná výhodnější metoda použitelná.
Pro zaměřování izolovaných pevných bodů, kte-

ré vznikají zhušťováním podrobné trigonometric-
ké sítě a k nimž patří zejména body vlícovací a
topografické pro mapování v měřítku 1:10000 a
body pro geologický, geofyzikální a geografický ,
průzkum, je rrejvhodnější metoda r a j ó n u.·lJ té-
to metody se kombinuje měření vodorovných a
svislých úhlů theodolitem. s měřením krátkých
vzdáleností do 5 km elektronickým dálkoměrem.
Pro určení polohy bodu se měří na vhodném do-
minantním stanovisku vodorovný úhel, tvořený
směrem na známý orientační bod a na zaměřova-
ný bod, a vzdálenost mezi dominantním stanovis-
kem a zaměřovaným bodem. Výška zaměřované-
ho bodu sé určí ze svislého úhlu, měřeného z do-
minantního stanoviska na tento bod, a ze šikmé
vzdálenosti, která představuje délku spojnice sta-
noviska a cíle' (metoda přenášení výšek). Při po-
užití elektronických dálkoměrů, kdy se délka a
úhel stávají navzájem rovnocennými prvky z hle-
diska přesnosti i technologie měření, může meto-
da rajónu ,nabýt kvalitativně nového a velmi ši-
rokého uplatnění při zaměřování pevných bodů.
V resortu Ústřední správy geodézie a kartografie
se této metody začalo používat v spojení s rádio-
vým dálkoměrem tellurometrem ke hromadnému
zaměřování vlícovacích bodů pro topografické

, mapování. 1:10 000 již. od roku 1960 a v roce 1962
byl pro tuto metodu zaveden dvousměnný provoz.

6. Zkušenosti s použitím metody rajónu

Při zaměřování vlícovacích a topografických
bodů metodou rajónu ve spojení s tellurometrem
se používá následující technologie a organizace
měření [22]. Za dominantní stanoviska se volí
pokud možno body trigonometrické. Na stanovis-
ku se staví ťheodolit vždy centricky, kdežto tellu-
rOmetr excentricky ve vzdálenosti 1,0 až 1,5 m.
V tomto případě je třeba ke každé měřené délce
připojit opravu z excentricity, která se čte na po-
mocném měřítku. Na zaměřovaném bodě se staví
protistanice tellurometru. Vodorovné úhly se měří
v osnově. směrů, která obsahuje nejméně dva
orientační berdy. Za orientační body se volí nej-
častěH trvale signalizované' trigonometrické nebo
zhušťovací body (např. věže kostelů) nebo
ochranné tyče trigonometrických bodů. Svislé
úhly je nutno měřit na dva cílové terče o známém
výškovém rozdílu (např. na střed a horní okraj
antény tellurometru). Vzdálenost se měří telluro-
metrem rovněž několikrát nezávisle. Tím jsou
kontrolovány prvky pro výpočet souřadniC a vý-
šek zaměřovanýchbodů. Tyto výpočty jsou velice
jednoduché a lze je zrychlit zavedením vhodných
nomogramů. Vzhledem k jejich jednotvárnosti lze
také s výhodou použít samočinných počítačů.
Není-li' možno určit zaměřovaný bod jednodu-

chým rajónem, použije se zalomeného rajónu a
jeho poslední strana se v koncovém bodě směro-
vě orientuje na známé body nebo se J,wncový bod
rajónu k nim délkově přípojí nebo \zajistí protí-
n~ním zpět. Met990u rajónu ve spojení s rádiovým
dálkoměrem lze's výhodou zaměl'ovat body v lese
tak, že se z dominantního stanoviska určí na po-
kraji nebo uprostřed lesa na přilehlém svahu po-
mocné pevné body, k nimž se připojí zalomeným
rajónem nebo polygonovým pořadem bod zaměřo-
vaný. Výhoqou metody rajónu při zaměřování
pevných bodů je také to, že odpadá signalizace
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bodů, trigonometrické a zhušťovaci sítě, která je
při měřeni klasickými metodami nezbytná.
Rozsáhlé provozní práce, které byly provedeny

Ústavem geodézie a kartografie v Praze při za-
měřováni vHcovac1ch bodů pro topografické maJ

pováni 1:10000"metodou rajónu ve spojeni s tellu-
rometrem, dovolují pr,ovést technickoekonomi~ké
zhodnocení této 'metody. ,Za dobu tří let [1960 až
1962) bylo zaměřeno přes 3000 vHcovacich a to-
pografických bodů, rozložených na ploše asi
1 500 km2• Z tohoto počtu bylo urČeno metodou
rajónu pomoci tellurometru asi 95 % bodů a jen
pro zbývajících 5°/0- bylo nutno poum jiných me-
tod. Měření bylo prováděno prakticky nejje9!no-
dušším technologickým postupem, omezeným na
měření úhlů jen v jedné skupině a na měření dél-
ky. jen na třech nosných frekvencích. Přitom se
ukázalo, že průměrná polohová a výšková odchyl-
ka zaměřeného bodu se při srovnání s kontrolním
měřením pohybuje kolem hodnoty ± 10 cm. Pro
přesun protistanice tellurometru z bodu na bod,
stejně jako pro přepravu veškerého zařízení z jed-
noho stanoviska na druhé bylo použito sovětské-
ho terénního vozidla Gaz.
. Při zaměřování vHcovacích a topografických
bodů byla vyzkoušena metoda rajónu jak při kom-
binaci jedné řídicí stanice a jedné protistanice
tellurometru; tak při kombinaci jedné, řídicí sta-
nice a dvou .protistanic. Při práci s jednou proti-
stani.cí byl průměrný poČet bodů zameřených za
jeden pracovní den v~etně všech časových ztrát
6;9. Celkové náklady, připadající na zaměření jed-
noho bodu, činily 96,84 Kčs. Přitom na-..jeden za-
měřený bod připadlo průměrně 8,2 km, ujetých
terénním vozidlemGaz většinou mimo udržované
silnice. Celková, doba, která připadá na zaměření
jednoho bodu a zahrnuje též dopravní i ztrátové
časy, byla 66 IIÍlnut. Přitom je zajímavé, že čistý
čas pro provedení potřebných měřických úkonů
nepřekročí při zaměřováni jednoho bodu v prů-
měru 10 minut.
Při použití dvou, protistanic tellurometru pro

zaměřování vHcovacích ,á topografi~kých bodů
metodou rajónu se průměrný denní v,ykon měřic-
ké skupiny zvětšil na 10' bodli, celkové náklady
připadající na jeden bod vzrostly na 102,65 Kčs
[při dvou vozidlech Gaz), počet ujetých kilometrů
na jeden bod se zvýšil na 11,5, avšak celková do-
ba pro záměření jednoho bodu klesla na 44 mi-
nut. Přitom se ukáz,alo, že spojení jedné řídicí sta-
nice a dvou protistanic je ekonomicky výhodné
jen tehdy, je-li možno z jednoho dominantního
stanoviska zaměřit průměrně asi 7 bodů. Zavede-
ním .druhé proti stanice klesl index hospodárnosti
ve srovnání s měřickou technikou jedné proti-
stanice asi o 6 % až 9 %. Avšak při srovnání
s klasickými geodetickými metodami pro zaměřo-
vání "vlícovacích bodů je jeho hodnota zhrupa
dvojnásobná.
Užitím metody rajónu ve spojení s telluromet-

rempro zaměřování vlícovacích a topografických
bodů k účelům topografického. mapování 1:10000
vzrostla produktivita práce o 58 % a celkové ná-
klady na zaměření jednoho bodu klesly ve srov-
nání s' klasickými metodami v průměru o 30 %.
Nasazení tellUl;ometru na uvedené práce přineslo
v letech 1961 a ,1962 celkové úspory ve výši' asi
20Q000 Kčs. I

Při zaměřování pevných bodů metodou rajónu
lze dos.áhnout také vět~í polohové i výškové přes-
nosti než ± 10 cm, ato v závislosti na použité
technologii měření a ha typu ppužitého elektronic-
kého dálkoměru. Ve spojení s rádiovým dálkorně-

rem je možno u metody raJonu běžně dosáhnout
\ polohové a výškové přesnosti zaměřovaných bodů
± 6 až 7 cm, použije-li se ovšem přesné technolo-
gie měření délek 0'12 nosI1ých frekvencích v širo-
kém frekvenčním pásmu a provede-li se měření
úhlů ve dvou skupinách. V tomto případě se čistý
čas pro provedení potřebných měřických úkonů
zvětší asi na 20 minut, denní pracovní výkon mě-
řick;é skupiny klesne průměrně o 14 %, tj. o 1
bod, a celkové náklady na zaměření jednoho bodu
o 14 % vzrostou, takže budou činit asi 110 Kčs.
Jak ukázaly předběžné výsledky zkoušek tellu"

rometru při zaměřování bodového pole THM, pro-
vedených v roce 1963, přesnost určení pevných
bodů pomocí rádiových dálkomě,rů lze ještě dále
zvýšit. P~i uvedených zkouškách bylo zaměřeno
metodou rajónu o průměrné délce 1,2 km celkem
132 podrobných bodů a bylo dosaženo polohové
přesnosti, charakterizované průměrnou poloho-
vou odchylkou± 5 cm. Pro dosažení této poloho-
vé přesnosti není možno při měření délek rádio-
vým dálkoměrem postupovat šablonovitě, nýbrž
je nutno ve smyslu závěrů výzkumné zprávy
VÚGTK č. 123 provádět. podle zvláštních kritérií
před měřením volbu stanovisek, při měření volbu
frekvenčního intervalu i frekvenčního pásma a
při zpracování výsledků měřeI1í výběr nosných
frekvencí. Všechny podrobné body byly dále urče-
ny výškově metodou přenášení Výšek pomocí tel-
~urometru a bylo dosaženo přesnosti, odp,Dvída-
Jící přesnosti technické nivelace a charakllrizo-
vané výškovou chybou' ± 2,5 cm/l km. Průniěrný
denní výkon měřickéskupiny ve složení 2 ITP
+ ZPD při použití terénního vOZcidlaGaz byl 5
bodů a celkové náklady na zaměření jednoho bo-
du činily asi 150 Kčs. .
Je-li požadována u metody rajónu polohová

přesnost zaměřovaných bodů v rozsahu ± 3 až
5 cm, je nutno použít pto měření délek malých
světelných dálkoměrů a měření osnovy vodorov-
ný~h směrů je třeba provést rovněž ve dvou sku-
pinách.Za předpokladu denní observace by se
v tomto případě čistý čas pro provedení měřic-
kých úkonů zvětšil asi na 40 minut, celková doba
připadající na zaměření jednoho 'bodu by vzrost-
la asi na 95 minut, denní pracovní výkon skupiny
by klesl v průměru na 4,8 bodu a celkové náklady
na zaměření jednoho bodu by se zvýšily přibližně
o 45 % a činily by asi 140 Kčs. Žvýšení polohové
přesnosti zé\měře\lých bodů lze u metody rajónu
dosáhnout také zaměřením každého bOdu ze dvoU
stanovisek. Avšak v tomto případě by náklady
na zaměření každého bodu vzrostly dvojnásobně
a ekonomický efekt metody by klesl na polovinu.

7. Podklady pro projektování měřických prací

Technickoekonomické zhodnocení metody rajó-
nu při určování vlícovacích a topografických bo-
dů tellurometrem poskytuje také podklady pro
plánování, projektování a normováni měřických
prací, spojených se zaměřováním pevných. bodů
užitím elektronických dálkomerů. Technologický
postup pro zaměřování pevných bodů, a jeho eko-
nomické parametry budou nyní závislé na požado-
vané přesnosti měření.
, Postačí-li polohová přesnost zaměřovaných bo-
dů ± 10 cm, použije se metody rajónu ve spojení
s rádiovým dálkoměrem typu tellurometr. Celko-
vé náklady na zaměření jednoho bodu v tomto
případě činí asi 100 Kčs, přičemž se předpokládá,
že na jeden zaměřený bod připadá průměrně 10
kilometrů, ujetých terénnim vozidl€m Gaz. V uve-
dených nákladech jsou zastoupeny jednotlivé po-
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ložky přibližně takto: mzdy výrobníc.h zaměstnan-
ců 28 %,jejich cestovní náklady 14 %, dopravní
náklady 28 %, odpisy základních prostře~ků
(amortizace) 5 %, výrobní režie 19 % a hospodář-
skosprávní režie 6 %. Z toho plyne, že přímé ná-
klady na zaměření jednoho bodu představují asi
75 % celkových nákladů a činí tedy 75 Kčs, kdež-
to podíl režijních nákládů obnáší jen 25 % a činí
u jednoho bodu 25 Kčs. Z uvedeného složení ná-
kladů je, dále vidět, že podíl dopravních nákladů
na zaměření jednoho bodu představuje téměř
30 % celkových nákladů, takže náklady na zamě-
ření jednoho bodu bez dopravních nákladů činí

•. asi 70 Kčs. Odtud je možno. stanovit skutečné cel-
kové' náklady na zaměření jednotlivého bodu tak,
že se uvedený obnos 70 Kčs zvětší o skutečné do-
pravní n~klady, vypočtené podle počtu kilometrů
ujetých pro zaměření tohoto bodu a podle sazby
použitého terénního vozidla na 1 km.
Celková doba, připadající na zaměření jednoho

bodu, je v průměru asi 1 hodina. Z toho čistý čas,
který se spotřebuje pro vlastní měření úhhl a
délky, je jen 10 minut. Zbytek připadá na rozbale-
ní a sbalení přístrojů (asi 10 minut), na vyhledá-
ní zaměřovaného bodu a vhOdného dominantního
stanoviska (asi 15 minut), na přesun .skupiny
z bodu na bod v délce 10 km (asi 20 minut) a na
podíl různých ztrátových časů (asi 5 minut), způ-
sobených např. poruchou vozidla, závadou v pří-
strojích, nesjízdnostf cest a špatným počasím.
Průmlrný denní pracovní výkon je v tomto pří-
padě 7 zaměřených bodů, protože zbývající hodi-
na pracovního dne připadá na kancelářskou pří"
pravu měření a na vyhodnocení polhích zapIs-
níků.
Z uvedených údajů je možno odvodit náklady

I pro jiné metody zaměřování pevných, qodů elek-
tronickými dálkoměry. Přitom je nutno vyjít ze
skutečnosti, že celkové náklady na zaměření jed-
noho bodu ve výši 100 Kčs nebo 70 Kčs (bez do-
pravních nákladů) předsta~ují" ve své podstatě
náklady na zaměření jednoho orientovaného ra-
jónu s přesností ± 10 cm. Protože zaměření osno-
vy vodorovných směrů trvá v průměru 6 až 7 mi·
nut, tj. desetinu celkové doby připadající na zac
měření orientovaného rajónu, budou celkové ná-
klady na zaměření neor~entovaného rajónu (dél-
ky) zhruba ó desetinu l1,Ížší, tj. asi 90 Kčs (při
10 km ujetých vozidlem Gaz) nebo 60 Kčs (bez
dbpravních nákladů). /
OrIentovaný rajón je možno ,považovat za zá-

kladní měřický prvek u metody polygonální, kdež-
to u metody protínání z délek stačí měřit délky
bez orIentace. Na základě této 'skutečnosti je kal-
kulace célkových nákladů u uvedených metod již
jednoduchá. Tak např. náklady na zaměření poly-
gonového pořadu o p stranách budou: 5 X 70 ko-
run + podíl dopravních nákladů, tj. při 10 km
připadajících na jednu polygonovou stranu a uje-
tých vozidlem Grtz: 5 X 100 Kčs = 500 Kčs.Po-
dobně náklady nijl zaměření bodu, ve kterém se
protínají např. 4 délky, budou činit: 4 X60 ko-
run + dopravní náklady, tj. při 10 km případají-
cích na jedn6 délku: 4 X 90 Kčs = 360 Kčs. Při-
tom je samozřejmé, žepřes1'J.ost takto určeného
bodu bude o n~co vyšší než ± 10 cm.
Z 'nvedepých čísel je vidět, že při použití elek-

tronických dálkoměr.ů pro :;:;aměřování pevných
bodl1 je metoda rajónu ve srovnání s jinými me'-
todami velice hospodárná. Při ,srovnání s klasic~
kými geodetickými metodami, dosahujícími při- \
bliž ně stejné přesnosti, má metoda rajónu ve spo-
jení s rádJovým dálkoměrem typu tellurometr

o 58 % větší produktivitu práce, asi o 30 % nižší
celkové náklady na měření a zhruba dvojnásobný
index hospodárnosti. Úspora připadající na jeden
bod je přibližně 50 Kčs.
Vzrostou-li požadavky přesno~ti zaměřených

bodl1 na ± 6 až 7 cm, zvětší se doba připadající
na zaměření jednoho bodu'4 jeho celkové náklady
přibližně o 14% a jejich skladba zůstane prak-
ticky stejná. Je-li požaĎÓvána polohová přesnost
zaměřovaných bodů v rozsahu ± 3 až 5 cm, vzros-
te celková doba i celkové náklady připadající na
zaměření jednoho bodu přibližně o 45 %. V tomto
případě se skladba celkových' nákladů změní a
jednotlivé položky budou nyní zastoupeny přibliž-
ně takto: mzdy výrobních zaměstnanců 33 %, ces-
tovní náklady 16 %, dopravní náklady 19 %,od-
pisy základních prostředkl1 3 %, výrobní režie
22 % a 'hospodářskosprávní režie 7 %. Uvedený
růst nákladů s rostoucími požadavky na přesnost
bude platit nejen pro metodu, rajónu, ale i pro
metodu polygonální a metodu protínání z délek.
Avšak i při těchto zvýšených nákladech je možno
dosáhnout zejména u metody rajónu ve spojení
s elektronickými dálkoměry vyšší produktivity
práce i nižších celkových nákladl1 na ,měření než!
při použití klasických geodetických metod.
Lektoroval: lnž Jaromír Karnoldi OSGK, Praha

\
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Kment: Stabilita geodetických výškových základl1 v oblasti
Ostravsko-karvlnské pánve

Stabilita. geodetických výškových
'I Ostravsko-karvinské, \

základů
,panve

vývoj státní nivelace v Ostravsko-karvinské uhelné pánvi. Výsledky rozboru opakovaného měření ni-
velačních poFadů III. řádu, posouzení stability, využitelnosti a stanovení periody dalších opakovaných

měření. Závěr. /
Ostravsko-karvinská uhelná pánev je v naší 50-

cialisti6ké republice jedním z největších zdrojŮ dů-
ležité průmyslové suroviny - černého uhlí. Mohut-
né zdroje kamenného uhlí, které je současně i cen-
nou surovinou pro chemicKý průmysl, přispíVají
podstatně k průmyslovému rozVoji kré.je. Ne na-
darmo se o Ostravsku říká, že je průmyslovým
srdcem rep.ubliky se stále vzrůstajícími závody těž-
kého průmyslu. -

!

Důsledkem intenzívní těžby uhlí jsou vertikální
a horizontální pohyby půdy na povrchu. To se ne-
příznivě projevuje v PO'rušování' stability průmyslo-
vých objektů, objektů bytové výstavby, komunikač-
ních spojů a jiných zařízení a poklesy půdy ne-
příznivě ovlivňují i vodní toky a objekty na nich
postp.vené. Nelze také přel:Uédnout vliv klesání pů-
dyna projekci nových objektů a zařízení. Výstavbu
a přestavbu velkých závodů nutno předem projekto-
vat na řadu let a 'záruka hospodárného provádění
staveb' tkví v projektech, jejichž relativní výšková
vazba odpovídá sku,tečnosti. Projekty vyhotovované
někdy i řadu let před jejich realizací musí proto
obsahovat opatření, která by omezila nepříznivé
vlivy pohybů půdy způsobenÝGh poddolováním na
minimum. Proto zejména v oblasti Ostravsko-kar-
vinské pánve vzrůstá význam nivelace pro určení
a zajištění výškové vazby jednotlivých částí pro-
jektu a pro zjištění zmi}n nastalých poklesem půdy.

Až do nedávna nemohly být žádnému z investorů
a projektantů dány informace o spolehlivosti vy-
dávaných výškových údajů geodetických základů.
I když již dříve byla prováděna řada výškových
měření, nebylo zde jednotnosti, nivelační pořady
měřené v různé době byly připojovány na různé
body, nebylo sledováno, zda udávaná výška připoc
jovacího bodu se od doby jeho zameření nezměnila,
a tím se stávalo, že jednotlivé .nivelační pořady
měly vzájemně různé výškové horizonty. Nejist9ta
v určení výškových horizontů' jak nivelačních po-
řadů, tak i jednotlivých ,výškových značek se pře-
nášela i na důlní měření. V důsledku toho sé výš-
kové údaje sítě geodetických výškových z~ladů
postupně tak znehodnocovaly,. že bylo nutno zjed-
nat nápravu.

První kroky byly učiněny během 1. pětiletky, kdy
velká investiční výstavba si vynutila, aby bylo uči-
něno vše pro vybudování řádných výškových pod-
kladů v oblasti Ostravsko-karvinské uhelné pánve,
na které by byla připojována všechna ostatní po-
drobná výšková měřeitL Z iniciativy Krajského ná-
-rodního výboru v Ostravě byla v únoru 1951 svolá-
na porada, na které bylo rozhodnuto, že základem
pro veškerá další výšková měření v této oblasti

bude t~k zvaný Ostravský nivelační okruh, který
bude procijázet územím dolováním již neOVlivně-
ným; Za základ byly vzaty pořady I. a II. řádu čs.
jednotné nivelačnl: sítě vybudovaně'v letech 1948
až 1951. Tyto pořady obklopují Ostravsko-karvin-
skou pánev na západě, severu a východě. Na jižní
části byl pro uzavření okruhu navržen nový pořad
III. řádu, {který fe přeměřován podle stejných zásad'
jako ostatní pořady tohoto okruhu. Délka celého
okruhu ohraničeného zhruba Hlučínem, .Bohumí-
nem, Loukami, Havířove!ll, N. Bělou a Klimkovicemi
je 112 km, okruh obklopuje území o ploše asi 400
km2 a v r. 1952 měl 235 nivelačních značek. Celý
'okruh byl zaměřen v r. 1952, měření bylo opaková-
no v r. 1953 a dále vždy po třech létech.

Vybudování sítě nivelačních pořadů l}vnitř'Ostrav-
ského nivelačního okruhu měl provést KNV v Ostra-
vě. KNV sice schválil vypracovaný návrh zhušťova-
cích nivelačních pořadů, k realizaci a zaměření
však již nedošlo. Také v celostátním projektu nive-
lačních sítí III. řádu z r.1956 4enavrhl Geodetický "
a topografický ústav v Praze uvnitř Ostravského
nivelačního okruhu žádný pořad III. řádu z toho
důvodu, že nivelační pořady na poddolovaném úze-
mí nemohou být stabilnL Za těchto okolností zůsta-
la však realizace původního požadavku, aby na úze-
mí Ostravsko-karvinské uhelné pánve byla vybudo-
vána jednotná síť geodetických výškových základů
jem na poloviční cestě. Investoři, projektanti a
ostatní uživatelé lp.ěli sice k dispozici pro navázání
svých dalších výškových měření spolElhlivé údaje
geodetických výškových základů, zdaleka jim však
nemohlo vyhovovat to, že tyto geodetické základy
jsou od místa měření pro jejich potřebu tak vzdá-
leny, že jsou prakticky nevyužitelné.

Proto v dohodě se Sdru~ením ostravsko-karvin-
ských dolů svolala Ústřední správa geodézie a kar-
tografie v červnu 1958 do Ostravy novou poradu
zájemců, na které bylo znovu konstatováno, že stav
geodetických výškových základů na územ!: OKR je
naprosto nedostatečný. BYlo rozhodJ;Luto ,zachovat
Ostravský nivelační okruh v dosavadním rozsahu a
pOvEmt Ústav geodézie li kartografie v Opavě vy-
pracováním technického projektu sítě nivelačních
pořadů III. řádu uvnitř Ostravského nivelačního
okruhu; přičemž mělo být přihlédnuto k oprávně.
ným požadavkům jakodborriíků, tak i ostatních
zájemců. Pořady měly být zaměřeny v r. 1959 a
měření opakováno v létech 196C a' 1961. Podle zís-
kan:ých zkušeností měla být učiněna další opatřenL

Podle tohoto projektu/byl prostor uvnitř Ostrav-
ského n~{,elačního okruhu protkán devíti nivelační-
mi pořady III. řádu. Rozmlstěnítěchtopořadů
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vzhledem k dosahu vlivu poddolování na povrchu,
zemském ,jr;l znázorněno na obr. l.

Celková délka nivelační,ch pořadů státní nivelace
je 114 km, přičemž délká jednotlivých pořadů se
pohybuje mezi 7,7 km a 13,5 km. Nivelační pořad
Ge 6 má sice celkovou délku 17,6 km, je však
uzlovým bodem rozdělen na dvě samostatné části.
Počet osazenÝch nivelačních značek a jejich prů
měrná hustota jsou patrny z následující té\bulky.

Nivelační Délka pořadu [MaXimálníI Počet I Průměrná
pořad ' v km převýšení I nivelač. hustota

vm značelr na lkm

Ge 5

I
f, 13,5 58 32 2,4

Ge 6 17,6 74 45 2,6
Ge 7 8,7 59 22 2,5,
Ge ,8 ·10,0 13 ; 34 3,4
Ge 9 12,2 67 43 3,5
Ge 10 12,5 21 41. 3,3
Ge 11 9,1 , 67 32 3,5
Ge 12 12,9 72 35 2,7
Ge 13 7,7 30 30 3',9
Celkem I 104,2 I I 314 I 3,0

Síť nivelačních pořadů odpovídá hustotě vybudo-
vaných pořadů Ul. řádu čs.' jednotné nivelační sítě

na ostatním území ČSSR. Pořady byly určeny tak,
aby se jednak pokud možno vyhýbaly poddolova-
nému ,území a za druhé, aby se paprskovitě rozbí-
haly z poklesové.f kotliny revíru; přičemž' uzlové
body byly voleny na místech, kde se předpokládala
jejich dobrá stabilita.

K prvému měření došlo v dubnu a květnu 1959.
Teště téhož roku podalo Sdružení ostravsko-karvin-
ských dolli Ústřední správě· geodézie a kartografie
l'ozklad, ve kterém zdůvodňovalo, že trasa nivelač-
ních pořadů byla velmi výhodn~ volena s ohle~em
na prostory vlivu poddolování, il'- že po bedlivém
uvážení naléhavosti opakování měření dospěli k ná-
zoru, že opakování měření by stačilo provádět v tří-
letém intervalu, tj. současně s opakováním měření
Ostravského nivelačního okruhu. ÚSGK tomuto po-
žadavku vyhověla a opakování měření v r. 1960 se
nekonalo. Avšak již během roku 1960 se ukázalo,
že' otázka dobudování sítě III. řádu uvnitř Ostrav-
ského nivelačního okruhu a její řádná údržba má
'tak široký význam pro zavedení pořádku a systému
do výškopisných podkladů na' Ostravsku, že pro
objasnění řady technických, ekonomických a orga-
nizačních otázek nemůže stačit periodické měření
vtříletých lhůtách, ·pokud nebudou známy výsledky
aspoň jednoho opakovaného měření celé sítě. Pro-
to na všeobecnou žádost uživatelů bylo v roce 1961
vykonáno první opakované měření celé sítě. Obě
měření z r. 1959 a 1961 byla zhodnocena, byla po-
souzena stabilita výškových značek a proveden roz-
bor využitelnosti výškových údajů těchto nivelač-

t1zemí ovlivněné
dl·IJ n1mi pracemi.

1963/264



Kment: Stabilita geodetických vý~kových základz'l v oblasti
Ostravsko-karvinské pánve

ních pořadů vydávaných dokumentační službou re-
sortu ÚSGK.
Pro rozbor využitelnosti údajů geodetických výš-

kových základů a vůbec pro využití výškopisných
prací v této oblasti je nutno vždy brát v úvahu jak
geologické J;l0měry, tak i způsob, jak se důlní prá~
ce projevují v pohybu hornin a změně povrchu zem-
ského. Ostravsko-karvinská pánev je výrazně roz-
dělena na dvě části. Zatímco v západní části jsou •
uhelné sloje uloženy ve, větších hloubkách a jejich
mocnost je menší, jsou ve východní části u}:lelné
sloje poměrně mocnější a těžba se provádí proti
západní .části asi v polovičních hloubkách. Na cha-
rakter pohybu hornin, a tím i pohybu půdy-na po-
vrchu vlivem důlních prací má vliv řada činitelů
zejména fyzikálně' mechanické vlastnosti· nadlož~
nIch hornin, geologické a hydrologické vlastnosti
ložisek, úklon souvrstvI a ložiska, mocnost a hloub-
ka ložiska, rozsah dobývacích prací, rychlost a způ~
sob dobývání a tvar povrchu. Rubáním uhlí, zejmé-
na po odstranění výstroje, porušuje se stabilita
okolních hornin, prolamují se stropy a nastává
klesání nadložních vrstev. Jakmile pokles dosáhne
povrchu, utvoří se poklesová kotlina, která svou
rozlohou přesahuje svislý průmět vyrubaného
prostoru. Plocha pokleslé kotliny .je dána. jednak
hloubkou vyrubaného prostoru, jednak velikosti tak
zvaného mezného úhlu vlivu. Zhruba lze říci že
~Im je hloubka vyrubaného prostoru větší, tím ~ětší
]e rozsah poklesové kotliny. Pokles je zpravidla
největší ve středu poklesové kotliny, nikdy však
nedosáhne výšky vyrubaného prostoru. Největší po-
kles v kotlině nenllstane okamžitě, neboť je zapo-
třebí určitého času,. aby se pohyb nadložních vrstev
přenesl až na povrch. Také ustálení pohybu nad-
ložních vrstev trvá jistou dobu podle hloubky vyru-
baného prostoru a petrografických 'vlastností nad·
ložních vrstev. Na Ostravsku probrhá pohyb v po-
klesové kotlině asi po dobu pěti let. Je spmozřejmé,
že současně s klesáním' nastává i horizontální po-
sun hornin na povrchu, který je nejvěťší v blízkosti
okraje poklesové kotliny a směřuje do poklesové
kotliny. Nejmenší posun je ve středu poklesové
kotliny, tedy v místech největšího poklesu. Při do-
lování v malých hloubkách dochází však na po-
vrchu ke stupňovitému zlomu terénu.

V oblastech s intenzívní těžbou je sledování po-
hybů ještě daleko složitější a stanovit zákonitosti
v chaosu různých pohybů je velmi! obtížné.: Po uklid-
něnI zde nenastává rovnováha vrstev porušených
důlními pracemi jako dříve a no.vá těžba je pak při-
vMí do pohybY ve větší míře než tomu tak bylo
původně. . .

Nivelační a trigonometrická měření prováděná na
Ostravsku ukazují, že tak zvanou čáru vlivu, která
určuje hranici v1ivu poddolování, nutno brát za hra-
nici vlivu s takovými hodnotami, které již nejsou
prakticky nebezpečné pro povrchové objekty. Po-
kud však jde o stabilitu geodetických základů, není
možno tyto vlivy izahranicí čáry vlivu poddólová-
hí zanedbávat. . .

h;lŽ. Kruis v rozboru výsledků opakovaných mě-
ření Ostravského nivelačního okruhu prokázal, že
ani oblasti, jimiž tento okruh probíhá, nejsou zcela

stabilní. Poměrně nejstálejší je oblast kolem Hlu-
čína. Směrem na východ,. kde nivelační okruh se
přibližuje poddolovanému území, se poklesy zvě~-
šují a největší jsou ve východní a jihovýchodní části
nivelačního okruhu, kde pokles za období 1952 až
1~59 dosáhl hodnot 2 až 3 cm. Zdá se, že celá
Ostravsko-karvinská pánev klesá smp.rem k jihový-
chodu.
Opakované měření všech nivelačních pořadů III.

řádu uvnitř Ostravského nivelačního okruhu v roce
1961 umOžnilo posoudit stabiHtu jednotlivých výš-
kových bodů· těchto pořadll a posoudit vhodnost
stanovení směru jednotlivých pořadů. Bylo zjiště-
no, že uzlový bod nivelačních pořadů západní části
pánve stabilizovaný v Ostravě v prostoru tak zva-
néh,o ..ostravskéhC) ochranného pilíře (ohradníku),
kde se již asi 30 let neprovádějI důlní práce, klesl
za dva roky také, a to asi o 2 cm. Uzlový bod nive-
lar:n)c:h poradů východní části uhelné pánve v Orlo-
vé prozatím v průběhu dvou let za období 1959 až
1961 znatelně nepoklesl, ačkoli v těsné blízkosti se
již pokles výškových značek zřetelně projevuje.
Opakované měření také prokázalo, že ani jeden
z devíti nivelačních pořadů III. řádu nezůstal ne-
ovlivněn důlními pl.'acemi, že však za těchto pod-
mínek je na pořadech dosti výškových značek,
i když jsou spíše na okraji poklesové komny, je-
jichž stabilitu lze považovat za dostatečnou i pro
připojení dalších nivelačních sítí měřených přesnou
nivelací. Naopak se zase prokázalo, že v některých
prostorech jsou výškové změny za dva roky tak
velké, že nivelační značky zde mohou sloužit pouze
pro sledování poklesů. Grafický přehled o oblastech
a velikosti poklesů, podává obr. 2.
Pro posou:z:ení využitelnosti jednotlivých výško-

vých značek pro další Výšková měření v oblasti
Ostravsko-karvinské uhelné pánve je třeba uvážit,
k jakému účelu, bude těchto měření využito. Uži-
vatelé požadují po geodetické službě sdělování výš-
kových údajů geodetického základu zejména:'
a) pro vyhotovení projektů průmyslové a občan-

ské výstavby, komunikační sítě, sítě veřejných za-
řízení apod., .
b) pro realizaci projekttl, tj. při samotné výstav-

bě,
c) pro kontrolu a sledování výškových změn děl

již dohotovených.
Podkladem pro. projekty jSQu situačnI a výško-

pisné plány území určenéhO pro výstavbu. Výškové
zaměření stabilizovaných znaků pro výškopis se
provádí technickém nivelací. Při velké výstavbě
všeho druhu, jaká se provádí v oblasti Ostravsko-
karvinsk'é uhelné pánve, jsou projekty připravovány
několik let předem. Je proto pravděpodobné, že
v největší části uhl-Jného revíru nastanou po určité
době v projektech, výškové odchylky od skutečného
stavu v přírodě. Proto je nutno, aby i v okolí pro-
jektované výstavby byla stabilizována síť výškových
značek a aby byly sledovány jejich vzájemné rela-
tivní výškové změny, neboť zjištění i menších míst-
ních deformací má pro samotnOu výstavbu často
větší význam, než pravidelQ.ý celkový pokles celé-
ho území. Z tohoto hlediska majI zde výškové údaje
vztažené k výškovému horizontu čs. jednotné ni-
velační sítě pouze orientační význam.
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Obr. 2.: Grafick~ znázornění. mí.st poklesu, nivelačních značek vlivem dUlnícll. prací za období
1959-1961-(1962J. Hodnoty poklesu jsou udány v mm. '

/'

Při samotné výstavbě se vytyčováni výšek daných
projektem provádí zpravidla technickou nivelacL
Důležitější, je Úpět vytyčení relátivIlí výšky vzhle-
dem k okolním výškovým bodům~ než vytyčení její
skutečné hodnoty vzhledem k horizontu' státní ni-
yelační sítě.
Jiný charakter již má komunikační síť, slť veřej-

ných zařízení apod. Zde je nutno často zachovat
na úlleku dlouhém několik kilometrů výškové a spá- ,
dové ppměry dané, projektem. Jednotlivé dané výš-
ky již nelze určovat nebo vytyčovat od pevných
výškovýcll:'znaků v nejbližším okolí bez přesné zna-
losti jejich vzájemného vztahu na celé tra~e a Ul-
"jištění jednotného výškového horlzontu. Pak je nut-
no vycházet přímo ,z výškových značek státní ni-
velaCe, "u nichž budou dané výškové údaje souhlasit
se skutečnosu, nebo si založit další podrobnou ni-
velační síť náv4zanoli na značky státní nivelace.
Obdobně je tbm)l při zjišťováni výškových změn

dohotovených děl. Někdy bude rozhodující jejich
změna vůči nejbližšímu okolí bez ohled)l na. to, zda
snad udaný výškový horizont výškQvÝ9h,znaků
vokolí stejnoměrně poklesl nebo zůstal, nezměněn,
jindy bude nutno znát absolutní hodnotu poklesu.
pro sledování a! urč()v4-nl velikosti poklesů na

větším úzeIJ;lJje vždy nutné navázání výškového mě-
řeni na státnl nivelaci s ověřenými výškovými
údaji.

Z uvedených požad<j.vků na přesnost údajů geo-
detických výškových základů je možno je~not1ivé
výškové značky nivélaČnich pořadll Ul. řádu uvnitř
Ostravského nivélačnlho okruhu zatřídit do tří sku-
pin:' ' . /
a) Nivelačnl značky, u nichž zJištěný výškový,.

rozdíl z měřeni v roce 1959 a 19B1 nepřesáhl hod-
noty větší než 1cm. Tyto značky je možno vzhle- ,
dem k uvedeným již skutečnostem pokládat za do-
stateČně stabilní, pokud ovšem tato maximální změ-
na nenastala pouze v jediném bodě. Těchto značek
možno použit jako připojovacích bodů pro podrob-
né a místní sítě určované přesnou nivelací.
b) 'Nivelační značky, u nichž zjištěný výškový

rozdíl Z obou měření nepřesáhl hodnoty 3 cm,' je-U
tato změna pravidelná a přibližně stejná na delším
(lseku pořadu. Těchto značek možno použít jako
připojovacích bodů pro technickou nivelaci.
cJ Nivelační značky, u nichž. zjištěná změna ve

výšce je větší než 3 cm. 'Tyto značky již 'leží na
pokraji nebo přímo v ohnisku"-'poklesoVékotliny a
nelze předpokláda~, že by u,nich byla 'zachovana
přijatelná stabilita. Těchto nivelačních značek by
oemělo být použito pro ostatní výškopisné práce.
Za těchto předpokladů podává přehled o využi-

telnosti jednotlivých výškových značek státní ni-
velflce pro další výšková měření následujlcí tab. 1.
(iirafickÝ Dřehled podává obr: 3.
Asi 40 % výškových značek státní nive.lace

v OstraVsko-karvinskě pánvi lze v období dvou
až tří let po jejich zaměření použít pro navázání
dalších podrobných sítí měřených přesnou nive-
lací. Dalšlch 30 procent - celkem tedy 70 pro-
ceJ,lt Výškových značek mO,žno považovat v tom-
to období za způsobilé .pro hav~zánítechnické ni-
,velace. ZbÝtek, asi 30 % pořadŮ státní nivelace pro-
, chází. tak živým poklesovýmúzemím, že se zde ne-
dá Výškových údajů využít. Vtomtq území by ne-
dalo postačitelné výsledky pravděpotlobně ani ,kaž-
doročq.1 přeměřováni. '
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Výškové značky pro připojení:

přesných nivelact, technických nivelací, ..... nepoužitelné

Obr. 3.: Graflck~ zndzorn~ní stabiV j L ý§kových značek nivelačních pořadu Ul. řádu uvnitř
Ostr, '~I ho nivelačního okrullu.

Nutno podotknout, .že kromě nivelačních .pořa,
dfi III. řádu jé na OstravsKu založena řada-místnich
nivelačních sítí. Tyto nivelační sítě je nutno rOz-
lišovat od nivelační sítě státní nivEdace. Někt,eré
z těchto sítí jsou -sice uvedeny v nivelačním katalo-
gu, který vydala Ústřední správa geodézie a karto-

Celko-. Z toho
Nive· výlaění pol\et I. skupina III. skupina I Itl. skupina I Zníl\eno
pořad značek

Počet. 1 , Počet I %' Počet I % Počet I. %
f*e5 32 25 78 3 9 4 13 - --- -- -~ - -- ~ -- -- -Ge6 45 27 60 4 9 11 24 3 7--- -- --- ~ -'- -- - --- -Ge7 22 13 59 " 9. 41

--c-r-- -->.--
Ge8 34, 7 21 9 26 18 53 - -
-- -- -- -'- -- - -- - -- -
Ge9 43 22 51 9 2lc 10 23 2 5-- -- -- - -- - -- - -- -Ge10 41 10 24 14 34 17 42 - --- -- -- ~ -- - -- - -- -Ge 11 32 3 9 13· 41 15 ,47 1 3-- -- -- - -- - - ~ -- -Ge 12 35 ~l 60 8 23 6' 17 -- ---- -- -- - -- - ~ - -- -Ge 13 30 5 171 21 70 4 13 - -
Celkem 3H 133 142 81 26

1
0.4 30 6 2

1

graf1e, avšak v oblasti Ostravského nivelačního
okruhu jsou přeměřovány pouze nivelační pofady
III. řádu a z místních nivelačních sítí jsou. přemě-
řovány některé pořady pouze na výslovnou žádost
a náklady investora. Je proto třéba, aby před na-
vázáním na nivelační značky místních sftí byly
zjištěny údaje o 'době zaměření a' dobře uvážeJ,1O,
zda je jich možno použít, neboť lze počítat se sku-
tečnou změnou výškového údaje nejen v deci-
meťrových .hodnotách, ale i větší než 1m.. ..

S problémem využitelnosti údajů o yýškových
geodetických základech vydávaných geodetickou
službou úzce souvisí i' stanovení období pro opako- '
vané měření sítě státní nivelace voblasti Ostravsko-
karvinské uhelné pánve. I když je nutno chápat
snahu uživatelfi nivelačních sítí, aby jim předávané
údaje byly co nejvěrohodnější, získané z každoroč-
ního přeměřování, přece je nutno pečlivě uvážit,
zda právě v oblastech ohrožených důlními pracemi
by jim i roční přeměřování mohlo poskytnout zcela '
spolehlivé údaje. Je nutno uvážit pokud je nezbytně
nlltné, aby uživatelé měli přesné výškové údaje pro
každou svou potřebu vzhledem k rozsahu vlivu pod-
dolování..I když dosud na"základě jednoho opako-
vaného měření není možné přesné zltodno~ení vlivu.
poddolování, přece jen z provedeného rozboru Íllo~-
no soúdit, že na celém územ'I, které je vystaveno
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vlivu důlních prací, není PvavděpodO"bně větší plo-
chy, kde by se již vlivy důlních prací neprojevo-
valy. Rozbor však také ukázal, že za daných okol-
ností je na pořadecl1 státní nivelace dosti výško-
vých značek, i když jsou většinou na okraji po-
klesové kotlivy a tudíž od ohnisek poklesu poněkud
vzdálenější, jejichž stabilitu lze považovat za dosta-
tečnou pro připojení dalších sítí měřených přesnou
nivelací. Připojení {těchto sítí na vzdálenější body
sítě státní nivela.ce se sice prodlouží, a tím se pro
uživatele zvýší náklady, fl-utno však také posoudit,
zda tyto větší nákJady budou ve svém úhrnu za ob-
dobí mezi opakovanými měřeními státní nivelační
sítě tak velké, aby převýšily náklady na opakované
měření této sítě, které činí přes 100000 Kčs. V úva~
hách Ó stanovení doby opakovaných měření, musí
být hospodárnost měření činitelem, který je brán
v úvahu, i když není činitelem rozhodujícím. Ko-
nečně v současné době jsou již k dispozici i pro
technickou nivelat:i přístroje, jimiž lze dosáhnout
daleko vyšší přesnosti a výkonnosti než dříve. Lze
s nimi provádět při pečlivém měření delší připo-
jovací měření, aniž by se bylo nutno obávat ne-
přesných výsledků a neúnosného zvětšení nákla-
diL
Výsledek rozboru a úvah o využitelnosti výško-

vých údajů státní nivelace vydávaných geodetic-
ckou službou ukazuje, že bude. pravděpodobně nej-
výhodnější opakovat měření všech pořadů státní
nivelace uvnitř Ostravského nivelačního okruhu
v~dy po tříletém období. Pro tříleté. období je ještě
jeden dosti 'závažný důvod. Bylo již uvedeno, že
opakovaná měření Ostravského nivelačníl1ookru-
h,u, na který je státní nivelace celé oblasti navázá-
na, prokázala, žé okruh není výškově naprosto
stabilní. V něJ!:térých částech tohoto okruhu musí
být pro připojení pořadů přesné nivelace prová-
děno kontrolní měření ve větším rozsahu. Bude
proto nejvýhodnější, aby opakovaná měření nive-
lačních pořadů., IH. řádu byla konána současně
s měřením tohoto okruhu. Proto také opakováni
měřehí těchto pořádů se provádějí v roce 1963,
aby v roce 1965 se další opakované měření dosta-
lo do stejného časového údobí s opakováním mě-
řeni na Ostravském nivelačním okruhu. Budou zde
tedy k' dispozici· výsledky dvou opakovaných mě-
ření v období dvou let, které mohou závěry z prvé-
ho opakovaného měření ještě upřesp.it., .

Při opakovaném měření pořadů státní nivelace
v Ostravsko-karvinské uhelné pánvi ,v r. 1961 byly
po dohodě se Sdružením' ostra:vSko-karvinskýqh
dolů současně, zaměřeny i výškové značky revírní
nivelace umístěné v· prostoru jámových ohradníků
na nádvořích všech větších dolů. Bude-li při mě-
řeniopakovaném v r. 1963 prokázána jejiCh dobfá
,stabilita, rozmnožilo by to i počet výškových zna-
ček,' které by za. jistých okolností mohly sloužit

I .jako výchozí body pro výškopisné práce provádě-
né jinými pracovníky než zaměstnanci OKD.

Závěrem lze konstatovat, že zaměřením sítě ni
velačních pOřadů IIi. řádu splnil resort ,Ústřédní
správy geodé~ie a kartografiei v tomto území
svůj celostátní úkol vybudQvat v. přiměřené hus-
totě na celém území státu síť státni niveHíce. Je

nutno přiznat, že síť nivelačních pořadů v oblasti
Ostravsko-karvinské uhelné pánve byla' budována
s jistými rozpaky pramenícími z nejistoty, zda
tato síť může vyhovovat obvyklým požadavkům
na státní nivelační síť, zejména pokud se týká
stálosti a použitelnosti údajů nadmořských Výšek
nivelačních bodů sdělovaných geodetickou služ-
bou. Bylo však třeba vyhovět i požadavkůin uži-
vatelů, aby pro svoU IlÓtřebu měli k dispozici výš-
kové geodetické základy i na poddolovaném úze-
mí, a to ve větší blízkosti, než. je Ostravský nive-
lační okruh. Trasa jednotlivých pořadů bylapečli-
vě uvážena a po jednání s odborníky a uživateli
byla volena tak, že byl dosažen pokud možno sou-
lad mezi požadavkem na stálost výškových zna-
ků a požadavkem, aby výškové znaky byly roz-
místěny i v poddqlovaném území. Opakované mě-
ření celé sítě státní nivelace prokázalo, že asi dvě
třetiny všech výškových značek bude možno vy-
užívat pro další výškopisné práce v tomto území
za "předpokladu, že vždy aspoň ve tříletém období
bude měření celé sitě opakováno.

Mimořádné okolnosti v této oblasti vyžadují
i mimořádná opatření od samotných uživatelů. Pře-
devším bude nutno opustit dosavadní zásadu ·static-
kého pojetí neměnnosti sdělovaných údajů. výšek
nivelačních značek a přejít kdy n a m 1c k é m u
poj ~ t í sdělovaných výškových údajů, podobně
jak je tomu u některých údajů např. v topografic-
kých mapách, kde k údaji se připisuje i datum mě-
ření. Proto při výškopisnýéh pracích nesmějí uži-
v.atelé bez kontroly používat výpisů výškOVých
úd'aju státní nivelace, které snad mají z dřívějších
měřických prací k dispozici, ale vždy si musí u tech-
nické dokumentace Ústavu geodézie a kartografie
v Opavě vyžadovat poslední údaje geodetických
výškových základů. DoporuGuje se, aby si uživa-
teléu Obvodního báňského úřadu v Ostravě také
o:věřili, zda vlivem důlních prací konaných v po-
sledníd.obě nelze očekávat větší změnu sděleného
výškového údaje. Dynamické pojetí výškových úda-
jů je nutno pevně zakotvit již v samotných pro-
jektech a v technických zprávách stanovit opatře-
ní k zabránění škod při realizaci projektů. Při
Výstavbě je pak nutno vždy předem porovnat, zda
výškové pQmery udávané v prqjektu. se podstatně
neliší od skqtečného stavu. Zjišťování nesrovnalostí
až během výstavby má zpravidla za následek men-
ší nebo větší nárůdohospodářské škody, kterým
možno zabránit nebo je omezit na nejmenší míru.
Je nutno i uvažovat o tom, zda by nebylo vhodné
vydat vyhlášku nebo nařízení, které by ukládalo
příslušným odborům KNV, ONV a MěNV v této
oblasti, aby při povolOVacím řízení výstavby zkou-
maly, zda v ·předložen.ých projektech jsou zakotve-
na opatření, která vyžadují zvláštní. a mimořádné
poměry v této oblasti. Zde by měli přiložit ruku
k dílu i jiní odborníci. .

,Lektoroval: inž. Vladimír Forman, USGK, Praha

, .
1.. Krúis B.: Výzkum stálosti .bodů nivelačnlho ok rubu v ostrav sk 0-

karvlnské uhelné pánvi. Výzkumná zpráv'a VÚGTK.

2, Výzkumná lZpráv~ ÚGK v opavě: stabilita geodetických základů
vzhledem k pohybU.m půdy ~ aKR.
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Optické meranie vo zvisljch hl'bkových šachtách

V.okt6bl'i 1962 navštívil ČSSR milý host z NDR,'
dr. inž. Hans Werner, vedecký pracovník Katedry
geod~zie Technickej univerzity v Drážďanoch. Pri
tej prUežitosti predniesol v rámci ZPČSVTS, pri
Stavebnej tikult.e SVŠT v BratislaiJe jednu prednáš-
ku o vytyl!lvaní mostov a druhú o, optickom me-
raní vo zvislých hÍbkových šachtách z hl'adiska po-
užitia pri meraní posunov priehrad.~ .._-., .-.:-~.-,-.~.-- .•..•

, Na ztiklade ochotn,.ého súhlasu autora mažeme
v rtimci tohoto príspevku sprístupnit spracovanie
posledne menovan~ho probZ~mu širšiemu okruhu
našich odborník ov. Dobr~ sk'Úsenosti a výsledky
'získan~ v NDR budú vermiužitočn~ pri prípadnom
použití met6dy optick~ho merania v zvislých hlbko-
výéh' šachttich u nás.

1. Met6dy me:rania posunov priehrad

Technika meraniá a v nej zahrnuté meracie me-
tódy na zisťovanie vodorovných a výškových ZJll,ien
polohy priehrad je dnes už samostatným. odborom
meracejtechniky. Poznáme viac metód, ktoré umaž-
ňujú určovať smer a velkósť posunov vodných sta-
vieh: O skúseno:tiach a výsledkochsa možno, do-
čítať napr. v [1], [2], [5] a [7] až [141.

Za klasické metódy merania posunovpriehrad sa
obvyklepovažujú: meranie od zámernej priamky
(a1ignement}, trigonometrick~ meranie,',presnti ni-
velácia a meraniev, zvislých šachttich. Pri tiešení
statických 'prabl"émov, nadobúdajú stále vačší vý-
znam tiež labol'átóne pokusy a modelové merania
[3}, [7], [9]. Týmito me-tódami sana tomto mieste
nebude~e zaoberať, ale uvediema stručný prehlad
o najnovších pokusoch, ktoré nepatria medzi do-
terajŠie/ metódy.

Me r min [15] popisuje metódu merania posu-
nOVlpozorovaných bodov na vzdušnej strane hrád~e
ako n~hradu za trigonometrickú metódu. Chce sa
tým vyhnúť vplyvom chýb sposobených naklbnom
zvislej OSi pristrmých zámerách. Pritom sa teO<1o-
l1tom s nasadeným( 90opaťbokým hranolom, posta-
veným na korune hrádze merajú zenitavé vzdiale-
nosti'na jednotlivé pozorované body {obI1l 1J a
z nich sa odvodzujú prípadné posuny týchtli bodov.
Změny pOléhy, stanovíšť sa určujú pomocou pretí~
nania napred alebo naz<j.d. Exaktné :,porovnanie
s trigonometrickou metMou 9hýba, Mermin však
poznamená-va', že, menši objem nieracích prác ako
aj to, že nie sú potrebné pozorovacie p1l1ere, ,1e vel~
kou prea.nosťou metóqy. Presnosť ,určovaných
zmien polo1}y pozorovallých bodov je' ±1,3 mm
pri100 m výšké hrádze. Pri mellšej výške sa chyba
zmenšuje: Na, základe toho istéhO princípu bol už
pred 10 rokmi na katedre geodézie Te-chnickej uni-
verzity v Drážďanoch vyvinutý nasadzovací hrano I.

~Pre, neptiaznivé vonkajšie vplyvy pri meraní na k()~
rune hrádze nenašla táto metóda ďalšie up lat-
nenie.

Určovanie hoyzontálnych posunov vodných sta-
vieb voči ocelovému drotu o priemere 1 mm, napí- ,
rianému závažím 50 až 60 kg opisujeB o m b č i n~
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Obr. 2.: Meracže zaržadenŽ'e Bombčžnského
1 - ocelový drot na meranie 2- plávajúca opora
drotu 3 - vanička 4 - ložisko 5 - meracie pravítko
6 - jazdec s nóniusom 7 - kontaktné skrutky 8 -
kotevná základňa 9 - zariadenie na reguláciu hla-

diny vody vo vaničke.

s k i j [16J. Na obr. 2je vyobrazené zariadenie na
meranie, na ktorom možno odčítať na O 1 mm
Drotje uložený na plavákoch, ktoré sú v pe~ne na~
montovaných vaničkách. Tento postup sa doporu-
čuje pre dIhé,· priame hrádze. Presnosť merania
je okolo 0,1-0,2 mm, pričom je pozoruhodná znaČ-
ná úspora času, najma pri vyhodnocovaní.
Vo dvoch článkoch popisuje M u r a v' e v ([17 J

a [18 J) svoju metódu merania vodorovných posu-
nov. Spočíva na princípe plávajúcej olovnice (prin-
cíp ako pri reverznom kyvadle - pozn. lektora).
Princíp merania jezrejný z obr. 3. Muráv'ev urču-
je týmto zariadením posuny základov hrádze, ako
aj deformácie priehradového telesa.
Popri urcovaní posunov bodov na pate a koru-

ne hrádze presnou niveláciou považuje sa dnes
v mnohých prípadoch za nutnú registrácia regio-
nálnych javov sadania. Očakáva sa, že na základe
toho bude možné v budúcnosti presne· ohraničiť
tlakovú zónu, resp. pásmo porúch hrádze, ktoré
sa vačšinou definujú dosť nekonkrétne. To sl vy-
žaduje dobre premyslenú volbu bodov ovplyvnenej
oblasti ako aj sposobu ich stabllizácie. Bo<ly majú
byť založené až na rastlú skalu, a td takým spo-
sobom, aby neboli ovplyvnené sutinou, aby boli
skutočne zachytené deformácie podložili. Aj K o-
b o 1 d [20 J je zástancom takého sposobu merania
bez toho, že by vo svojich úvahách zvlášť pojedná-
val o otázkach stabilizácie.
Záverom treba uviesť nový sposob merania

v hÍbkových šachtách vyvinutý na Katedre geodé-
zie Techni.ckej univerzity v Drážďanoch. Stručne
sa o ňo~ hovorí už v [10 J a [21 J. Dnes má autor
možnosť podať vyčerpávajúcu zprávu o vývoji prí-
stroj a a metódy merania, ako aj o získaných skú-
senostiach, o vyhodnocovaní a o výsledkoch prác.

2. Meranie v híbkovych šachtách na priehrade
na Rappbo~e .

2.1. Vod o h o s pod á r s k a k o n cep c i a a p a-
rametre priehrady

Priehrada Rappbode leží vo výc'hodnom Harzi
len niekolko kilometrov od osady Wendefurth,

ktorá leží pri rieke Bode. Rappbode je vedlajšie
rameno rieky Bode. Prvé plány pre stavbu tejto
priehrady pochádzajú z r. 1898. Roku 1936 sa pri-
kročilo k obnoveniu projektu, no pre vypuknutie
druhej svetovej vojny sa tento neuskutočniI. Tvo-
ril však platné podklady pre prípravný projekt,
s vypracovaním ktorého sa s konečnou platnosťou
započalo v r. 1952. Základná vodohospodárska kon-
cep cia priehrady Rappbode obsahuje tieto úÍohy:

1. zachytenie povodňových vln z horného Harzu,
2. zvýšenie prietoku rieky Bode pri nízkych vod-

ných stavoch, čo má mimoriadný význam pre hut-
ný závod v Thale,
3) dodanie 60 miIi6nov mS pitnej vody a 10 mi-

li6nov m3 vody pre polnohospodárstvo,
4. výroba elektrickej energie.
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Obr. 5;

p1riehradaRappbode je najvačš6u nemeckou
ptiehradou. Je to gravitačhá bet6nová hrádza, kto-
rápozostáva z 30 blokov a má tieto rozmery:, výška
105, m, dlžka v korune 420 m, šírka (pata) 80 m,
šírka (koruna) 12 m, kubatúnl betóm~ 860000 m3,
obsah nádrže 110 mil. m3• Na obr. 4 a 5 vi.ieť prie-
hradový múr počas výstavby a po jej ukončení.

2. 2. Ú 1o h a m e r ~ n i a v hl b k o v:ý c h š a c h-
tác h :
Úlohou merania v hlbkových šachtách je

urGovanie posunov hrádze voči rastlému pOdložiu,
. skale. Výsledky meraní majú pre bezpečnosť stav-
byvefký vÝímam. Týmto sposobom sa najma urču-
je vplyv tlaku vody na pri,ehradové telesopri
plnom vzdúvaní. Ak by mal raz skutočne nastať
vačší posun -- do dnešného dňa boli nameran~
len nepatrné hodnoty __ nemože nastať prudkq
skokom na rozhraní medzibetónom a skalou. To-
to rozhranie totiž nejestV'uje vo výra znej forme a'
betón paty hrádze je s podložím spojený ozubom.
Posobením spom'ínaných sn by nastala i deformá-
cia, resp. posun hornej vrstvy skaly. '
Stavebný 'inžinier po~adoval, aby posuny hrádze

voči skale boli určované s presnosťou ± 0,5 mm,
a to jak v smere osi hrádze, ako aj v smere na ňu
kolmom.

2.3. P r í str oj e a m e t ódy P o u ž í van é pil' i
m e ran í v hl b k o v ýc h š ac ht á c h

V telese priehrady zriad1li 6 šachiet až do skal-
ného základu o priemere 1,2 m. Ako je vidieť
z' obr. 6 nachádzajú sa3 šachty na vzdušnej stra-
ne každá v· strede bloku a '3 ďalšie na návodnej .
str'ane na dllatačných škárach dvoch susedných'
betónových blokov. Blbka šachiet je rozličná a po-
hybuje ,sa od 6 dO,14 m: '- .,
Pre meranie !;lolo treba vyvinúť prístrOje a metó-

dy, ktoré by zodpo~.edali daným požiadavkám, tj.
tisťovať' posuny hráp.ze .a I ± 0,5 mm. Zásadne sú
d'l.e možnosti merania v šachtách: .
1. mechánicky, pomocou <lrotu, olovníc a odčíta-

cieho zariadenia, I •

2. opticky, pomocou vertikálnej zámernej osI.
Katedra geodézie vollla druhý sposob. Presnosť

optického meJ;'ania pJ;'i použití ďalekohfadu s men~
ším akó 25 násobným zvačšením pri vačších hlbkach
prudko klesá. Keďže v danom prípqde rnaxin'lálna
dlžka zámery je len 14 m, je táto okolnost bez-

významná. Optické meranie v šachtách má proti
mechanickému sposobu túvýhodu, že meraI1ie a od-
čítanie sa vykoná súčasne. Odčítanie" v úzkych
šachtách by bolo tiež vefmi ťažké a namáhavé~
Ďalej by" bOla inštalácia zariadenia pre mechanic-,
ké meranie v šachtách pod vodou vefmi ;z;ložitá,
pravdepodobne až nemožná. V ďalšom uvedený
3posob optického merania v hlbkových šachtách-
bol prvý raz pripravený a vykonaný pracovníkmi
Katedry geodézie TU v'Drážďanoch. Také isté,
alebo podobné" zarl:adenia neboli dovtedy známe.
. Na obr. 7, v [21] je rez hlbkovolÍ šachtou s me-
racím zariactením a ciefovými značkami podfa po-
vodného plánu. Zabudovanie muselo sa však vy-
konať iným Sposobom, ako to vyplynie z ďalšieho.
Ako' merací prístroJ (obr. 3 v [21]) sa používa
prestavaný nivelačný_ prístroj so zvislým ďaleko-
hradom s 29 násobným zvačšením. Ďalekohfad mož-
no posunovať pomocou krížových sánok s dvoma
jemnými posunovacími skrutkami v' smere osi prie7
hradového telesa a v smere naňho kolmom. Dve na
seba kolmé libely s citl1vosťou 5" slúžia na urovna-
nie prístroja do zvislej polohy a sú umiest~né v je-
ho hornej čast1. Os otáčania v dosledku konštruk-
cie ložísk nie je jednoznačne určená. Preto, za
účelom vyl-účenia chýb prístroja, je ďalekohfad
otočný okolo svojej pozdlžnej osi;' Na krížových
sánkach sa nachádzajú dve m1limetrové delenia
s n6niami, na ktorých možno odčítať posuny na
0,05 mm. Vonkajší rám .j{rížových sánok spočíva na
troch sta vacích skrutkách, ktoré sú pevnEi spojené
s doskou pre samoč;inQé centrovanie (obr. 7 a 8).
Na tejto doske sú tri valcové čapy, ktoré presne
zapadajú do príslušných puzdier v půdkladnej dos-
ke. Na obr. 7 je merací prístroj postavený na po'd:
kladnej doske á dostredený. POdkladná doska
umiestená na konzole je na rozdiel, od povodného
návrhu (obr. 7, v [21]) v každej šachte. Nachádza

'Yc

návod strana"'.
ilok:7 8 9 10 11 12 13 1-' 15 16 1r 18 19202122
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Obr. 8.: Prí.stroj s doskou pre samočinné centro-
vanie, vl'avo podkladná doska.

sa asi 1m pod horným okrajom šachty a je pevne
spojená so stavebným objektom (obr. 9).

Pri meraní sa prístroj prenáša za šachty na šach-
tu a centruje sa pomocou samočinného centrova-
nia. Presnosť tohoto centrovania je ± 0,1 mm.
Podkladné dosky sa vyhotovujú pre značnú vlhkosť
vzduchu z hliníka a do nich zapustené čapy z bron-
zu. Použitím ocele by bolo samočinné dostreďova-
nie ohrozené vplyvom korózie. Na obr. 10 vidíme
prístroj pripravený na pozorovanie v šachte.

Obr. 10.
Počas prvých pokusných meraní zapríčinili ne-

očakávane velké ťažkost1 dva problémy:
Po urovnaní pred začiatkom merania neostávali

libely urovnané. Ich bubliny ustavične menili svu·
je postavenie. Preto horizontácia prístroja nebol a
zaručená, a tým aj zvislá poloha zámernej osi. Na-
koniec po podrobnom skúmaní bolo zistené, že
v šachte pri teplote asi + 8 oe dochádzalo pri dý-
chaní pozorovatela k predIženiu bubliny libely a
k zistenému jej "putovanlu". Značné zlepšenie tOh-
to stavu sa dosiahlo zakrytím oboch libiel och:!'Rn-
nou skrinkou s doskou z plexiskla (pozri obr. 10).

Ďaleko komplikovanejšia bola l$:onštrukcia vhod-
ných zámerných terčíkov. Povodne mal tieto terčí-
ky osvetrovať počas merania jeden pomocník. Pre-
to sa spočiatku používali jednoduché železné zá-
suvné, resp. základové čapy (obr. 4 a 5 v [21]).
Vlastné zámerné značky tvorili krížiky na pred-
nej strane zásuvného čapu, resp. na jeho leštenom
kovovom povrchu. Uvedené čapy bolo nutné však
nahradit pevnými zámernými značkami. Šachty
sú stále plné vody a pred každým meraním treba
ju z nich odčerpať pomocou neprenosného čerpad-
dIa. Tým sa rozvírujú a potom usadzujú čiastočky
zeminy a tak presnosť cielenia na čapy sa stala
otáznou.

Preto teraz zabetónovali kruhové ocelové tyče
silné asi 35 mm a 50 cm dlhé do hIbky 30 cm do

Obr. 9.
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skaly. Na ich prednej časti je mosadzný štorboký
hranolček (obr. 11), do ktorého vtmelili malé por-
celánové valce s priemerom 1 cmos čiernym čiarko-
vým krížikom na glazúrovanom povrchu.
Glazúrovaný, lesklý povrch porcelánu mal v ďa-

lekohfade zámerného prístroja odraziť svetlo. Ale
aj tento druhý pokus zostal ešte bez výsledku, pre-
tože už pri malých vzdialenostiach 6 m sa stal
obraz málo svetlým, čím sa znemožnilo jasné nasta-
vanie nitkového kríža. Konečné riešenie sa našlo
pri treťom a poslednom pokuse. Porcelánové valce
boli nahradené malou doštičkou z matného skla'
s vrytým krížikom. Doštička s matného skla sa dá
pomocou dodatočne pripevneného elektrického
osveHovacieho zariadenia osvetliť otvorom zdola.
Tým bolo dosiahnuté bezchybné cielenie.
Pripevnenie osveHovacieho zariadenia nezname-

ná vefků prácu naviac. Po odčerpaní vody treba
aj tak zostúpiť do šachty po železnom rebríku
(obr. 12), aby sa zámerné značky očistili od usade-
nej špiny. obe práce sú spolu spojené. Aby sa

Obr. 13:: Pozorovacie stanovžšte S vypínačom pre
osvetlenie zámerných terčíkov.

predišlo zámenám pri cielení na jednotlivé značky,
možno každú z nich osvetliť z pozorovacieho sta-
novišťa pomocou vypínača zvlášť (obr. 13). Po
ukončení merania sa osveHovacie zariadenie od-
POjí. Obr. 14. ukazuje šachtu so zámernými značka·
mi, elektrickým osvetlením, železným rebríkom a
čerpadlom. Jasne vidieť hranicu medzi betónom
a skalou. Kvélli neprenosnému čerpadlu musí v šach-
te zostať asi 1,20 m vody, preto vidieť zrkadlenie
vodnej hladiny.

-'-,~

2. 4. U s por i a d a n i e a· v ý'k o n ID e ran i a
Bezprostredná príprava merania pozostáva z od-

čerpania vody zo šachty, inštalácie a pripojenia
elektrických vedení, čistenia zámerných terčíkov
a pripojenia oSvetfovacieho zariaderiia na" značky,
ako aj zo samotného postavenia meracieho prístro-
ja. Libely sa rektifikujú na cca lh dielka, aby vý-
chylka bubliny pri otáčení ďalekohfadu okolo
jeho osi nebola vačšia ako 1 dielok. V délsledku
rélznych vzdialeností na jednotlivé pozorované,znač-
ky, nemožno chybu zámernej osi presne elimino-
vať, nakofko sa mení závisle od dlžky zámery
(zaostrovanie). Podfa rélznych hlbok šachiet me-
riame pri vzdialenosti jednotlivých značiek asI
3,50 m, v 3 šachtách po 4 body, v 2 šachtách po
3 a v 1 šachte 2 body. Šachta 50 4zámernými ter-
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Obr. 17.

hoto hladiska dobré výsledky. Pritom vykonávanie
merania v úzkych šachtách pri. stálom prítoku

" vody ;sposobuje určité ťažkosti.
i '.

Odčítania- na obidvoch stupniciach sa označujú
x a y (obr. 17). Uvedené súradnice majú miestnu
povahu a vzťahujúsa na súčasný systém samočin-
ného dostredenia. Polohy oboch hubl-in libiel $.a od-
čHajú na 1/10 dielka (obr. 18) odhadom.

paDlo,,,.
\

- Obr.lS.

číknii je schematickY znázorneMv pOdoryse a ná-
ryse na. obr. 15. - ,
Vlastné méraniesa.koná v 4 polohách (obr. 16),

pričom libely stačí 'urovnať len približne. To sa
doporučiljE;! pre velkú citlivos~ "rúrkových libiel
meracieho .prístroja. Pri cielen'í! treba dosiahnuť
prekr~tie nitkového~kríža ďal.ékohladu sozámer-
ný1Ii krí.žom na terčíku a potom vykonaCodčíta-
nie na onoch nónioch krížových sánok, ako aj od-
čítanie koncov bublin libiel. Priemery odčítání v po:
lohe 1 a 3,akb aj 2 a 4 musia byť pri presnom
merahí zbavené vplyvu chyby,zámerne'j osi a chy-
by horizontálnej točnej osi a zjedpotia sa na cel-
kový priemer. Doterajšie :rnerania vykazUjúz to-

•• liad

100 O
Obr. 16.: Sch~ma usporiadanža meranža v 4 po-

lohách.

t III~--I::DI' II

POČas merilhiaje neslobodno. i napriek ochran-
nej skrinke Hbely príliš sa približovať k prístroju.

Meranie sa uskutočňuje v séiiach, pričom jedna
úplná séria zahrňuje nasledujúce operácie ~o všet-
kých štyroch polohách (obr. 16): zacielenie, odčí-
tanie, odsunutie ďalekohladh pomocou jemných
skrutiek do všeobecnej polohy, opatovné zaciele-
nie a druhé ódčítanie. Obdobným sposobom sa za-
merajú všetky hody ..Aby sa ,náhodné chyby dostre-
denia obmedzili na minimum, meria sa v 2 až 4
sěriach, a to podla dIžky zámer. Za- tým Účelom sa
vykoná I1ledzi jednotlivými sériami vždy nové cen-
trDvanieprfstroja. ,

2.5. VYPodnoten'Íe a výsledKy mera-
nia

Odčítané, hodnoty x a y sú l;>vplyvnené ešte chy-
bami znepresného urovnania libie'!, preto .ich tre-
.Da opravit. Opravy pre obe zlOŽky vypočítamepo-
dIa vzfahov:

A B.
LiX = 81-e
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Z obr. ,18 je jasne vidiet, že bublina libely je

vždy koncentrická, keďsuma odčítaní obidvoch
konco'( bublín sa rovná piH. V takom prípade je zá-
merná os. prístroja zvislá a odčítanie netreba' ~pra-
vit Treba si len ujasniť zn,amienka opráv b,x a
b,y pre i4 polohy prIstroja (obr. 16), keď 11 od-
čítaníkoncov libiel je < 5, resp. > 5.
Pre praktické použhlanie bof navrhnut~ trojstup-

nicov~ nomogram (obr.l9). Na Iavej strane sú na-
nesenévzdialenosti Si pre všetky zámerné terčíky
v 6 hIbkov~ch šachtách. Na origináli nomogramu
sú na 'tejto stupnici otvory, do ktor~Qh sa vloží
priesvltné radiálne pravítko Z plexiskla: Pravítko
sa nastaví na" hOdnotu koncov bublin zIskanú- pri
meranI,ktorú možno nájsť na pravej stupnIci (rov-
ni'ca ,2). Na' strednej stupnici,odčítame opravy b,x,
resp. b,y na 0,01 mm. Tieto hodnoty b, dosiahli
max. veIkosťO,2 mm a určovali sa priamo pri me-
ranl. V~sledky meraní zapisujeme do preh!adného
formulára (obr. 20). /'
V ďalšom vypočItame. pre každ~ bodaritmetick~

priemer z 1. a: 2. polohy_ Rozdiejy nesmú prekro-
čiť 0,2 ,mm. V opa9nom prlpade treba meranie opa-
kovať. Potom utvoríme priemery z v~sledkov me-'
raní v polohách 1-3 a 2-4 (obr. 16], ktoré sú
zbavené vplyvu ch~b zámernej osi a libie!. OdchfI-
ky 'nesmú byť > 0,1 mm. Nakoniec sa tieto dva
priemery zlúčia a dostávame priemer, ktor~ .je
podkladompre grafické vyhoďnoteIiie (obr. 2i).
Ak sa vyskytujúmedzi výsledkami prvej a nie-

ktorej dalšej série pre všetky značky rovnaké,
resp; skoro rovnaké,odch~lky, poukazuje to na
chyby v centrovaní prIstroja,ktoré sa nov~m cen-
trovanlm po každej skupine s1lne eliminujťi.
V tab. 1. šú ako príklad. zostavené v~sledky

prv~ch troch mei-anI v r. 1959 pre 3 hlbkovéšach-
'ty. Vnútorná presnosť je velnlI vysoká, stredné
ch,yby sl,Í.radníc jednotliv~ch bodov sú: '.

mx=my±0,03 až ±0,04 IIJlm (3)
Presnosť podla (3) sa značnl;! zmenšuje, predo-

všetkým pl'e neistotu, samočinnej centrácie. Pre-
to možno ako skutočnú presnosť merania uvíesť len
± 0,1 až ± 0,2, mm.

3. Záver

Dpsiabnuté v~sledky (± 0,2 mm] úplne, odpo-
vedajúpostaven~m požiad~vkám (± 0,5 mm}. Svo-

'jIm sposobOm nová geodetická metóda merania

9/10-" \-"

", •.• 1

~'J I.:
'I,/'S-J
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E
7,0

l8
3,0

6.8 '

.V 6.6
3." ;,,,
3.6 6.1
3.8

M
1,,0

5.8
1,,1

5.\7

. '*"
\

5.'1

"'6

v hlbkov~ch šachtách sa dobr~ osvedč1la.,Pomo-
cou ne(.može geodet dať stavebnéinu in~inierovl
spolahlivé údaje o posunoch /hrádze voči skalně-
mUpodložiu. Samozrejme nestačla na to tri me-
rania, ale je nutn~ nepretržitýniekolkoročný po-
zorovac1 program. Pokla! sa nenamerajú nenormál"
ne, bezpečnost stavbyohrozújúce ve!kosti posu-
ncw, postačia dve meranla ročne,; a to pri mIn. a
max. hladine v nádrži. .

1. sér1a II. Ilárla
PMemer

P08tavenie

Odč1tanie I Bublina I ~x l·op;:va Od61ts~el

Bublina

I [oprava,

Prlemer z polohy
Bod libely. dx z 1. a II. 1 a 3,

znamienko
I pro 1 1 .1·'Pr. ·1

série resp.
~ í; ~1I 2 ~1I 2a4

I' I ' I " / I II

I I ! I
Obr. 20.

'18//9-3 1S-J

9110"2 ',9-2'

I 9-211,115-2
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HL BKO VA
horná hrano
šacht,

sachtal 2. meranie 1. 'memnie I 3•.l):leranieBod I
i

9/10 r· x 35,40 35,46 35,42
1/. 40,32 40,26 40,29

2. x ,20,54
\

20,46 20,38
1/ 40,85 40,75 '40,81

3. x 19,79 19,73 19,73
1/ 23,12 23,05 2?,11

4. x 36,86 36,92 36,86
Y 24,98 24,92 24,90

14/15 1. x 19,7L 19,68 19,64
\ Y 35,24 35,22 35,24

2. x 35,tg2 35,90 35,87
y ,34,64 34,66 34,69

3. x 22,75 22,83 22,81
1/ 16,39 16,37 16,43

4. x 40,93 40,83 40,73
y 17,17 17,17 17,22

'18/19 1. x 21,28 21,26 21,29
Y : 34,54 ~4,~5 34,51

2. x
, \ 32,31 2,34 32,28

y 34,78 34,74' 34,79
3. x 19,48 19,50 19,48

Y 21,46 21,39 21,46
9 1. x 34,94 34,98

y , 19,85 19,83
2. x , 18,60 ' 18,57

Y 20,82 20,79
i

Poznámky: 1. PtešachtyJ9/1O, 14/15 li 18/19 udává
x-ová,súr;adniC\L a~pre šachty 9,15, 19 y-oyá súradnica
smer vzdUBná-:t\ávo~~ strana: "
2. Dátp. merania
1. meranie 16-'--18. 9. 1959
2. mera.nie 10-12. 11. 1959
3. mera.nie 2-4. 12. 1959

, \, ".
SACJ-ITA ,C/SLO 19

merané 16-18.!}.f959

10-12.11. 59

2- 4.12;59
• .16-142.1960

I'II.
I
I I
II\

. \ \
\ .

\
I .. I
\ .

Dá sa predpokladať, že optické meranie maže dať
dobré výsledky aj pr1 vačších hlbkach šachiet.
IV tom prípade však bude potrebné použiť výkon-
nejší ďalekohlad. Pokusy v tomto smere plánuje
autor vykonať v najbližších !:,okoch.
Preložžla: Tf!sSa. Zabkayová, ÚGK,Bratžslava
Upravil a lektoroval: žnž. Peter MarČfÍ)C CSc., ČSAV,
Ústav te6rže meranža SAV
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Súčasné cesty zrýchlenia a zvýšenia presnosti nivelácie

Nivelácia je jednou z najčastejšie vykonávaných
geodetických prác. Okrem toho je to spasobmera-
nia, pri ktorDm sa stále opakuje malý počet úko-
nov. na verkom počte stanoviŠť. Takto už svojim
charakterom je nivelácia vhodná pre ďalšie zrých-
lenie a zautomatizovanie niektorých úkonov.
Keď neuvažujeme také prístroje, ktoré svojim

charakterom sú celkom odlišné od nivelačného
prístroja (pákové, alebo elektrické výškbmery),
tak zrýchlenie u nivelácie mažeme dosiahnúť dve-
ma osvedčenými cestami:/
úpravou prípadne zmenou konštrukcie nivelač-
ného prístroja

úpravou nivelačných metád a, postup ov.
Prvá možnosť sa využíva najčastejšie. vývoj vo

svete Ukazuje, že v oblasti úpravy nivelačného
prístroja si zasluhujú pozornosť tieto tri smery:
- nivelačné prístroje s vostavan}hn kompenzá-

torom,
- nasadzovací kompenzátor,

nivelačné prístroje so spoločným zorným
porom a fotoregistráciou.

1. 1. Nivelačné prístroje s vO,stavantm kompenzá-
torom
Najosvedčenejším riešením zrýchlenia nivelácie

jepOužitie kompenzátora pre samočinné urovna-
n1e zámery. Svojim významom sa dá automatická
htlrizontácia zámery porovnať so zavedením skle-
ných kruhov u teodolitov. Dobrým dakazom toho,
že kompenzátorovým prístrojom patrí budúcnosť,
je skutočnosť, že dnes už nieť takmer na svete
vačšieho závodu na geodetické prístroje, který by
kompenzátorovéprístroje nevyrábal, alebo ich vý-
robu nepripravoval. V našom časopise bolo v mi-
nulosti popísaných už niekorko téikých prístrojov.
V poslednom čase bolo však vyvinutých niekorko

nových typov kompenzátorovýchprístrojov, ktoré
nie sú známe našim geodétom. Pozornosť zahran1č-
nej odbornej verejnosti vzbudzujú naj.ma prístroje
Zeiss Koni 025, sovietsky NSM-2 a švajc1arsky
GK-1A. .
Ako novinku pre tohoročný/ jarný vertrh v Lip-

sku pripravili. závody VEB CarI Z8iss Jena nive-
lačný prístroj so samočinným urovnaním zámery
Koni 025. V závodoch Zeiss si iste boli vedomí toho,
že aj keď doteraz vyrábaný nivelačný prístroj Koni
007 je svojím spasobom univerzálny a hodí sa aj
pre technickú aj pre velmi presnú niveláciu, pred-
Sa pre technickú niveláciu nie je najt1ýhodnejší.
Pri techn1ckej niveláci1 bez použ1tia optického
mikrometra je Koni 007 čo do presnosti rovnako
výkonný ako nivelačný prísttoj MOM-Ni-B3, ktorý
je ale pritom asi o polovinu rahší. Doteraz sa pre
techn:ckú niveláciu dávala prednosť maďarskému
prístroju Ni-B3.

Kruhová libela pre hrubé urovnanie prístroja má
citlivosť 8'. (Ďalšie údaje viď GaKO č. 8/63.)
Zaujímavé je, že Koni 025 má podstatne menšie

g,eometí.'ické parametry ďalekohladu ako nivelačné
prí,stroje rovnakej typovej skupiny iných závodov.
Dobrý prehrad o tejto skutočnosti dáva tabulka 1.

V SSSR, okrem známeho prístroja NS-2 s liM-
lovým kompenzátorom, sa vyrábajú už tiež nive-
lačné prístroje s kompenzátorom. Závod na výro-
bu banskomeračských prístrojov v Charkove vyrá-
ba nivelačný prístroj so samočinným. urovnaním
zámery NSM-2 (obr. 1). Tento prístroj vznikol
z prístroja NSM-1, u ktorého bol kryt kompenzáto-
ra príl1š velký a mal krychlový tvar. Prístroj
NSM-2 má kryt kompenzátora kompaktnejší a pri-
spasobený tvaru ďalekdhladu. Prednosťou prístroja
je osobitná osová sústava, ktorá umožnila zmen"'
šenle rozmerov spodnej častí. NSM-2 je určený pre
technickú nivelátiu. '
"'·A~tom-atickr·l1o~~óhtáctU-- zámerY··''';ý kooá~
u prístroja NSM-2 orlginálny tzv. šošovkový kom-
penzálor systému Meščerjakov (obr. 2). Kompen-
zátor tvorí pevná spojka (2J a kývqjúca rozptylka
(3J" ktoré sú umiestnené v puzdre pevne spojenom
s koncom obvyklého ďalekohladu. Rozp"tylka (3 J
je pr1tom upevnená v rúrkovom telese (4J a spolu
s ním sa kýve na 4 ocelových vláknach (5 J. Tele-
so (4 J je zakončené tlmiacou platničkou (6 J.
Tlmenie prebieha v 0,5 mm medzere medzi platnič-
kou a vohkajšíni puzdrom. Protizávažie (7 J na
hornej časti platntčky vyvažuje nesúmerne rozlo-
ženú váhu rúrkového telesa {4J. Vplyvom Ucho-
bežníkového tvaru závesných vlákien a posunu
ťažiska pri sklone ďalekohladu o uhol « sa skloní
teleso (4J o uhol 6«. Kompenzátor urovnáva zá-
mernú priamkl;l s presnosťou 0,2" a tlmič je ustáli
za menej ako 3 sec.

Priiltroj Koni 025 I MOM-Ni-B3 ,I Kern GK-lA Meopta MN 20
I
Breit:haupt Autom

Z 20 28,32 , 25 28
I

25,27
Dmm 30 '45 41 40 33
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Zaujfmavou konštrukciou sa vyznačuje aj nive-
lačný prfstroj Kern GK-IA (obr. 3). Podfa tvaru
telesa ďalekohIadu sme doteraz rozoznávali u kom-
penzátorových prístrojov dve hlavné skupiny: s pe-
riskopickým a s vodorovným ďalekohfadom. Prí-
stroj Kern GK-1A tvon akýsi prechod medzi tými-
to dvorni skupinami. Zámernáos 'je lomená, ale
tak, že os objekťívu aj os okuláru ležia vodorovne
nad sebou. Preto je sice prístroj vyšší ako' normál-
ne nivelačné prístroje, ale zasa nižšI ako perisko-
pické.

Kompenzátor li tohto prístroja tvorí samostatný
konštrukčný celok, ktorý maže byť jednoducho
vyjmutý a prípadne vymenený (obr. 4). Jeho pod-
statnou časťou je strechový hranol, ktorý ako
jednoduché fyzikálne kyvadlo sa kyve na magne-
tickom uložení s malým trením. Permanentný
magnet má p610vé hroty zakončené čiapočkami
zo saffru. Medzi tymito sa nachádza os kompen-
zátora zakonč,ená hrotmi, ktorá uzatvára magne-
tický tok permanentného magnetu. Medzera medzi
safírovými čiapočkami je nepatrne vačšia ako
dIžka osi kompenzátora. Preto jeden koniec osi
sa nedotýká ložiska-čiapočky a len magnetismus
ho drží oproti nej. Takto je trenie na ose menšie.
Kompenzátor urovnáva samočinnezámeru s presnos-
ťou 0,5 až 1,5" v rozsahu hrubého urovnania 10'.
Dve symetrické kolečka spojené s telesom kom-
penzátora sú vzduchové 'tlmiče. Prístroj nemá

svorku, ale len frikčné kotúče. Spodná časť prístro-
ja nemá stavacie skrutky, ale válcový výstupok,
ktorý máz vn,útra dokola vybrúsenú konickú do-
sadaciu plochu. Touto plochou opiera sa (, guIo-
vú plochu známych Kernových statívov s guIovou
hlavou. Hrubé urovnávanie sa vykoná posunom
prístroja po guIovej hlave statívu.

Ďalekoh1ad prístroja má 25násobné zvačšenie a
priemer objektivu 41 mm. Kruhová libela má Citlivost
12 až 15'. Prístroj váží len 1,6 kg. Výroba udáva
presnosť prístroja strednou kilometrovou chybou

12,5 mm. Zaujímavé je ďalej, že výrobný závod do-
poručuje znížiť vplyv otrasov zapríčinených vet-
rom, alebo strojmi vefmi jednoduchým postupsnn:
do pOdy zatlačíme len jednu nohu statívu. Ďalšie
2 nohy zatlačíme do pOdy len Iahka a tým docieli-
me tlmenie kmitov s malou frekvenci ou.

1. 2. Nasadzovací kompenzátor
Z hIadiska ekonomického je vefmi výhodným

riešením samOčinnej horizontácie tzv. nasadzovací
kompenzátor. Dnes je už jasné, že kompenzátoro-
vé prístroje postupne vytlačia klasické nivelačné
prístroje s libelou. Avšak jednorázové vyraderi.ie
všetkých klasických nivelačných prístrojov, kto-
ré sa nachádzajú u meračských zložiek by nebolo
hospodárne. Preto konštruktéri už pred niekofký-
mi rokmi sa snažili vyvinúť kompenzátorové ná-
stavce. Keď takýto nástavec nasadíme na libelový
nivelačný prístroj, bude nám kompenzátor umiest-
nený v nástavci automaticky urovnávať zámernú
priamku a takto je vlastne možné "premeniť" kla-
sický prístroj na kompenzátorový.

Pre naše podmienky je výhodný nasadzovací
kompenzátor Seltmannov, ktorý"pod označením
VK 05/1 už sériovo vyrába závod -VEB Feinmess

Dresden v NDR. Autor tohoto nástavca je pracovní-
kom jemnomechanického laborat6ria na Technickej
univerzite v Drážďanoch a nositelom vyznamena-
nia "Zaslúžilý vynálezca národa". Schému tohto
prístroja máme na obr. 5. Nasadzovací otvor ná-
stavca je na pravej strane hore a je zakrytý skle-
neným kry tom (5J. Týmto otvorom sa nasadí ná-
stavec na Objímku objektivu nivelačného prístroja

1963/278



Geodetický obzor
sv. 9/51 (1963) č.10

podobne ako nasadzovací optický mikrometer.
Upevnenie sa tu však musí vykonať osobitným po-
stupom, ktorý umožňuje upínať vždy s konštant-.
ným tlakom. Preto má nástavec dorazové výstup-
l~y so zpružinami. a 2_upínacie svorky. Z nich vi-
díme na obrázku .,len jednu s označením (7). Na-
sadzovací otvor je volený podra priemeru objímky
objektivu nivelačného prístroja Zeiss Ni 030;
Základnou časťou Seltmannovho nástavca je ký-

vajúoe Zrkadi~lko - kompen~átor (B)s kyvad-
lom (7). a tlmičom' (lI)Z, .'a' plechový koš (14)
, s dvomi zrkadlarni (13). Koš SOzrkadlami nahrad-
zuje pliťboký hranóf a slúží pre' obráteÍÍie chodu
papršlekov. Predpý otvor nástavca je~ na ravej
strane a je zakrytýsklom (6). Zámerní papršlek
(11) POfupuje od laty cez kryt {B} na prvé zrkad-
10 (13}j od kterého sa odráža smerom šikmo dule
na druhé zrkadé1ko v plechovom koši. Od tohtoto
postupuje papršlek vertikálne na kompenzátorové
zrkadielko (B), ktoré hu urovná ď6 vodorovnej po-
lohy a. usmerňÚje cez kryt (5) do objektivu ďale-
kohladu klasického nivelačného prístroja. Koš (14)
sa dá posunovaťvo vertikálnom 'smere otočaním
'spirálovej vačky (15). Takto maže mať funkciu
mikrometra, pretože otočaníIIÍ' vačky sa vykonáva
skrutkou s delením.
Delenie má dva rozsahy 0-5 mm a 0-10 mm.

Pre prvý rozsah je delenie skrutky po 0,5 mm,
pre druhý lmm. Medzi ol;>idvomarozsahmi je pev-
né postavenie, v ktorom je posun kosa zastllvený.
'Ak'o,vidieť je Seltmannov nástavec univerzálriy a
možno ho použiť akrem technickej aj pre presnú
niveláciu, čJ. už na pol-, liIebo centimetrových la-
tách. Nasadzovací kompenzátor musí byť správne
nasadený aj v priečnom smere. Vodorovnosť prieč-
neho nastavenla kontrolujepriečnou ,rúrkovou li-
belou {4}. Skrútka {19} va vnútri krytu (lB) slúži
pre rektifikáciu zrkadélka (B).

TechniCké dáta prístroja: rozsah kompenzácie
± 10; ci.tlivosť priečnej I1bely 6; dÍŽka kyvadla
78 mm; nasadzovací priemer ~2 mm; váha nástav-

ca .0,49 kg. Ako vidieť je nástavec velmi lahký a
nie je potrebného vyvažovať protizávažím.\ Padla
údajov výrobného závodu možno s ním 'dosiahnúť
strednú kilometrovú chybu ±3. mm bez použitia
optického mikrometra. Publikované sú však už aj
výsledky skušobných meraní, ktoré s prístrojom
dosiahl'k pracovníci Techllickáj univerzity v Dráž-
ďanoch s použitím mikrometra: Pri vermi presnej
nivelácii klasickým spasobom' dostahli strednú kl;
limetrovú chybu 0,83 mm, pri tzv. alternajúcom
spasobe dokonca 0,46 mm. Pritom nástavec bol na·
sadený na nivelačnýprístroj Zeiss Ni 030.
Keď bysme- nasadzovací kompenzátor VK 05/1

chcel1 nasadiť na nivelačný prístroj s' iným prie-
merom objímky objektívu, potoin je treba vyrobit
redukčný prstenec. Závod VB Feinmess Dresden
vyrába redukčný prstenec zatial len pre nivelačný
prístroj OFD IN 30 G.

1.'3. Nivelačný 'prístroj 'so spoločným zorným
pofom a fótoregístracion
V odborných kruhoch je známe, že pracovnici

geodetického výskumu v SSSR, Maďarsku a NDR
pracujú na probléme nivelačného prístroja so sa-
močinným urovnaním zámery, so spoločným zor-
ným polom pre zámenu vzad aj vpred. Zatial yšak
nebolo pubIilwvané v zahranlčnej tlači konkrétne
ukončenie vývoj a takéhoto prístroja.
Samotná idea spoločného zorného pola pre obi-

dve zámery nie je nová. V SSSR udelili ,na ňu pa-
tent inž. Sarkinovi už VI'. 1924. Konštrukcie, ktoré
boli v minulosti podlil tohoto patentu vypracované
však neboli pri praktickom meran! úspešné. V ne- .
dávnej dobe však v S,SSR dosiahli prvé konkrétné
výsledky v tomto smere, a sice zatial ~ klasickými
niyelačn. ými prístrojmi. slibelůu. NeQol1 ivšak
pracovníci 'geodetického výskumu, ale pr covník
dopravných spojov V. L Grjflznov,ktorý 'avrhol
prvý úspešný model nivelačného prístroja so spo-
ločným zorným porom a fotoregistráciou. V SSSR
tento prístroj nazývajú "fotonivelfr dvOjitého eie-

\ lenia". Jeho schémuvidíme na obr. 6.

r gJ~r'

Základnou časťou prístroja je nástavec {2}, kto-
rý je nasadený 'na ďalekohlad obvyklého nivelač-
ného 'prístroja a ktorý slúží pre získanie obrazu
druhej laty. Nástavec (2] sa skláda z hradacieho
hranolú (3), objektívu (4), zaostrovacej šošovky
(5) a hranolu (6). Hra,nol {6} zakrýva len jednu
polovicu, zorného pora ďal,ekohradu. nivelačného
prístroja (1).. Najdaležitejšou časťounástavca je hra-
dací hranol (3). Keď ho otáčame ;mažeme db ob-
jektívu (4) priviesť obraz laty, ktorá leží v roz-
medzí O až 1800 od priameho cielenia nivelačným
prístrojom (1). Na detaiIe I. vidíme polohu hrada-
cieho hranola, keď máme zadnú latu presne v opač~'
nam smere. Detail II. ukazuje jeho polohu, keďmedzi
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zámerou vpred a vzad je uhol asi 1200. Hranol (7)
v normálnom ďalekohfade slúži pre rozdelenie ob-
razu laty z priameho smeru od obrazu laty z ná-
stavca. Pri meraní postupujeme tak, že zacielíme
a zaostríme normálnym dalekohfadom na lat~
vpredu. Potom hfadacím hrano lom zacielime na
latu vzadu a rozptylkou (5) zaostríme jej obraz.
V zornom poli okuláru (8) vidíme potom vedfa
seba obrazy prednej a zadnej laty. Obidve záme-
ry mažeme hneď odčítat, alebo spoločné zorné
pole sa zfotografuje nasadenou zrkadlovkou (9).
Keď sú obidve laty razne osvetlené, čo je časté
pri nivelování v smere poludníka, potom nerovnosť
osvetlenia redukujeme nasadzovacími fiHrami.
Skúšky ukázali, že pre použitý fotoaparát "Sport"
stačia na fotoregistráciu expozície 0,1 až 0,2 sec.
Pri kancelárskom zpracovaní sa musia hodnoty
odčítaní z filmu odpísať.
Pri overovacích skúškách bolo nivelované pozdlž

železničnej trate súčasne "fotonivelirom" a rovna-
kým nivelačným prístrojom, z akého bol fotonive-
lir upravený. Ukázalo sa, že presnosť merania
Grjaznovovým prístrojom je rovnaká, ako u nor-
málneho nivelačného prístroja, ale rýchlost me-
rania je vyššia. Uvedený prístroj predstavuje len
prvý krok vo svojej oblasti a právom mažeme byť
zvedaví na ďalšie výsledky výskumu v tomto
smere.

2. úpravy doterajších nivelačných metod
Ďalšie zrýchlenie a zvýšenie presnosti nivelácie

mažeme dosiahnúť aj úprav9u doterajších nive-
lačných postup ov. V tejto oblasti pracuje výskum
na Geodetickom inštitúte Technickej univerzity
v Drážďanoch. S jeho výsledkami mal autor mož-
nosť sa soznámiť počas prednáškovej cesty v NDR
v júni 1962. Pozdejšie tieto boli uverejnené aj v ča-
sopise Vermessungstechnik [6] [7].

2. 1. Alternujúci sposob pre VPN s kompenzáto-
rovými prístrojmi
V oblasti vefmi presnej nivelácie sa doteraz po-

važovali za presnejšie, a tedy výhodnejšie, klasic-
ké nivelačné prístroje s libelou. Často prevládal
názor, že kompenzátorové prístroje sú najvýhod-
nejšie pre technickú niveláciu, zatiaf čo v presnej
nivelácii nevytlačia klasické prístroje. Výsledkom
takých názorov je fakt, že niektoré závody na vý-
robu geodetických prístrojov ešte aj dnes vyvíjajú
libelové prístroje pre VPN, ako na pro závody MOM
Budapešť. Doterajšie postupy pre vefmi presnú ni-
veláciu boli navrhnuté pre libelové prístroje a ne-
musia byť výhodné pre kompenzátorové prístroje.
Klasický postup pri VPN s kompenzátorovými prí-
strojmi spasobuje narastanie tzv. chyby z kompen-
zácie. Tato sa dá néJjjednoduchšie znížif dvojitým
urovnaním kruhovej libely na jednom stanovišti.
Aby našli postup pre niveláciu s kompenzátoro-

vými prístrojmi, vykonali pracovníci Drážďanskej
techniky skušobné merani,e s razným pracovným
postupom. Pritom porovnávali dosiahnutú strednú
kilometrovú chybu kompenzátorových prístrojov
Zeiss Koni 007. F!lotecnica Salmoiraghi, Zeiss Ni
030 so Selltmanovým nástavcom s presnosťou do-
siahnutou s libelovým prístrojom Zeiss Ni 004.
Merania ukázali, že najpresnejšievýsledky sa
s kompenzátorovými prístrOjmi dosiahli pri ná-
sledujúcom postupe na jednom stanovišti: 1. urov-
nanie kruhovej libely pri postavení ďalekohfadu
smerom vzad, 2. odčítanie vzad a vpred, 3. malá
zmena stavacích skrutiek, 4. nové urovnanie kru-
hovej libely pri ďalekohfade otočenom k prednej
late, 5. druhé odčítanie vpred a vzad.

Takýmto postupom se napr. prístrojom Koni 007
dosiahla presnosť 0,36 mm/1 km a s prístrojom
Filotecnica Salmoiraghi 0,18 mm/1 km. Výsledky
ukázali, že na poli VPN mažu kompenzátorové prí-.
stroje aj čo do presnosti konkurovať libelovým
prístrojom. Pre úplnosť treba povedať, že uvede-
ným postupom stúpa presnosť, ale klesá trochu
rýchlosť nivelácie. Výskum však nie je ukončený
a pokračuje ďalej. Robia sa pokusy nielen na zní-
ženie chyby z kompenzácie, ale aj na zníženie
vplyvu otrasov a vetra na statív pomocou závažia
visiaceho na zpružinách. na statíve a pod.

2. 2. Nivelácia s použitím aút a bicykfov
Pretože pri nivelácii sa neustále posunujú sta-

novišťa lát a prístroja v jednom smere, mažu sa tu
vefmi dobre uplatniť vozidlá. Zrýchlenie je naj·
vhodnejšie urobiť tak, že celá meračská skupina
aj pri meraní zostáva na vozidlách. Skupinu tvorí
plošinové fahké nákladné auto, na ktorého plOši-
ne sú 1-2 pozorovatelia a 2 osobné autá s pevne
zvislo postavenými latami. Keď si uvedomíme roz-
diel medzi postavením laty na nivelačnej podložke
a na aute, kde na jej stabalitu vplýva aj zastavenie
vozidla, jeho pera a pneumatiky, tak sa maže zdať,
že postavenie prístroja aj lát je velmi labilné.
Aby zistili vplyv týchto faktorov vykonali na

Geodetickom inštitúte napred stacžonáme pokusy.
Pr! nich stál napred nivelačný prístroj Koni 007
na pilieri a lata na aute. Zistili", že v 1. minúte po
zastav,ení auta sú výkyvy laty len 0,2 až 0,3 mm.
Tieto však po 4 minutách prestali. Potom bol me-
raný výškový rozdiel tak, že Koni 007 bol na aute
a 2 laty pevne na výškových značkách na budova.
Hodnoty merané z auta sa líšili l,en o 0,0 až 0,4 mm
od nominálnych výškových rozdielov. Výsledky
týchto pokusov boli prekvapivo dobré, a preto sa
prešlo k rozsahlejším pokusom na nivelačných
ťahoch.

Nžvelácia tahu s úplnemotorizovanou skupinou
(obr. 7). Pri meraní ťahu odčíta vždy jeden pozo-
rovatef zámery vzad a druhý proti nemu sediaci
zámery vpred. Je to preto, že jeden pozorovatel by
pri obchádzaní prístroja rozkýval korbu auta. Pri-
tom 2 pozorovatelia si vzájomne robili zapisova-
telov. Aby sa osobné auta s latou nemuseli pre zá-
meru vzad a vpred otáčať sú na každom vždy 2
laty pevne spojené k sebe zadnými plochami, tak-
ž'e tvoria spolu dbojstrannú latu. Používali sa 3 m
invarové laty a odčítalo sa na prístroje Koni 007
s optickým mikrometrom. Skušobný nivelačný ťah
mal tvar štvorca o stranách dlhých 1 km a nachád-
zal sa v rovine. Pri rozmeraných stanovištiach
dosiahla sa stredná kilometrová chyba jedenkrát
nivelovanej trate 4,2 mm, pri nerozmeraných sta-
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novišťách 5,8 mm. Na rovnej trase bola rýchlosť
20 min. na 1 km. Aby sa ďalej zvýšila stabilita
prístroja na. nákladnom aute bolí do korby auta
vyrezané otvory a po zastavení vozidla bol prí-
stroj aj so statívom cez otvor spustený jednodu-
chým p~kovým zariadením na zem. Pri jazde na
ď&lšie stanovisko sa prístroj zas~ zdvihal. Pretože
takto pri meraní sa korba auta riedotýkala prístro-
ja, vystačil prístroj obchádzať jeden pozorovatel.

Nivelácia tahu s latami na' bicykťoch. Tu miesto
osobných áut sa laty prevážalí' na bicykloch, zatial
čo prístroj bol stále na plošinovom aute. Na riadit-

kách bicyklov bola upevnená nivelačná podložka
a na ňu staval pomocník (obr. 8) 1,75 m dlhú ni-
vela~nú latu: Výsledky docielené s touto skupinou
boli 'velmi dobré, presnosť 2 až 3 mm/1km a rý-
chlosť 1 km za 20 minut. Držanie laty u tohoto
sposobu je však velmi unavujúce a nepraktické.
Nie sú možné zámery pod úroveň riadítok. Preto
bola vyskúšaná úprava s 3 m latami, ktoré dával
pomocník z bicykla na zem. Spodok laty bol pritom
spojený s osobitnou nivelačnou podložkou, ktorú
upravili z pilierovej podložky k teodolitu Zeiss
Theo 010. Tato úprava bola znova vyskúšaná na ni-
vlelačnom okruhu a docieli1i sa približno rovnaké
výsl,edky. Presnosť 3 až 5 mm/1 km a rýchlosť
4 km/hod. Okrem toho bola tato úprava vyskúša-
ná v ťažších podmienkath na polných a lesných
cestách so stúpaním až 10 %. Pritom sa zistila
priemerná rýchlosť 2,5 km/hod. a presnosť 7 mm/
/1 km.
Záverom treba povedať, že prvé výsledky sku~

šobných meraní opravňujú k predpovedi, že nivelá-
cia na vozidlách sa bude dať použit aj pre presnú
niveláciu, čo je aj ciefom drážďanských súdruhov.
V smere zvyšovania presnosti. je ešte dosť rezerv
a va výskume sa ďalej pokračuje. Pri latách upev-
nených na autách je velkým zdrojom chýb nezvislá
poloha laty. Tato sa mení podla postavenia auto
a v tomto smere bude treba ďalej zlepšovat Keď
uvážime počet nivelačných ťahov pozdlž doprav-
ných spoj ov vidíme, že ďalší výskum v tomto sme-
re m~ velký praktický význam.
(Předneseno na semináři o mechanizaci a automatizacL)

[IJ H ti t her, G.: Kompensation·Nivellier Koni 025. Jenaer Rund·
schau 1963, Sonderheft Leipziger Frtihjahrmesse.

[2J Me Š č e r j a k O'v, A. v.: Geodezija i kólrtografija., Moskva
1958 Č. 6. '

[3] Cer e m i s i n, M. S.: Geodezičeskije seti pri krupnom pod·
zemenom strojiler~tve. Moskva 1960.

[4J Mat t h i a s, H.: Schweizerische Zeitschrift filr Vermessungs·
wesen Kullurtechnik u. PllO'togrametrie 1961 Č. 6.

[5J G r j a z n o v, V. 1.: Fotonivelir dvojnogo viziro.vanija. Trans·
portnoe strojitel'stvo 1959 soš. 1, str. 55.

[6J se h ti n e, J.: vermessung5technik 1962č. 8.
[7J Ba hne r t, G. - Se h li ne, J.: Vermessungstechnik 1962

č. 10.

Úkoly geod~tické a kartografické služby v rozvojových
zemích

Rozvojové země {RZ) jsou dnes v centru světové
pozornosti. V Zenevě se v únoru 1963 konala kon-
ference Spojených národů o využití vědy a techni··
ky k prospěchu RZ1) a v jejím .rámci zasedala
6. února 1963 komise "Geodetické a kartografické
metody vhodné k .použití v RZ"2}, v níž zástupci
23 zemí přednesli 34 referátů; z nich 16 referátů
se přímo zabývalo geodetickými a kartografickými
pracemi v RZ. Proběhla bohatá výměna názorů a
byl podán přehled současných i lPerspe!,{tivnlch
úkolů. Ukázalo se, že v nových státech, jež se
osvobodily z koloniálního jjlřma, je jednou z prvo-

1) United Natlons Conference on the Application of Science and
Technology I'or the Benefit of the Less Developed Areas.

2) Mapping and Surveying Praclices' adapted to use in Developed
Areas.

řadých kartografických úloh tvorba m i I i 6 n o v é
map y (1:1 mil.), jež má základní globální vý-
znam. Je žádoucí, aby tato mapa byla sestavena
v souvislém kladu listů a celé kontinenty byly
znázorněny stejným způsobem.

Dalším úkolem je tvorba z á k I a d ri í map y
pro jednotlivé RZ, jež by měl~ být přesná, homo-
genní, ppkrývat celé státní území a· navazovat na
sousedy. Z této "základní mapy" by v budoucnu
vycházela další mapová tvorba. V jednotlivých RZ
je třeba:

a) systematicky letecky zmapovat celé státní úze,
mí, třebajenom v malém měřítku, ale kvalitně;
v několika vybraných oblastech provést mapo-
vání ve velkélll měřítku;
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b) vybudovat geodetické základy, které by měly
být spolehlivé, založené na astronomicko-geo-
detických bodech a do[plněné přěsným výško-
pisem;

c) vytvořit základní mapu pro jednotlivé RZ v mě-
řítku 1:100,000, přičemž pouštní oblasti by sta-
čilo mapovat v 'měřítku 1:200000, kdežto hustě
zalidněné oblasti v měřítku 1:50000.
Od prvopočátku musí geodetické a kartografické

služby, nových států' disponovat nejmodernějším
. zařízením a nejmodernějšími přístroji. Na málo
kvalitní podklad by nemoh\y navazovat práce kva-
litnější. Roční vQlum!'lIÍ prací vyplyne z požadavků,
!potřeb, finančních a technických zdrojů RZ. Práce
je n11tno prvořadě zaměřit na potřeby rozvoje ná-
rodního hospodářství. Tvorba map však" musí
p ře d c h á z et před konkrétními potřebami státu
a společnosti, neboť hedostatek map vážně ohro-
žuje provádění. hospodářských projektů. Coker
z N!~érie a Wright z Velké Británie upozornili, že
tvorba map je nepřetržitý proces, mapy v RZ musí
být. neustále obnovovany a musí z ach y c o vat
vše c h n y zrn ě n y g e o g r a f i c k é hol' r o-
stře d-í, které v RZ probíhají velmi .rychle. Mo-
derní metody pmožřmjí zvládnout i krátkodobé a
rozsáhlé úkoly. .
Výzkum přírodních zdrojů a geodetické práce

mají probíhat paralelně. Prof. 'Schermerhorn [16]
.z Mezinárodního -výcvikového střediska pro letecké

! mapování v Delftu3) doporučuje spojovat činnost
gljlÓdetiCkých. orgahizací s orgány, za.bývajícími se
ptespekcí, .hodnocením a rozvíjením těžby přírod-
ních zdrojů, a [přimlouvá se za koordinaci prací
geodetických, geografických, geologických, rudař-
ských, geofyzikálnlch, hydrologických a země·
dělskovědních.
Údaje opruměrných n á k la d ech .n a map o·

v á n í uvedl brazilský referent Davidson [13]:
2 $ za km2 při leteckém-mapování 1:70000
2 $ za km2 '-při kontrolované mozaice 1:50000
6 $ za km2 při vrstevnicových mapách

:1..:100000
80 $ za km2 při speciálních mapách

pro projekty .
3 $ za km2 za horizontální kontrolu pomocí

Shoranu4).
. V těch RZ, kde ještě nemají řádné vrstevnicové
mapý, do[poručqjí italští kartografové Marchesini,
Dainelli a Pistolesi [18] vypracovat tzv. top 0-
m O rf i ck é ID a py, jejichž. ukázky připojili
k publikovanému referátu. Top0n1orfické mapy jsou
vhodné jako základní mapování pro extenzívní
-geologické, hydrologické a půdní studie. Vynikají
mimořádnou čti.vostía podávají mnoho údájů pro
bezprostřední výzkum geologický, hydrologický a

. pedologický. Pořizovací náklady jsou poměrně níz,
ké, a proto. se tyto mapy mohou velmi dobře uplat-
nit .ve všech prvotních stadiích přístupu k přírod-
ním zdrojům. Jiný druh týmiž autory navržených
map, tzv. zlom o v á a li n e á r n í a n a 1Ý z a5),
zvýrazňuje zlomy a linie z leteckých snímků a je
důležitá pro územní plánování i pro přístup k lo-
žiskům všeho druhu. Obě ,metody jsou pak vhodn~
h~avn.ě pro .[první etapu průzkumů a v prvních fá-

I zích plánování rozvoje v RZ. I

O prOblémech ín a p o v á n íh U s tě z a li d n (!l-
n Ý ch o b I a stí hovořil řed. lapon. Geographi·
calSurvey InstitutuOkudá [11]. Neobyčejně slo-
žitá ~eologickjÍ skladba, destrukce způsobované ze-

. .
SJ lnlernalional Training Cenlre for Aerlal Survey, Delfl, Nelher·

lands.
'J Ve všech při padech bez geodetlCk9c~racl.
, sJ Fractutlls and Llnears Analysis.,
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mětřeseními a sopečnými výbuchy a stálé pohyby
zemské kůry vedou k potřebě nepřetržitého mapo-
vání Japonska. V oblastech, kde dochází k pokle-
sům, je nutno provádět dvakrát do roka [přesnou
nivelaci.
V současné době se během 5 let zmapuje letec-

ky celé Japop.sko. v měřítku 1:10000, hornatá úze-
mí v· měřítku 1:20000. Pro plochá území je pláno-
váno podrobné mapování v měřítku 1:2500 s 2 m
vrstevnicemL a pro hornatá území v měřítku 1:5 000
s 5 m vrstevnicemi. Mapami využití ploch (land-
use) je kryta už 113japonského území a používá
se jich při' podněcování rozvoje rozvojových úze-
mí. Klasifikace půd byla provedena na mapách
1:50000 na základě zákona (Country Research
Law); té~to mapa je jedna z nejdůÚ~žitějších [pro
rozvoj zBJ;Ilě.Protipovodňové ,zábrany jsou znázor-
něny na lnapách 1:25000, které mají velmi po-
drobný výškopis a jichž se používá i při plánování
rozvoje závodů. Pro pět nově ind,ustrial1z<waných
území byly pořízeny přibližné foťoplány 1:25000,
které zachycují terénní tvary, využití.ploch a půd
apod~ , '
V Sovětském svazu, jak uvedl Brukchanov [3],

se leteclté malpování používá při výzkumu přírod-
ních zdrojů zvlášť v oblastech, které byly dosud
jen málo zkoumány. Studují se celá {Ízemí a celá
území se komplexně vyhodnocují. Metoda leteoké
fotogrammetrie má velký význam p~i geologickém
mapování, umožňuje zjistit rudné žíly "~a pukliny
v intrusícfr; tj. místa- vyšší koncentrace minerálů.
Pomáhá při prospekci naftových polí. Umožňuje
odhadnout rozsah aluvia v kterémkoliv úseku říč-
ního toku. Dovoluje vyuŽívat vegetačních ~vlášt-
ností jako indikátorů odlišností· v chemickém slo-
žerií půdy. V oblastech kryťých silnou vegetačnl
pokrývkou se používá spektrozonálních filmů,
\r oblastech s barevným terénem barevných filmů.
Významnou úlohu má letecké snímkování i při stu-
diu mělkých vodních bazénů a zátok. V ocllesně-
ných oblastech odhalujerol1vegetace a ukazuje
různé stupně degradace půd, umožňuje posoudit
procesy salinizace. Na [podkladě leteckých snímků
se posuzuje vegetační bohatstVí, provádějí se ta-
xace lesů, odhaduje se množství dřevní hmoty
v lesních komplexech s přesností 10-13 OAJ.Letec-.
ké snímkování umožňuje odkrýt a odhadnout zdro-
je skryté v mělkých mořích (Algali!aj.) a umožňuje
předpovídat změny pobřežních linií. .
O stavu mt1povárií v SAR referoval A. M. Wassef

[4]. Podrobně je zmapováno údolí a delta Nilu až
do m.eřítka 1:1000, ale pouštním oblastem byla do-
nedávna věnována nepatrná pozornost. Jen pro vo-
jenské účely byla pořízena série map v měřítku
1:100000 Sinajského poloostrova a využita též !při
hledání nerostných surovin cizími společnostmi .
Když skončila druhá světová válka, bylo dokonče-
no mapování v měřítku 1:25 000 všech obděláva-
ných ploch a dále 80 měst. V měřítku 1:100 000

I bylo zmap~váno 40 OAJstátního území a bylo jasné,
že ,klasickýini metodami nebude možno splnit ná-
ročný program. Proto se po r. 1945 začalo s letec-
kým mapováním. Zvlášť velké nároky vznikly po
vyhlášení as-rární reformy r. 1952. Letecké mapo-
vání území' kolem rozestavěné Velké přehrady
bylo zadáJ;lo zahraniční firmě. Ročně se v součas-
né době zhotovují mapy v měřítka 1:10000 prů-
měrně pro 17 vesnic, určených k hospodářskému
rozvoji. Při geodetických a kartografických pra-
cích se přijímá' pomoc FAO, socialistických a ka-
pital1stickÝ,éh zemí. '
pří prudk~m rozvoji R~ jsou mapy velmi potřeb-

né a jejich nedostatkem by byl rozvoj brzděn, pro-
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hlásil ředitel geodetické a kartografické služby Li-
bérie6) Sawyer [5] a uvedl řadu příkladů, 4dy
včasné mapování ušetřilo mnoho finančních pro-
středkú. '
O' leteckém mapování severní Ghany přednášel

Simpson [6] ze Survey of Ghana. Až do počátku
padesátých let byly k dispozici jen mapy průzkum-
ného vojenského mapování v měřítkách 1:125000
a 1:250 000. Protože v zemi, která se rychle vyvíjí,
nedostačovaly, bylo v letech 1948-;?0 !provedeno
nové letecké mapování. V současné době je 80000
km2 zobrazeno na snímcrích v měřítku 1:30000,.
které budou zmenšeny do mapy 1:50000. .
Velké, dosud neodkryté zdroje RZ musí být zma-

povány metodou letecké fotbgrammetrie, prohlásil
Coker [7], místoředitel geodetické služby Nigérie.
Země, ležící v rovníkové nebo monsunmté oblasti,
mají nízké mraky po velkou část roku, doba vh()d-
ná pro >;nímkování je značně omezena, ale super-
šitokoúhlé letecké' komory umožňují snímkovat
z malých výšek, p~itom zachytit rozsáhlé území,
a to infračervenou' fotografií, pronikající. mlhou
a menší mrakovo.u clonou. Protože geodetické sítě
jsou v Nigérii velmi řídké, používá se přístrojů
APR7), které mají v RZ velkou budoucnost.
Britská geodetická a kartografická služba pdža-

duje základní mapování v měřítku 1 : 50000, fran-
couzská se spokojuje s měřítkem 1,: 200 000, .\I:te-
réžto měřítko zavedly i některé nové africké státy,
které byly dříve součástmi francouzského Spole-'
čenství. Protože i pouštní oblasti nabývají na vý-
znamu, bude nutno přistoupit k větším měřítkům.
Mnohé oblasti RZ, jež dosud nemají hospodářský
význam, mohou ho nabýt už zítra; budou pak 120-
třebovat podrobné a př~sné mapy i geodetické
sítě .. Při mapování se v Nigérii používá ,telluro-
metrů, s jejichž pomoGívzdálenost600 km podél
řeky Nigeru byla, 12člennou skupinou přeměřena
za 3 měsíce s přesností 1: 100 000.
Značné náklady na mapování vedou některé či-

nitele k názoru, že si RZ nemohou popřát přesné
a dnešní současnosti odp~)VídajIcí mapy. Brzy však
praxe' bude vyžadovat takové přesné mapy, aby
umožnily plně využít všech zdrojů země. Částky
na geodetické a kartografické práce by se v RZ mě-
ly podle názoru nigerijského referenta zvýšit, nec
boť rozsáhlá území jsou dosud nedostatečn~ zma-
pována. RZ se v současné době stávají I a b o l' a t o-
ř íg e ode t i c k é a k a l' t o g'r a f i c J:{ é s I u ž-
by, prověřují se v nic]l nejmodernější metody a
budou vypracovány i nové, ,1)1'0 RZ nejvýhodnější.
Místoředitel jihoafrické geodetické a kartogra-

fické služby Marsch [9] přednesl svůj názor na
3 fáze k a l' t o g l' a f i C}{ ý'c h P l' a c í v RZ. V l.
fázi je třeba co nejdříve pokrýt celé území státu
mapami 1: 250 000 za použití ti'iangulace I. řádu,
přesné nivelace a leteckéhO snímkování. Souběž-
ně by měly probíhat i práce na mapách 1 : 50000,
a t() pro nejvyspělejší oblasti státu a pro ,'území
rozvojová. Ve 2. fázi se má provést triangulace II.
a III. řádu a př.esná hivelace a dokončit tvorba ma-
py 1: 50000 pro celé území státu8), dále vyhotovit
odvozené mapy 1 :'500 000 a 1: 1 mil.; pro vy-
braná území pak mapy .měřítek větších než
1 : 50000. Ve 3. fázi ,se vypracují pro celé státní
území mapy měř~tek větších než 1 : 50 000 a pro-
vádí se revize předchozích druhů map.

6) Byl'a, založena 1951 z prostředkl1 USA, které přímo partlclpo-
valy t10 r. 1956•.

7) Airborne p~ofile Recorder (APR) byl zaveden nejprve V Ka-
nadě, kde se výborně osvědčuje. .
') Při jednOsměnném provozu se jednfm přlstrOjelíl vyhodnotl

ročně. 6500-7500 km2 v měř1tku 1:50000.

Ředitel novozélandského Department of Lands
andSurvey Boye~ [10] podal zprávu, jak se jeho
úřad od r. 1948 poltílel na úkolu "Mapování a hos-
podářský rozvoj na 500 000 akrech panenských
půd na' Severním zélandském ostrově". Šlo o úze-
mí nevyvinuté, s malým nerostným bohatstvím,
s půdami krytými převážně pemzoq, hustým scru-
bem a kapradím. NejpOdrobnější mapa, která byla
k dispozici, měla měřítko 1 :63360 a byla inačně
zastaralá. Proto bylo zahájeno nové mapování
1: 15840 s .návrhem perspektivního vyulití ploch:

a) vhodných pro bezprostřédní vývOj,
b) vhodných pro vývOj v dohledné budOUcnosti,
c) nevhodných pro rozvoj,

byly založeny farmy o 100-600 akrech pro veterány
ze 2. světové války a navrženo jejich rozděleni na
farmy mléčného llospodářství a na farmy ovčácké,
přičemž měřítko 1 : 15 840 se ukázalo kompromisní
pro potřeby obou uvedených specializací.

o' . I

Francouzský příspěvek G. Guyonnauda [17] zdů-
raznilv Ý z na min ven t a l' i z a cep ř í:do d-
ní c h z d l' oj ti. pro RZ, a, to inventarizace rychlé
a hospodárné. Ůříve se tato data získávala z po-
vrchovýchšetření, což bylo zdlouhavé a namáhaVé,
dnes se ,Získávají rychle a snadno leteckým sním-
kováním. Podle komory a výšky, ze které se .sním-
kovalo, má specialista pro interpretaci na jediném
snímku před sebou území od 2-150 km2, s.,množ-
stvím informací o geomorfologii, geologii, pti.dách,
erosních. typech, vegetaci, zemědělské produkci a
osídlení. NělHerá z těchto dat mohou být velmi
cenná pro rozvoj rudné těžby a pro l?rojekty půd-
ní, zemědělské, osidlovací aj., /pro stavbu silnic,
a přehrad, pro posouzení říčních sedimentačnich
pI:ocesů atd.
Britský Directorate of Overseas Surveys, prohlá-

sil jeho místoředitel Wright [15], mapuje v měřít-
ku 1 : 50 000, což je na hranicích mezi mapováním
regionálním· ap~djekčním.Před 2. světovou válkou
mělo mapy většího měřítka než 1: 250000 jen má-
lo RZ. Možnosti leteckého mapování rychle změni-
ly tento stav v posledních letech, takže dnes jsou
velké plochy RZ pokryty .mapami v měřítku
1 : 100 000 nebo 1 : 50 000. Snaží se co největší 'plo-
chy pokrýt předběžným mapováním (pre-
liminary plots), tj. mapami většinou jednobarev-
nými, be4 vrstevnic, ale prakticky velmipouž1tel-
nými,' jež ~e stanou základnou pro další mapové
edice. Do roku 1956 bylo v Africe tímto předběž-
ným způsobem zmapováno už 800000 km2, v násle-
dujících letech se tyto mapovací prácé silně roz-
šířily, protože předběžné mapování se ukázalo být
neobyčejně Užitečné pro prakticj.{ý živ6t, pro počá-
teční úvahy o širšíchhQspodářských projektech a
při studiu rozvojových území, přičemž se v Súdánu
postupovalo stejně jako v Iráku nebo Jordánsku ..
Mapy pro p l' o j e k ty. vod ní c h pře h l'a d

jsbu ve 3 měřitkách: v celkové situaci 1: 100000
se zachytí data o~eštích a odtoku, v měřitkll
1 : 50 OOGmebo 1: 25'000 budoucí retenčn{ plocha,
v měřitku 1 : 5 000 až 1 ~1 000 vlastní přehrada a
elektrárna.Pl,'o z a vI a ž o v a c í d i 1a se kresU
mapy s 1 m vrstevnicemi nebo velmi bohatě kóto-
vant;. Na těchto mapách se vyznačují i pti.dy chudé,
jež by nebylo efektivní zavlažovat.
Pro m.ěs t a a s i d I i št ě RZ jsou zhotovovány·

plány v mě.řítku 1 : 2:500 svrstevnicemi po 1 nebo
2 m; pro výstavbu sídlišť se použ~vá plánů 1 ~500.
Trasy komunikací se navrhují· na m.apách velmi
podrobných, ale krómě tl?ho se přetlkládá i mapa
širokého okolí, která ukazuje, že navržená trasa
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je neJvýhodnější. Tato praxe ušetřila v RZ už mno-
ho peněz.
Map y zd l' o j ů mají zoáp;vědět na otázky:

Jaké je optimální využití ploch a půd v RZ? Jaké
plodiny tam mají být pěstovány? Jsou už využity
kapacity RZ? Kde provozovat extenzívní a kde
intenzívní chov dobytka? Jaká má být skladba
stáda a jaká intenzita chovu? S pomocí map se
mají rozšiřovat geografické informace o RZ, mapy
mají být spojkou mezi výzkumem a vlastním hos-
podářským životem. Výsledky, kterých bylo dosaže-

/ no na experimentálních farmách v RZ9), se do-
sud neprojevily na sklizních velkých území. Zku-
šenosti se dají přenášet jen na území se stejnou
půdou a stejným klimatem, ale výměna zkušeností
je v RZ dosud jen malá a bez map a terénního geo-
grafického průzkumu není možná.
Některé nové africké a asijské státy už ustavily

vlastní organizace pro letecké snímkování, které
obvykle spolupracují s leteckými společnostmi ne-
bo s vojenským letectvem, od něhož si půjčují le-
tadla. PoužitI moderních přístrojů velmi urychluje
práce; tak pomocí tellurometrů byla 600 km dlouhá
trasa v Keňi zaměřena za 1 měsíc, kdežto dříve
práce podobÍ1ého rozsahu trvala 24 měsíců. Podob-
ných problémů se týkal i příspěvek ředitele topo-
grafické služby USA Whitmorea [14], který je ná-
zoru, že v RZ je třeba v první etapě vytvořit do-
časně vyhovující substituční mapy nebo mapy ma-
lých měřítek, založené vesměs na leteckém sním-
kování. V těch RZ, kde už geodetické a kartogra-
fické služby existují, je prvním úkolem rychlé roz-
šíření a modernizace jejich programu.' Dále je tře-
ba ujasnit si typ potřebného mapování, měřítko,
požadovanou přesnost vzhledem k velikosti a cha-
rakteristice území, k časovým a finančním mož-
nostem a ke všem specifickým rysům terénu, pád-
nebí, lesního porostu a k technické zdatnosti pra-
covníků. Podal pak přehled nejmOdernějších pří-
strojů, které se výborně uplatní v RZ: geodimetr,
tellurometr, electrotape10), přenosný rněřický sig-
náIU),. automatický nivelační přístroj, elevační
metr12), který se dá velmi dobře použít v těch RZ,
kde jsou dobře sjízdné silnice a kde je třeba pro-
vést rychlou nivelaci a na velkých plochách. Whit-
more vyzdvihl význam helikoptér pro dopravu ma-
povacích skupin i přístrojů, které přímo revolučFl.ě
mění mapovací postupy v RZ. Dále referoval o su-
peršlrokoúhlých leteckých komorách (120°,88 mm),
které pracují hospodárnějI než širokoúhlé. Mnoho
zkušeností se v posledních 13 letech získalo s no-
vou komorou twIn-low-oblique při přípravě topo-
grafických' map a průzkUmném mapování v RZ.
Nové filmy z polykarbonátových nebo polyeste-

rových plastických hmot mají proti běžným, ace-
tátovým jen třetino vou vlhkost a menší tepelnou
roztažnost a výborně se hodí pro humIdní tropy.

0) Např. na eliopské experimentálni farmě v Džafě, kde prallliji
I ~eskoslovenšt{ zemědělští odbornici.

10) Tellu~ometr'a electrotapé umož.ňuj{ za. pom.ocl centimetro-
v!'ch a decimetrov!,ch rádlov!'ch vln prlmé měrenl I za zhoršených
povětrnostních podminek. Aerodlst umožňuje rychlé zaměřeni vel-
mi rozsáhlých a obtížně přlstupných územ!. v budoucnu se po~rtá,
jak uvedl americký delegát Karo, i s využltlm umělých družic pro
základní' mapovánI. •

'11] Přénosný měřický signál se skládá z h!lniko.vých tru~~ j~
vysoký až 80 stop (27 m). je převážen hehkopterou, postavl JI
2 muži za několik hodin. Uplatňuje se velmi dobř,e v zalesněných
terénech.

12) Eleva~nl metr se zapojuje za automobil a zaznamenává ne-
přatržltě za jízdy všechny v!,škové změny; danně může provést
nivelaci 4. řádu na 80-160 km s přesnosti 25-75 cm při velkých
poi'adech. Objíždí-li menši okruhy. zvyšuje se přesnost měření pod
hodnotu 5. cm.

Vyhodnocení socialistického soutěžení v ústavech
geodézie a kartografie za II. čtvrtletí 1963

526:331.876[ 437)

Charakteristickým rysem socialistického soutě-
žení v uplynulém období je jeho další rozšíření a
zaměření na splnění ohrožených plánovaných
úkolů, na zlepšování kvality prací, zvýšení kvali-
fikace pracujících, a na pomoc zemědělství. Bylo
. plně po'tvrzeno, že socIalistid{é soutěžení v resor-
tu ÚSKG má dobré základy a všechny !podmínky
k jeho dalšímu rozvojI. Jen ve II. čtvrtletí tohoto
roku se přihlásilo do soutěže o titul BSP 8 dalších
kolektivů a dalším 18 kolektivům byl udělen titul
BSP. Poče't soutěžících v ústavech ÚSKG dosáhl
83,6 %. V hnutí BSP soutěŽí 60,9.% všech stálých
pracovníků ústavů.
Podstatný vliv ,na rozvoj socialistického sO'lltě~

žení měly zejména celostátní sjezd ČSM, V. vše-
odborový sjezd a v 'největší míře květnové usne-
sení ÚV KSČ. Na počest 'těchto významných udá-
lostí a zvláště pak v souvislosti s projednáváním
akčních plánů uzavírali pracující ústavů další hod-
notné závazky, ,čímž. byly vytvořeny předpoklady,
že úkoly vytčenéalkčnímplá.nem resortu budou
včas a úspěšně splněny. V ÚGK Praha, Liberec a
Opava byly odpracovány v neděli národní směny,
které ve -své hodnotě 188 tis. Kčs přispěly k vy-
rovnání manka v plnění plánu. Lze očekávat, že
výsledky 'tohoto širokého' závazkového hnutí se
projeví i v dalších obdobích.
Zásluhou zvýšené aktivity pracujících a prohlou-

bením socialistického soutěžení byl Iplán resortu
splněn na 100,7 %, produktivita práce na 100,7%,
mzdové fondy byly čerpány na 98,8 % a vlastní
náklady na 97,6 0/0.
Nejvyšší, odměny v celostátním sO'cialistic]{ém

soutěžení ve II. čtvrtletí 1963 se dostalo UGK
v PlznI. Dne 16. září byl předán tomuto ústavu }lu-
tovní Rudý 'prapor Ústřední správy geodézte a kar-
tografie a ústředního výboru Odborového svazu za-
městnanců státních orgánů a místního hospodář-
s'tví za dobré výsledky dosažené v socialistickém
soutěženI.
Vítězství úGK v PlznI v celostátním socialistic-

kém soutěžení mezi 14 ústavy Ústřední správy geo-
dézie a kartografie je výsledkem několikaletého
úsilí pracujících ústavu, cílevědomou a soustavně
se zlepšující činností a především stoupající úrovní
socialistického soutěžení.
Zvýšenou péčí vedení ústavu, odborových orga-

nizací a soustavnou péčí a účinnou pomocí kraj-
ského výboru Odborového svazu zaměstnanců stát-
ních orgánů a místního hospodářství přímo na pra-
covištích ústavu, !podařIlo se zvláště v tomto roce
odstranit mnohé těžkosti a vyřešit řadu problémů,
které dlouhou dobu tížIly ústav. Výrazné prohlou-
bení a zlepšení socialistického soutěžení se stalo
nejúčInnější pomocí při plnění plánovaných úkolů,
při překonávání překážek a zvláště při plnění dfi-
ležitých úkolů za chybějící a nemocné pracovníky.
Dobré hosPOdářslké výsledky ÚGK v Plzni, dosa-

nované již několik čtvrUetípo sobě, jsou cennější
o to, že ústav pracuje v pohranIční oblasti a proti
všem ústavům za nejhorších dislokačních podmí-
nek a s nejnepříznIvější skladbou kvalifikovaných
a zkušených Ipra'covníků.
ÚGK v PlznI orientoval pozornost pracujících

především na čtyři hlavij.í články: splnit před.čas-
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ně plán,ované úkoly, zlepšit kvalitu prací a tech-
L1ický rozvoj a zvyšovat kvalifikaci pracujících.
V tom směru bylo také rozvinulo závazkové hnutí
nejen .na předčasné splnění výrobního plánu na
rok 1963, ale i jeho překročení o 312 tis. Kčs. Dále
byla rozšířena soutěž pod heslem "Vzorná kva1i'ta,
čest technika". V provozu 2 vznikla soutěž o nej-
kvalitnější vyhotovení matrice. \ '
Ústav nově upravil zpfisob prémibvání za kvali-

tu prací a provedl olpatření k zajištění kontroly
kvality prací. Současně s tím byla ivýšena zejmé-
na odpovědnost vedoucích středisek geodézie a
měřických oddílfi za dodržování stanovené kvality
všech prací. V ústavu se také dobře rozvíjí vzá-
jemná kontrola Ikvality' prací ve dvojicích. Tato-
opatření ve svém souhrnu přinesla kvalitnější vý-
sledky u prací 'v g~(jdetický'ch základech, na ma-
povýc~ podkladech a zlepšila se zejména kvali'ta
na 'pracích jednotné evidence pfidy.
V úsilí o zavádění nové techniky a technologie

patří ÚGK Plzeň ve II. čtvrtletí na přední místo~
V ústavu byIo v tomto čtvrtle'tí zavedeno 8 zlep-
š'Ovacích návrhfi a v 5 případech zavedena nová
technika do výroby. Celkový efekt těchto opatřel],í
tiní68 tis. Kčs a Ipředstihuje tak ostatní ústavy.
Ústav úspěšně vyřešil v plánovaném rozsahu 2

~Y'z.kumnéúkoly, které podstauně zvýšily prodU!kti-
vitu prá'ce. Jsou to: "Meéhanizace geodetických
výpočtfi na samočinných počítačích"; tím ústav
v I. poluletí dosáhl úspory 42 tis· Kčs při další
značné úspoře živé práce. Druhým úspěšně vyře-
šeným úkolem je používání dálkoměru BRT 006,
kde' došlo k růstu produktivity práce o' 6-8 % a
bylol dosahováno 200-400 Kčs úspor na 1 ha za-
měřené plochy. Dále ústav všeobecně zavedl pro-
duktivnější metodu rytí do vrstvy na skle a vy-
užívání fotometodpro přípravu podkladfi k ma-
pování a šetření držby na jednotné evidenéi pfidy.
Aplikace výsledkfi Výzkumu a zlepšovatelského
hnutí znatelně zvýšily produktivitu práce a urych-
lily plnění úkolfi ústavu. Na pomoc technickému
rozvoji jsou ustanoveni dfivěrníci TR, zlepšovatel-
ské kroužky a byla rozvinuta soutěž o nejlepšího
zlepšova tele.
Výsledky socialistického soutěžení se výrazně

projevily na úseku zvyšování kvalifikace .. Ve II.
čtvrtletí. uk,ončilo prfimyslovou školu zeměměřic-
k 09-- 34 dálkově studUjicích pracovníkfi ústavu.
Z nich zásluhou závazkfi patronfi nad studujícími
dosáhla více než pol'Ovina vyznamenání. Kromě
toho studuje v rfizných formách .studia 121 pracov-
níkfi, .tj. téměř 30 % všech pracovníkfi ústavu.
V závodní škole práce bylo !pJ:'oškoleno celkem
337 pracovníkfi.
V· rámci mládežnické akce "Všudybyl" bylo

v ÚGK Plzeň navrženo 13747 ha pfidy k rozorání.
Z podaných návrhfi bylo již 4045 1;1arozoráno.
Celkový přínos socialistického soutěžení činí

v ÚGK Plzeň za II. čtvrtletí 178 662 Kčs. Tím bylo
dosaženo téměř 62 % splnění celoústavního závaz-
ku na rok 1963.
Ze zkušeností z uplynulého období i z besed

s některými pracovníky. ústavfi a středisek geo-
dézie vyplývá, že je třeba v současné době zamě-
řit se ve všech ústavech na užší skloubení socia-
listického soutěžení se životem a konkrétními úko- ,
ly ústavu, a 'to předevšm na střediscích geodézie.

Právě v tomto období prrp,rav a sestavování plánu
bude třeba rozvinout iniciativu 'pracujících a zá-
vazkové hnutí na 'zabezpečení progresivních plánfi
na rok 1964.
Bude účelné znovu přemýšlet jak dále zlepšovat

systém řízení a usměrňování socialistického sou-
těžení, hledat vhodné formy pro IPopularizaci vý-
sledkfi a častěji provádět výměnu zkušeností v so-

ď cialistické soutěži mezí jednotlivými pracovišti
: ústavu. Chceme stále správněji, jednodušeji a účin-
něji evidovat socialistické závazky, soustavně kon-
trolovat a správně hodnotit jejich ekonomický
přínos.
Očekáváme, že připravovaný celostátní aktiv

k výměně zkušeností v socialistickém soutěžení
v měsíci listopadu 1963 v ÚGK Plzni, přinese
v tomto směru hodně podnětu pro další rozvoj so-
cialistického soutěžení v resortu ÚSGK.

Oddělení PAM OSGK

CSVTS - měst~ká odborová skúpina geodézie a karto-
grafie, přípravný výbor IV. geodetické konfer,ence
IV. CE!LOSTATNí GEODETICKA KONFERENCE

O MECHANIZACI A AUTOMATIZACI
bude uspořádána v září 1964 v Praže.

Program:
1. den'

Současný stav mechanizace a automatizace v geodé-
zii, fotogrammetrii a kartografii
Ekonomické problémy spojené se 'zaváděním mecha-
nizace a automatizace
Referáty zahraničních účastníků

2. den
Geodetické 'základy, bodové pole
Hlavní problémy technickohospodářského mapování
Tematické mapování ve velkých měřítkách

. Inženýrská geodézie v investiční výstavbě
Důlně měřické. práce

3. den
Závěr,v z jednání kom!sí, diskuse, závěr konference

4. den
Exkurse, pl1bmítání o>clborných filmů
Po všechny dny konference bude uS'jJOřádána výstava

nové techniky, výsledků výzkumu a novátorské činnosti,
vynálezů, zlepšovacích "návrhů a mechani'Začních pro-
středků, užívaných na pracovištích, pokud mají vztab.
k uvedeným tématům.
Literatura k článku Delong: současné možnosti 'elektronických

dálkoměrů ...
(14J P i s k u n o v, M. E.: Opyt nablujdenij za osadkami gidro-

techničeskich sooruženij Cimljanoskogo gidrouzla. Izv. Vys.
Uč. Zav.; Geod. i AeLDfot., Moskva 4/1958:

[151 Me r min, M.: Mesures de déformation des barrages a
I'aide d'un prisme d'objectif, Géométre, Paris 7/1960

[16J B om b čin s k i j, V. P.: Opredelenie planovych sdvigov
gidrotechničeskich sooruženij otnositelno natjanutoj niti, 1zv.
Vys. Uč. Zav. Geod. i Aerofot., Moskva 4/1956

[171 M u r a v' e v, M. s.: o reperach osobo vysokoj ustojčivosti,
Izv. Vys. Uč. Zav. Geod. i Aerofot., Moskva 3/1958

[18] M u r a v' e v, M. S.: Nabljudenija geodezičeskimi metodami
za sdvigami gidrotechniéeskich sooruženij po ich osnova-
niju, Izv. Vys. Uč. Zav. Geod. i Aerofot., Moskva 5/1958

[19J M o s e r, H., Ne u m a ie r,\ F.: Die Bestimmung der Sicker-
\ wasserstriimung unter dem Staudamm Rosshaupten mittels
radioaktiver Isotope Wasserwirtschaft Stuttgart 48 (.1958),' 11

[20) K o b o I d, F.: Geodatische Methoden zur Bestimmung von
Gelandebewegungen und von Deformationen an Bauwerken
Schweizerische Bauzeitung 76 (1958), Heft 12, 13

[21J Z i II, W.: Zisťovanie posunov priehradového telesa preva-
žovacím meraním v šachtách. Sborník z konferencie o inži-
nierskej geodézii, Bratislava 1957

[22] Mu r a v' e v, M. s.: Nabljudenija geodezičeskimi metodami
za deformacijami betonnych sOOIiUženij Cimljanskogo gidro-
uzla, Trudy MlIGAIK, Moskva (1957), 29

[23] Mu r a v' e v, M. S.: Soveščanie po geodezičeskim metodam
nabljudenij za deformacijami gidrotechničeskich sooruženij,
Geod. i Kartogr., Moskva (1957), 9

[241 Rock shift, Malpasset report delayed aS engineers check
fault, Engineering news-record, New-York 164 [1960) 3

[25J Wasser- und Energiewirtschaft 51 (1959), 4
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Vyzdívání koksárenských baterií
192 stran, 60 obrázků, vázané 14,- Kčs

Systémy koksárenských baterií používaných v ČSSR, žáruvzdorný materiál, nářadi
používané při vyhřívání koksárenských baterií, přípravné práce, geodetická mě-
ření a.ostatní kontrolní práce; zdění kouřových odtahů a baterií žáruvzdorným
zdivem, přejímání a kontrola baterií a postup práce během vytápění baterií.
Speciální baterie pro výrobu smolného koksu.

• PerspektiVa1'OzvOje československéhokoksárenstvf
• Zásady pro dopravu a uskladnění žáruvzdorných materiálů
• Nářadí, zařízení a vybavení pro zdění koksárenské baterie
• Ochrana zdiva před povětrnostními vlivy při stavbě
• Organizace zdění koksárenských baterií
• Zeměměřičské a ostatní rozměřovací práce
• Zdění spalínových odtahů pod baterií
• Zdění koksárenských baterií žáruvzdorným stavivem
• Přejímání a kontrola vyzděných baterií a popis prací prováděných

před zahájením jejich vysušování
, • Speciální práce, prováděné během vytápění baterie

Technikům zaměstnaným při vyzdívání, výstavbě a údržbě koksárenských baterií,
technikům v provozu koksoven, posluchačům odborných škol a pracovníkům
technické kontroly.

Knížku dostanete v prodejnách n. p. KNIHA a ve Středisku
technické literatury v Praze 1, Spálená 51


