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V 'nedávných
dnech, of'lavilo Státní nakladatelství
technické literatury
radostné jub,ileum: Právě' vydaný
pátý a,zá\fěrečný
svazek naší prvni Československé
technické
encyklopedie
"Technického
naučného slovníku"; Je zárovéň pětitisí9-m titulem vydaným ve SNTL
od vzniku nakiadatelství
v roce 1953. Těch 5000 knih
vědeckých, populárně technických, odborných, instruktivl1,Ích .příruček, učeltnic, slovníků a pomůcek vstoupilo do naší ekimomické a výrobnf sféry, do naší technické kultury '" počt~ 20 78D000 výtisků. Čislo samo
přesvědčivě ukazuje, ~e .po saturování potřeby vědec- '.
kých, odbornýo:h i veřejnfch a závodních i odborářských
'knihoven 'převážná většina technických knih vydaných
ve SNTL za jedenáct let je v rukou jednotlivců a opět
z největší části v rukou pracujících ve výrobě. To je
jeden, z hlavních úspěchfi péče našeho sociilJlstického
státu o 'uplatnění a využiti technické literattfry v praxi
vý~oqy. Zde technická kniha nejplněji přispívá ke zlepšeni výr.pbnIc.h postupů, ke zVYšovánI produktivity práce, zhQ3podárnění a zkvalitnění výJ!oby. Pomáhá 'pro-_
sazovat nejprogresívnější
poznatky vědy a zkušenosti
techniky, podněcuje iniciativu novátoru a zlepšovatelu,
zvyš]ijekulturni
úroveň pracujlcího člověka:
Ppl'ovnáváme-li
nad pětitisící technickou
knihou
vydanou v SNTL od rpku 1953 do -dneška stav a rozvoj
vydavatelskéh(j) podnikání v minulosti a dIies, hodnotíme především to, že zmizela výlučnost, s níž se býval1
vydavatelé technické Íiteratury orll'!ntovali jen na vědecké a vedoucI' technické kádry, a 'že dnes naopak
kvalitni tec.'hnická literatura se dostává k masám WacujícíCh, tedy tam, kde se o splnění cílů a plánfi naší
techniky a. výroby rozhoduje. V tom Státní nakladatelství te~hniclté Uter&tury zvlášfě v posledních letech
úspěšně plní směrnlc! XII. sjezdU KSČ I a politického
byra ÚV KSČ o vydávání a rOZŠIřování technicklé literatury, ,úkol bezprqstředně ,pomáhat rozvoji socialistické
I společnosti.
..
,
.
K vydavatelské činnosti knižní se Ve SNTL neodluč'ně
připOjuje také vydáván~ od\:lOrllých technických,
ekonomických a populárně tecIlnickrch lčasopisů, 41 mě:'
síčnIkfi, které aktuálním přIstupemk·
technické a ekonomické tématice vhodně předstihujI a doplňuji technickou' knižní produkci.
StátnI nakladatelství
technické
literatury
se stalo
velkou a významnou institucí naší vědy a techniky.
Soustředllo v sobě jako spolupracovníky,
autory a poradce stovky nejlepších představitehi
vědy a techniky
od vynikajicich teoretiku až po zkušené, mistry techniky z. pracovišf všech odvětví výroby., Práce Státního.
nakladatelství
technické llteratury není ovšem bez nesnází a nedostatků. Budiž mu řéčeno ke cti, že se s nimi
. soustavně acíIevědomě
vypořádává a že za stále lepší
: úroveň naší techniclíé
literatury
odhodlaně
bojuje.
K jubil~u pětitisícího knižaího titulu si SNTL zaslQuží
blahopřánI a do budoucna i pomoci a SJ;lolupráce všech,
kterým rQzvoja
úspěchy technické. l1'feratury ležI na
srdci.
.
fb
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v Parku \kultury, a' oddechl! !ul'ia' Fučíka v 'Praze
K tanciyámzahrají
Gustav Brom, Zdeněk Barták,
Kamil Loehman a další. - Předtančení provedou
tane,ční mistři V, Brouček a J. Pavlík.
!

Vstupenky obdržíte ve všech předprodejích, dále
ve Středisku technické literatury, Spálená 51,
nebo uvrátného
Fakulty stavebni, Trůjanóva13
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Usnesení IV. geodetické konference
ČSVTS o mechanizaci a automatizaci
528:331.875 (437J

'Stoupající požadavky našeho hospodářství na geodetické práce a kartografické
výrobky lze splnit zejména soustavným zaváděním mechanizace a
automatizace jako základním technickým předpokladem pro reálné zvyšování produkt~vity práce.
Proto mechapizace a automatizace jsou zcela oprávněně zařazovány mezi hlavní směry technického
rozvoje v našem odvětví.
Současná technľcká úroveň geodetických praCí
vyžaduje ještě stále značný rozsah živé práce, která je v polních podmínkách velmi namáhavá. Vyšší
úrovně mechanizace geodézie bylo docíleno především při zpracování geodetických údajů a méně při
jeji.ch získávání. Zpracování geodetických
údaJů
se v současné době stále častěji uskutečňuje pomocí matematických
strojů, fotogrammetrických
vyhodnoéovacích
strojů
strojů zobrazovacích a
reprodukčních,~t,eré
se mohQu spojovat do výrobní linky při pracích hromadného charakteru. V oporu získávání geodetických údaji\. se zatím projevuje
snaha o mechanizaci záznamu naměřených informací, která je reprezentována fotograficI{ou registrací, kódovými theodolity, polnÍIp.i děrovači apod.
V průběhu dosavadního procesu mechanizace
byl geodet nuCen podrobně řídit a kontrolovat práci stroje. Automatizace omezuje jeho přímou řídící
činnost a funkci nositele informací, neboť v lřadě
případů přebírá stroj i řízení podle' předem vypracovaného programu. Tím se též zásadně mění charakter práce" geodeta ve výrobním procesu, neboť
její těži~tě se přenáší na přípravu te~hnologických
postuprr, řízení .a přípravu výroby, a na údržbu strojů a zařízení.
,
Úroveň mechanizace a automatizace prací ovlivňuje rozhodujícím způsobem počet a kvalita strojů
a zařízení. Porovnáme-li náklady na živou práci a
na investice v geodézii v podmínkách čs. geodetické služby, zjišťujeme, že rozsah investic do strojů a zařízení je poměrně nízký. Přitomcharakteristickým rysem je, že velká část všech investic, především pak rozhodujíc~ základní stroje' a zařízení
js,pu vzhledem k ,postupující mezinárodní dělběpráce dováženy ze zahraničí. Na tomto úseku není dosud dostatečně využita působnost orgánů ČSVTS
spojená s posuzováním strojů a zařízení potřebných
pro; naše geodetická pracoviště.
Zvýšení úrovně mechanizace lze dosáhnout též'
zkvalitněním řízení a organizaCe práce, zejména
plnějším využíváním stávajících strojů a zařízení.
Pro celkovou úroveň výrobní techniky geodetických prací má velký význam motorizace. Zlepšení
řízení a .organizace dopravy spolu s postupnou změnou skladby motorovéhoparku
mohotl. přispět ke
zvýšení· hospodárnosti geodetických prací. .
Nositelem výrobní činnosti v geodézii jsou převážně inženýrskotechničtí
pracovníci. Pro omezené
zdroje pracovních sil li nás nelze ve výhledu. počítat s větším růstem pracovníků; naopak vliv mech,anizace a automatizace se za předpokladu stejného
rozsahu úkolu projeví ve snížení relativní potřeby
pracovníků. Mechanizace a automatizace však vyžadují prohloubit jak 'základní teoretické znalosti
našich pracovníků, tak i konkrétIlí znalosti konstrukce a obsluhy všech moderních strojů a zaří/zení používaných v sou,časné době v geodézii a kartografit
~)

a

K důležitým předpokladům efektivního rozvoje
mechanizace a automatizace
geodetických
prací
pa tří hromadnost
(sériovost J geodetické výroby,
pro níž existUjí předpoklady především na velkých
pracovištích. Pritorh však technická úroveň našich
menších pracovišť rovněž nesmí zůstat opomenuta.
Zde je možno účelně využívat kooperace s většími
/ pracovišti a ve vlastním provozu se zaměřit na tzv.
malou mechanizaci, spojenou se zajišťQváním kvalitních . základních měřických a 'zejména kresličských pomůcek.
Automatizace v oboru geodézie a kartografie probíhá u.nás i v zahraničí zatím v počáteční. fázi
svého vývoje .. Proto také její celková technika a
ekonomická
úroveň je .ovlivňována počátečními
. obtížemi. Je proto třeba, aby konkrétní dobré zá-'
věry vývojových a ověřovacích prací rychle pronikaly do celé geodetické výroby. K tomu přispívají
i naše geodetické konference.
IV. geodetická konference potvrdila, že čs. stát, ní a podrobná trigonometrická
síť tvoří spolehlivý
základ pro vybudování podrobného bodového pole
pro technickohospodářské
mapování i pro ostatní
geodetické práce. Hlavním prostředkem mechanizace při zaměřování bodového pole jsou elektronické d~lkoměry, jejichž vývoj v posledních letech
znovu podstatně pokročil.
.
Na úseku geodetických výpočtů dochází v současné době již k vysokému využití strojně početního zpracování naměřených
údajů. KOnference
ukázala, že však i v tomto oboru existují další reálné možnosti, které vedou k ještě vyššímu stupni
automatizace geodetických výpočtů i zobrazovacích
prací.
Na úseku technickohospodářského
mapování se
stále více uplatňuje univerzální fotogrammetrická
metoda ve spojení s moderními postupy měření
terestrického,
především v místních tratích. Pro
velký rozsah prací jsou právě u tohoto úkolu velmi
dobré předpoklady pro 9-0sažení nejvyššího stupně
mechanizace r- automatizace geodetických a kartografických prací.
Na úseku účelovýéh J;Ilap velkých měřítek vytváří postupující technickohospodářské
mapování
vhodné podmínky pro standardizáci obsahu většiny
účelových 'map.
'
V oboru inženýrské geodézie dochází k vyššímu
stupni mechanizace především tam, kde je možno
užít fatogrammetrických
měřických metod. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu významu inženýrské geodézie pro naše národní hospodářství,
považuje
konference za prospěšné soustředit pozornost na
zlepšení celkového řízení těchto prací, na výzkum
. a vývoj technologií a na výchovu kvalifikovaných
odborných pracovníků.
Při geodetických pracích v podzemí se rovněž
úspěšně uplatňují nové typy geodetických přístro·
jů, pozemní fotogrammetrie
a moderní výpočetní
technika.
V zájmu dalšího zvýšení úrovně mechanizáce a
automatizace geodetických akartogra'fických
prací
v nejbližším období Souhlasí konference se závěry
z jednání jednotlivých odborných komisí.
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Dalši koncepce mechanizace a automatizace
veJmi ú7fe souvisí s perspektivou úkoli\. odvětvi
geodézie a kartografie. Jde o rozvoj přesahující období několika příštích let, jehož řešení sl vyžádá
i nejužší spolupráci s' ostatními státy.
Proto konference navrhuje uspořádat v roce
1965 konferenci o úkolech geodézie a kartografie
v další perspektivě vývoje národního hospodářství,
na níž by byla projednána problematika
rozvoje
jednotlivých
druhi\. prací, vědeckovýzkumné
činnosti a odborné výchovy pracovníki\..
Pro prohloubení činnosti na úseku geodézie,
fotogrammetrie
a kartografie konference doporučuje vytvořit v rámci komise pro geodézii a kartografU při Ústřední radě ČSVTS a pokud možno
i v krajských komisích odborné skupiny pro mapování a pro kartogra!i'i.
Konference dál~ ukládá komIsi pro geodézii
a k.artografi1 při Ústřední radě ČSVTS .nadále prohlubovat mezinárodní spolupráci s vědeckotechnickými institucemi v zahraničí.

Závěry z jednání 1. komise
Geodetické základy a bodové pole
Na závěr jednání první tematické komise je možno konstatovat, že byly probrány a posouze,ny všechny základní
otázky mechanizace a automatizace, .spojené s budová"
ním bodového pole' technickohospodářského
mapování.
Jednání potvrdilo, že sp,olehlivým podkladem bodového
'pole jsou naše nové g>eodetické základy, u nichž se spojuje poměrně vysoká vnitřní přesnost s dobrou přesností vnější. K otázce celk,ové koncepce bodového pole komise doporučuj-e, aby bylo budováno bodové pole řidší,
které by sloužilo všestranným p,otřebám národního hospodářství. Toto bodové pole by představovalo v zájmových lokalltách vybudování trigonometrické
sítě VI. řádu
s průměrnou vzdálenost[ bódů 1 km, která .by zahrnovala
nebo byla dalším zhuštěním doplněna o body na technických objektech trv,alého ·rázu (rohy budov, stožáry,
mosty atd.). Komise dále doporučuje přezkoumat kritéria
přesnosti některých bodů bodového pole, uved,ená v prozatímní instrukci THM, z hlediska navržené koncepce
bodového pole a z hledisk,a nasazení novodobých mechanizačních prostředků pro 'jeho zaměřování.
Průběh jednání komise dále ukázal, že přes zdárný'
vývoj a zdokonalování klasických geodetických přístrojů
a metod pro zaměřování bodového pole je nutno stále
klást největší důraz a požadavky na mechanizaci a automatizaci na ús,eku geodetických měření. V této souvislosti jednání komise poukázala na to, že hlavním prostředkem mechanizace
při zaměřování
bodového pole
jsou v současné době eléktronické
dálkoměry, jejichž
vývoj v posledních letech znovu podstatně pokročil. Jejiph nasazení pro tyto práce vede již dnes k prpkazatelně přízniVějším ekonomickým parametrům, než 'použití klasických přístrojil a met.od. Proto je zapotřebí usilovat o to, aby se co nejdříve dostal do ,praxe vhodný typ
elektronického
dálkoměru s vyhovujícím dosahem, malou vahou, jednoductlým napájením, schopnost[ měřit za
dne a s takovou přesností, aby vyhovoval požadavlplm
zaměřování bodového pole. Takový typ elektroniťkého
dálkoměru' je možno v současné době získat jedÍi1ě doVOZiem.

'

Jednání komise dále ukázalo, že významnou úloh~při
mechanizaci g>8odetických měření mů~e sehrát i mGtorizace. V poslední době se tento\prostředek
mechanizace
úspěšně uplatnil u nivelačních měření, kde kombinace
kompenzačních nivelačních přístrojů a kyvadlový.I:h latí
s jejich motorizovaným přesunem podél tHlti vede k výraznému zvýšení produktivity prác~.
Při jednání komise bylo dále konstatováno, že, mechanizace, popřípadě automatizace geodetických měření se

většinou dotýká jen dílčích měřických úkoli\ a že zatím
neřeší uspokojivě otázku návaznosti geodetických měření na další fáZle geodetických prací, tj. na jejich výpočty a zpracOVánI. Řešení této otázky pro nejbližší dobu
komise spatřuje v existenc~ vhodného polního děrova• cího přístroje, který by tvořil vývojový mezičlánek mezi
dosavadním zápisem měřených údajů do polního zápisníku a automatickou registra,cí výsledků měření kódovými
theodolity nebo tachymetry, která představuje vyšší stupeň automatizace geodetických měření. V této souvislosti zasluhují zvýšené pozornosti otázky mechanizace geodetické dokumentace 18 komise· doporučuje pokračovat
v ,řešení tohoto úkolu ..
Jednání komise konstatovalo,
že značného
stupně
zdokonalení dosáhly v poslední době také gyrotheodoli-.
ty, které dnes umožňují provádět absolutní
orientaci
směru s přesnostI kolem 10". Komise rovněž upozorňuje
na to, že některé nové objevy na poli fyziky a zejména
v oblasti kvantovéhO záření energie mohou mít již v nedaleké době značný praktický význam pro rozvoj geodézie a doporučuje zkoumat možnosti jejich využití.
Z jednání ,komise dále vyplynulo, ~e největšího rozmachu doznal proces mechanizace a él~tomatizace na
úseku geodetických výpočtů. Vysoce výkcpná výpočetní
technika, representovaná
zejména samočinnými počítačf, je schopna řešit již dnes s vysokým ekonomickým
efektem všechny geodetické úlohy výpočetního charakteru a je také inte'nzívně využívána v 'praxi. Dnes vystupujl do popředí na tomto úseku mechanizace a automatizace zejména problémy organizační povahy, které vyplývají ze skutečnosti, že největší hospodárnost při využitI moderní výpočetní techniky vyžaduje centralizované provádění výpočetních prací v komplexně vybavených
střediscích. Tento vývoj byl již v resortu Ústřední správy
geodézie a kartografie
nastoupen
zřízením Oborového
racLonalizačřlího střediska při Ústavu geodézie a kartografie v Praze, a je třeba nyní usilovat o to, aby toto
stř,edisko bylo co nejdříve vybaveno vhodným samočinným počítačem.
Komise závěrem konstatuje, že konečný cíl mechanizace a' automatizace, tj. d.osažení maximálního efektu
s minimálními náklady, je nutno zabezpečit plným a
hospodárným využíváním všech prostředkil mechaaizace
a automatizace, přičemž nelze ~nedMvat
ani další intenzívní rozvíjenl tzv. malé" mechanizace. V konečném
stádiu bude mechanizace a automatizace geodetických
prací plně účinná jen tehdy, bude-II Zajišťována všemI
formami a řešena komplexně ve všech jednotlivých fázích výrobního procesu a z hlediska j,ejich vzájemné
vazby.

Závěry z jednání 2. komise
Technickohospodáfské

mapování

Přednesené referáty a dis~usní příspěvky ukázaly současný stav vyhotovení
technickohospudářských
map,
zkušenosti výrobních pracovníků na ústavech i výsledky
výzkumu. Technickohospodářské
mapování se za krátkou dobu rozrostlo do značné šíře. Ústavy geodézie a
kartografie jsou vybavovány .modernlmi geodetickými,
fotogrammetrickými
a výpoč'etními str.oji, které usnadňují pracovní výkony a umožňují efektivní Výrobu.'
Základní metodou pro vyhotovení technickollospodářských map se staI.a fotogrammetrická
univerzální
metoda. Její vhodné použití je cestou ;k zhospodárnění
výroby, zjednodušení ,a zkrácení polnír;h prací. Cílemsouč,asného snažení je zkrácení \dosavadr~ího výrobnlho
cyklu.
Výsledky dosavadníchpracI
potvrzují, že použit1 moderních automatických
zařízení a mechanizačních
prostředků je zcela oprávněné a že v budOUCích letech je
třeba počítat s dalšlm jejich rozšířením. K jejich zavádění je však nutno přistupovat po dokonalé přípravě
a s důkladnou znalostí všech problém li. technologie ,a
výroby. Jedině potom lze dosáhnout
očekávaných výsledki\.
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Jak vyplývá z přednesených příspěvkú, přináší zaPři zpracování základní technickohospodářské
mapy
vádění nových technologií některé problémy, které neje třeba dále věnovat pozornost otázkám výběru a kal'tog,rafickému. vyjádření jejího obsahu, jakóž i výrobní
dávají možnost plně využít výhod moderních metod, a
technologii rnapy s usměrněním na optimální možnosti
proto jsou předmětem zkoumání pracovní~ů Výzkumného ústavu g,eodetického, tOBografického, lB. kartograficdoplnění základní THM na jednptlivé účelové mapy, ~jména standardi:zovaných typil.
kého. i jednotlivých
pracovníků v ostatních ústavech
ÚSGK. Z hlediska 'zvýšení efe'ktivnosti mapovacích praPro zpracování účelových map je zapotřebí pokračovat
cí jsou ještě nedořeŠené problémy 'př'edevším ve stabiv započaté stand,ardizaci [např. Technická mapa Prahy,
lizaci bodového pole, v uskutečňování
leneckého snímJednotný železniční plán] za účast! zainteresovaných
kování v požadovaném termínu, vkvalit,ě leneckých měsložek a s usměrněním na hospodárnost souboru .účelořiC'kýCh snímkú, ve. fotogrammetriC'~ém
vyhodnoc~ní
vých map, skloubeného obapolně s pořizovanou základmístních tra'tí, ve zpracování origLnáhľ 'poloho,pisU mapy
ní THM, dále zpracovávat a zavádět jednoduché, účelné
rytím a v měření ploch.
technologie pro pořizování účelových map s využitím
Mimo dořešení těchto problémú je třeba' zaměřit
dostupných možností mechanizace a automatizace, zevýzkum a praktické ověření zejména na tyto úkoly: i
jména též s přihlédnutím k. požadovaným malým nákladúm map a současně k vysokým nárokilm, na jejich
- fotogrammetrické
zhuštění bodového pole metodou
'. přesnost; v prostorech, kde budou pořizovány účelové
analytické aerokiangul,ace,
mapy velkých měřítek ještě před THM, zajišťovat potřeb- zj'ištění možnosti zmenšení měřítka 'leteckých měřicné podmínky 'pro zpracování těchto map, zejména forkých snímkú pro fotogrammetrické
vyhodnocení
techmou spolehlivé základní dokumentace
[včetně dostanickohospodářských
map v měřitku 1: 5000,
tečně hutných bodových sítí) a dalším rozšiřováním
stanovení a zabezpečení nejvhodnějších
podmínek
možností
práce
fotogrammetrickými
metodami;
tím
pro fotogrammetrický
let jak z, hlediska strojového a
umožnit vyšší uplatnění mechani:zace a automatizace 'a
materiálového
vybavení, tlak z hlediska meteorologicpozdější využití zpracovaných účelových map pro zákých poměrů.
kladní THM; dbát, aby soubor prací na účelových maVýh~edově se bud·e třeba zabývat využitím diferenpách byl prováděn geodety.
ciálních překreslovačů pro vyhotovení polohopisu tech"'
V jednotlivých
odvětvích národního
hospodářství je
nickohospodářských
map. a pOUŽití barevné fotografie
třeba zajišťovat aktivní účast geodetil na komplexním
při foto,leteckých pracích technickohospodářského
mazáměru čiunnosti odvětví tak, apy se nezabývali jen
pování. Nadále je pak třeba dotvářet optimální podrobzpracovánim geodetíckého obsahu mapy, nýbrž aby zůnou technologii
technickohospodářského
mapování' se
stávali až do konečné fáze úkolu aktivními činiteli hoszaměřením na její jednotné zavádění ve všech ústavech.
podářského či technického záměru.
Doporučuje se zvážit zvýšení rozsahuvědeckovýVe výchově kádrů na vysokých a středních zeměmězkumných
prací pro technickohospodářské
mapování
řických školách je třeba zařadit vhodně aktuáLní látku
s ohledem na jejichl význam i pro jiné důležité úseky
o tvorbě, reprodukci a využití účelových map a zajišgee>detických prací.
ťovat potřebnou připravenost
absolventú pro zmíněnou
Pro řešeníprúblémú
spojených s mapováním ve velaktivní spolupráci v odvětvích národního hospodářství.
kých měřítkách se navrhul'~ ustavit v rámci komise pro
K intenzívnějšímu .proj>ednávání a řešeÍlí otázek témageodéz1i akartografH
pl'í Ústřední ralltě ČSVTS odbornou
tických map a kartografických
problémú vilbec doposkupinu pro mapování.
ručuj,e komise účelových map ustavit v rámcI komise
ČSVTS zvláštní odbornou skupinu pro kartografU.
Závěry z jédnánf 3. komise
Členstvímkomi:sé ČSVTS v ICA zajistit československékarto'grafii
informovanost o stavu a tendencích rozÚčelové mapy
voje kartografie ve světě, spoluúčast při řešení kartografické problematiky a získání kartografických
'informacf
potřebných pro tvorbu a vydání kartografických
děl.
Jednání v komisi účelových map znovu prokázalo, že
'učelové mapy velkých' a středních' měřítek s vhodně
Při rozpracování a i-ealizacI zmíněných závěrú je
třeba dúsledně' přihlížet k poznatkilm" 'podnětům, přistanoveným a vyjádřeným obsahem jsou, v mnoha obopomínkám a závěrúm, předneseným a uplatněným při
rech techniky a hospódářství
jedním ze záklfrdních
jednání v komisi účelových map, o němž byla k tomu
předpokladů
intenzívní. a efektivní činnosti. Tato skuúčelu pořízena úplná dokumentace.
tečnost je obecně uznávána, a proto stále rostou požadavky na pořizování účelpvých technickohospodářských
map. Pro včasné splnění těchto požad'Bvkil podle pořadí
jejich společenské dilležitosti a podle rozsahu využití
Závěry, z jednánf4. komise
pořízenýth map je nezbytně třeba v plynulém navázání
na dosud vykonanou nE)malou práci na tomto úseku vyInženýrská gepdézie
i, pracovat
přiměřenou, dobře promyšlenou standardizaci
účelov.ých map a jejich výrobu uskutečňovat vhodnými
Přednesené referáty a diskusní příspěvky dokumentují,
jednoduchými
technologiemi s využitím možností meže inženýrská geodézie v investiční výstavbě dosáhla
chanizace i automatizace.
To vŠe s,e samozřejmě nev' ČSSR uspokojivé úrovně. Úspěchu bylo dosaženo ve
obejde bez náležitě kyalifikova'ných odborníkil.
složkách zúčasrněnýclÍ na přípravě, projektOVání i na
. Zahájením výroby základní
technickohospodářské
realizaci staveb. Tohoto stavu bylo dosaženo cílevědomapy je vytvářen spolehlivý základ pro, zpracování,
tnou praci celých kolektívú lB. nadšených jednotlivcú ve
resp. standardizaci většiny úČ€lových map velkých mězmíněných organizacích. Dalších vyšších úspěchil a cílil
ř1tek. Je tedy nyní také možno prospěšně a obapolně
lz'e dosáhnout plánovitým rozvojem. '
skloubit úkol základního ,tflchnickohospodářského
mapování,. s úkoly pořizování účelových map podle potřeb
Při sledování současného vývoje inženýrské geodéjednotlivých resortú, odvětví atd. K tomu ovšem je zazie ve 8vě,tě je žádoucí,· aby v ČSSR bylo zříz'eno zvláštpotřebí dále upřesňovat obsah ,i technologii zpracování
ní pracoviště, které by plánovitě řídilo další rozvoj.
základní technickohospodářské
mapy a souběžně s tím
Účastníci IV. geodetické konference jsou toho názoru,
vytvářet potřebné podmínky pro hospodárné zpracování
aby tento úkol příslušel především Ústřední správě geostandardizovlÍných
účelových map v těchto prostorech,
dézi~a.kartografie.
Proto doporučuj'Í, aby ÚSGK zřídila
kde tyto mapy budou předcházet základní technickohosútvar pro otázky inženýrské geodézie a aby ve spolupódářské mapování tak, aby mohly být pro to~o mape.-' práci s projektovými ústavy, vysokými školami, Výzkumvání využity.
.
ným ústavem geodetickým, topografickým a kartograficZ UVedené rámcové charaktéristiky
situace a úkolu
kým a dalšími orgány vypracovala technologické postupráce. Dále aby byla učiněna potřel?v oboru účelových map ,pro národní hospodářství vy- 'py projednotHvé
ná opatření pro rozvinutí výzkumu na sledování přes·
plfvají 'z jednání v kdmisi 'tyto hlavní závěry:
\
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nosti· jednotlivých prací a na jeho podkladě byly vypral
c9vány normativy přesnosti jednotlivých výkonťí v podmínkách ČSSR.
Komise pro geodézH a kartografii při Ústřední radě
ČSVTS by měla sledovat možnosti pro vypracování technologických post\lpťí ve formě všeobecně platných norem.
Další rozvoj inženýrské gfJodézie závIsí také na odborné připravenosti
odbornýcn pracovníkťí, která je ve
značné 'míře ÍT rukou. škol. Proto se apeluje na vysoké
a střednI- prťímyslové školy zeměměřického
směru, aby
vynalQžily veškeré úsilí na další prohlubováDívýuky
inženýrské geodézi1e. Se zřetelem na její vzrťístající význam je třeba zajistit výuku potřebným hodinovým rozsahem.
,
V podmínl;{áchnašeho
státu a struktury
prťímyslu
je zvlášť významné rozvíjení metod, dťíležitých pro. provoz těžkého prťímys~u. Tomuto vývoji by mohla J1činně
pomOCi ÚSGK, kdyby co nejdříve zřídila celostátní instruktážní a školící pracoviště, nejlépe u Ú,GKPraha.
MeChanizaci v ol}lasti inženýrské geodézie lze v současné době zajišťovat především tlam, kde lze použít
fotogrammetrie.
Proto se doporučuje,
aby geodetická
pracoviště, vybavená pro fotogrammetrické
výkony, přednostně a plánovitě roZvíjela využívání fotogrammetrie
pro účely Íijvestíční výstavby.
Vyzýváme .ÚSGK a Výzkllmný ústav geoqetický, topografický a kartografický,
aby urychleně vypracovaly tematický úkol pro vyřešení stabílízacé
bodovéhO pole
v /investiční výstavbě.
Doporučuje se VýzkumnéIÍ1U ústavu geodetickému,
topografickému
a kartografickému'
urychleně prozkoumat potřebu nových vhodných měřických pomťícek a
náhradních
dílů pro mi!řické práce.
Připomíná se komisi pro geodézH a kartografU, že se
nepostarala
o realizací usnesení semináře v Ostravě ve
věci revize ceníku geodetických
a kartografických
prací, zejména pro práce v ínvestiční výstavbě. Ukládá se
komisi pro geodéziia
kartografU, při Ústřední radě
ČSVTS, aby byla zřízena odborná skupina pro inženýrskou geodézH.
Účastníci konference
s uspokojením
konstatují, že
nB-'podkladě požadavků předchozích seminářťí Ústřední
správa geodézi1e a kártografi>e /v tomto. roce připravill1J
vydání návrhu směrnic progeódetické
práce v tnvestičnl
výstavbě.' Ukládá se pmto komisi ČSVTS,abY po vydání
zmíněných směrnic usilovala o vypracování technologických postupťí pro' základn1 náležitosti geodetických podkladťí pro jednotlivé projekty a pro jejich vytyčování.
Souoosně je třeba nepolevit v úsil1, aby Státní komise
pro investiční výstavbu (SKIV) konečně' nejen legislativně upravila otázky funkce hlavního geodeta, ale aby
také v nejvyšší míře využívala zkušeností geodetťí pro
docllení maximálních ekonomických výsledkťí v investiční výstavbě, zejména při zřizování krajských urbanistictfckých středisek. Neřešením, tohoto stavu vznikají při
výstavbě hospodářské.škody,
za něž se vzdáváme nést
dále ,zodpovědnost. Ukáže-li se toho potřeba, doporučuje
se, aby 'komise CSVTs' v tomto směru informovala denní
tisk.

Závěry z jednánf 5. komis~
Geodetické
, práce vpodzemf
Z jednání 5. komise vyplynul vyznam výzkumu, vývoje a zaváděIÍí 'novýchpřistrojů,
pomůcek a metod,
směřujicích k mechanizaci a automatizaci geodetických
prací.iTpodzemí
Jak při úkolech irtženýrské geodézie,
tak při úkolechdůlního-měřictví.
Komi§e považuje za
nutné, aby se výzkumné ústavy, vysoké školy a složky
tachnickéhorozvoje
v ústavech a podnicích intenzívně
.zabývaly řešením uveden'§ch otázek a aby byly vybudovány, případně, dobudovány výzkumné laboratoře Wlabáňských vysokých školách a v útvarech hornických resortů. V zájmu dosažení maximálního účl,nku vědeckých a
výzkumných prac1 považuje komiSe za nutně prbhlóubit
spolupráci s ostatními zeměmi socialistického tábora jak
při výzkumu a vývoji, tak při zajišťováni výroby přistrojil,
a, •pomť1cék.

Jednání k()l11ise prokázalo technický a ekonomický
význam gyrotheodol1tů při mechanizaci
a automatizaci
usměrňovac1ho měření; komise doporučuje, aby této metodě byla věnována náležitá 'pozornost jmenovitě - po
stránce, metodické v předpisech, a po stránce účelného
přístrojového vybavení. Současně je třeba věnovat pozornost výzkumu a vývoji dalších metod připojovacího měření a zajišťování účelných přístrojil a pomilcek. Na úseku výzkumu připojovacího
měření bude účelné uvěřit
možnost využití koherentního
světla vydávaného lasery.
Z jednání vyplynul význam aplikace fotogrammetrie
při automatizaci zjišťování objemťí těženýCh a skladovaných hmot na povrchových dolech a ostatních provozech
a při řešení některých technických úkolil v p,odzemi; komise doporučuje věnovat náležitou pozornost VýVOji fotogram,metrickych
met9d při řešení uvedených otázek.
Značhou pozornost je třeba věnovat vývoji metod, pomilcek a přístrojO pro zjišťování vlivťí těžebních praci
pod zemských povrchem na okolní hornické mdsivy;
s ohledem na velký objem měřických prací souvisejících
s řešením uvedených otázek je třeba uplatňovat mechanizaci jak při měření, tak zejména ve spojení s výpočty.
Při polygonovém měření v podzemí je nutno se zabývat zejména měřením, délek, a to jak vývojem a výrobou vhodným pásem pro přímá měření v dolech, tak
výzkumem a vývojem ostatnícl1 zpťísubťí měření délek.
Pro dillní těžební podniky a pro složky geologiclrého
prťízkumu má značný výzIWm uplatnění progresivních
kartografických
a reprodukčních
metod; jejich výzkum,
výVOj a zavedení považuje komise za naléhavý úkol.
S ohledem na předpokládaný rozvOJjvýpočetní techniky
na počítačích
doporučuje
komise zpracovat výpočetní
programy dť1ležitých geodetických úloh v podzemí a po
stránce organizační vytvořit předpoklady pro jejich prakUcké využívání.
Komise doporučuje, aby na výzkumných a vývojových
pracovištích byla věnována pozornost drobným, často používaným pomťíckám, a to jednak jejich konstrukci, jednak zajišťování j>ejich hromadné výroby. Podobně je nutné zajistit výrobu n~sériových přistrojil, kterých' je při
měření podzemních prostor nutně zapotřebí, a kterých je
v současné době nedostatek.
Aby se mechanizace a automatizace
stala skutečně
součástí denní činnosti geodeti'r" a dťllnich měřičťí v praxi i ve výzkumu, doporučuje komise, aby při sesta'Jování
učebních osnov na vysokých školách se stále více uplatňovaly požadavky na znalosti Vlěd matematickofyzikálních. které se stávajL stále více základem činnosti inženýril-měřičť1.
V souvislosti s THM doporučuje komise, aby se nový
mapový podklad udržov,al stále živý a tedy aby byl nejen
nově vytvořen, ale i pravidelně doplňován.
V závěru doporučuje
komise přistoupit urychleně
v celostátním
měřrtku k normalizaci a standardizaci
v oPoru geodetických prací. v podzemních prostorách a
dořešit koordinaci ma..todiky, vývoje a výroby důlně měřických pomť1cek a přístrojťí v rámci RVHP.

IV. geodetické konference
s~ zúčastnilo celkem
407 účastníkfi z ČSSR a 83 ze zahraničí. Konference byla dOkladem dobrých organizačních schopností našich geodetfi a kartografů. Prokázala rov~
něž, že u nás existují předpoklady uspořádat i větší odborné a společenské akce. Téma konference
bylo velmi vhodné, avšak poněkudpÍ'íIiŠ
široké.
V dalších konkrétních jednáních lze proto doporučit soustředění na užší problematiku, která může
být projednána s větší podrobností. Rovněž, věcné
rozdělení tématiky do komisí se osvědčilo. Úroveň
diskuse v komisích byla velmi dobrá. Zúčastnilo se
jí celkem 83 diskutujících, z toho 10 ze zahraničí.
Všechny získané zkušenosti qy měly být využity pro další práci Čs. vědeckotechntckéspoleč·nosti. Závěry IV: geodetické konference by měly
být dále sledovány jak po linii ČSVTS, tak i hospodářských orgánfi. ,
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Podobně jako v jiných odvětvích našeho národního hospodářství stojí mechanizaoe
a automatizace v popředí
zájmu i v odvětví geodézie a k1artografie. Této problematice je v posl,egní době v.ěnována značná pozornost
v programech
společných j,sdnání v řadě států. Naše
l zahrartiční odborná literatura přináší stále častěji pojednání a úvahy z této oblasti.
Do~vadní bohatá historie technického pokroku v našem odvětví od prvních měření až k náro'čným rozsáhlým pracím prováděným v současné době se vyznačuje
neustálou snahou využít postupně mecl;1anizace jednotlivých úkonů, operací 'i druhů prací k jejich zhospodárnění, zpřesnění. a zkvalitnění. Některé pokusy o automatizaci geodetických
prací v poslední době svědčí
o tom, že také v této oblasti lze dosáhnout nového
kvalitativně vyššího stupně t'echnického rozvoje, vyvoláv,ajícího též potřebu nově řešit nejen otázky výrobní
techniky a, technologie, ale i zásadní konceppi celého
výrobního procesu především z hlediska jeho ekonomiky
a organizace.
Předmětem jednání naší konference je proolematika mechanizace
a automatizaoe
geodetických
prací
v konkrétních podmínkách
našeho státu. 'K uvedeným
ot~zkám je proto nutno přistupovat s uvážením dosavadního stavu těchto prací; a j,ejich dalšího výhledu.

"

,

2. Souěasl!.Ý stav a další vý"oj geodetických

v

prací

ČSSR.

S plným využiHm předpokladů,
které naše společnost
vytvořila v období uplynulých let pro geodetické ptáce,
dosáhLa! naše generace výrazného pokroku zejména při
budování geodetických
základů a základních
oelostátních mapových děl. Technická úroveň a kvalita těchto
výsle~ků)~
oceňoVána i v těch odvětvích, jejich,ž ,základm potreby sev
tomto směru podařilo uspokojit.
Mnohé výzpamné 'politickohospodářské
úkoly zajišťuje
naše odvětví pro potřebu zemědělství, investiční výstavby,průmyslu,
doprav:y, škol, veřejnost! aj.
Růst potřeb socialistické společnosti bude bezpochyby
působit také v geodézii na další výhled a koncepci pracÍ.
I nadále budeme geodetickými pracemi a kartografickým! výrobky uspokojovat výrobní i nevýrobní potřeby
národního hospodářstvÍ. f:' předpqJ<ládaného rozvoje národního hospodářství musí proto také další výhled vycházet.
/
V další dlouhodobé perspektivě bude s největší pravděpodob,ností těžiště našich společných ftkolů spočívat
zejména v obnově a zdokonalování igeodetických základů, v realizaci technickohospodářského
mapování, v údrž'
bě map velkých měřítek, vE! zpracování tematických
map a' mridenčních .operátů, v řešení ,pro-blémů inženýrské geodézie a dúlně měřických
prací, tj. úseků
činnosti, které stojí v popředí zájmu této kClnference
a
nichž v poslední dobi1'\došlo k rychlejšímu růstu
potřeb a požadavků př'ed našimi zatímními možnostmi
jejich uspokojovánÍ. Úspěšné řešení otázek mechanizace
a automatizace' by proto móhlo výrazně přispět k lepšímu uspokojování uvedených potřeb.
V tomto referátu,
jehQž /hlavním záměrem je ukázat
na některé ekonomické otázky mechaniZace a automatizace v našem odvětví a naznačit směr jejich řešení,
,bude nejprve souhrnrtě analyzován současný' stav mechanlzacea
automatizace na základě údajůnárodohpspodářské evidence a." další část! budou uve(ieny něli

které. vybrané prohlémy s využitím dosavadních zkušeností a zevšeobecněním několika málo výzkumných zpráv
a _~zb~p:'c-~!e!:.é_máme_ ztéto oblasti k dispozicI.

Přehled o dosavadních tempech růstu, o základních propor9ích i některých kvalitativních ukazatelích geodetických prací významných z hlediska našeho tématu podávají dále uveďené údaje, čerpané z ,evid·ence Ústřední
správy geodézie a kartografie,
které ukazují některé
zajímavé prof..ily naší činnosti v období uplynulých pěti
let.
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Uvedené hodnoty lze přes jejich orl,entačn! charakter
využít k posouz·enl oelkové úrovně mechanizace prací.
V průměru: přlznivý trend růstu objemu i celkových
vlastních nákladů při poměrně velmi málo proměnlivém
složení hlavních druhů prací je doprovázen rok od roku
relativně pozvolna klesajícím, avšak absolutně vzrůstajícím rozsahem živé práce.
Současná průměrná technická úroveň geodetických
praql předpokládá stále značnýrozs1ah živé často velmi
. namáhavé práce. Dosažený stUpeň mechanlz,ace proto
vyžaduje přizpůsobit také výrobní proces fyzickým možnostem pracovníků. Zatim '.bylo dosaženo vyšší mechanizace při zpracoYání geodetických údajů, než při jejiCh získávání. ZpDacování geodetických údajů se v současné době stále č.astěji uskutečňuj'e pomocí počítacích
strojů, fotogrammetrlckých
vyhodnocovacích, zobrazovacích a reprodukčních
strojů a zařízení, které ve vhodné 'kombinaci se mohou spojovat ve výrobní linky sdružující zpravidla nepřetržitě
se opakující operace hromadnéhO charakteru. Relativně největšího pokroku mechanizace bylo proto dosaženo v oboru foto-grammetrle,
výpočetních prací a reprodukce.
Základní předpoklady
autQmatizace nejsou splněny ze fázi poi'!zování geodetických údajů, která problhá v časově a prostorOVě od. dělených op'er~cích. Přesto I na tomto úseku vedla např.
snaihapo
mechanizaci
záznamu změřených Informací
k řadě účelných technických
řešení (fotografická
registrace, kódové theodoIity, polní děrovací přístroj aj.),
ve stále 'většlm rozsahu se mechanizují fyzicky namáhavé stabilizační
práce, s úspěchem se využívá gyrotheodolitů a přístrojů s automatickou hor!zontací. Došlo
I k výraznýIh změnám technologie související s využívánlm elektrooptic~ých
a rádíových dálkoměrů, která
však z'ejména v podmínkách našeho státu při relativně
vysokých nárocích' na přesnost
vyžaduje stále ještě
značný rozsah živé práce.
Činnost geodeta tvoří tedy z hledisll:adosavadní
úrovně mechanizace
dosti nesourod,ý cel~k. Současný
. vývoj výrobní techniky a technologie však přesto vytváří možnost automatizace některých d!lčích druhůprací. V průběhu dosavadníhoprocasu
mechanizace
byl
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geodet nuoen podrobně řídit a. kontrolovat práci stroje.
Automatiza'ce omezuje jeho přímou řídící a kontrolní
činnost .jako "nosirele informací"" neboť v řadě případů tyto funkce přebírá stroj podle předem vypracovaného programu. Tím se též zásadně mění charakter
práce geodeta ve výrobním procesu, kdy vlastní práce
se uskute'čňuje ve stále ·větŠí míře bez jeho přímé
účasti. Těžiště jeho práce se pak postupně přenáší na
připravu technologických
postupu, řízeni a připravu výroby a, údržbu stroju a zařizení.

V porovnání s náklady na živou práCI je však rozsah
těchto pr,pstředků překvapivě nízký. Ve sledovaném období se pohybov1aly investice do strojů a zařízen! v těchto relacích:

Jak bylo uv,edeno, proces geodetické výroby je rozčleněn na řadu dlIčich druhU prací, které nejsou dusledně spojeny časově, prostorově, ani plynulostí operaci la
výkonu. Má-li proto dojít k dalšímu omezení přímé
účasti geodeta ve výrobním procesu v důsledku postupujíci mechanizace a automatizace, je nutno se zabývat
otázkou technické
a ekonomické
jednoty geodetické
výroby. V tomto směru se již daři při některých druzích praci např. využit fotogrammetrické
metody k ziskání informaci a. k bezpr9střednímu
dalšímu zpracováni těchto údaju P9mocí počitacích a fotogramm:etrických
vyhodnocovacích strojů. Jiným p,qkusem i'ešerií jednoty
geodetické výroby je princip navrhovaného polního děrovaciho přistroje,Řterý
umožm spojit zápis s děrováním 1 v polních podmínkách.

NěkteréekQ/J.omické

problémy

\19591196°1
podll investic do strojů
a zařízeni na celkových
nákladech v %
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Přesto, že strojový park je soustavně doplňován, dochází v důsledku technického rozvoje k poměrně rychlému morálnímu opotřebení, a po zkušenostech
s něl,{terými druhy a typy přístrojů, i k rychlému fyzickému
opotřebení. Podll zůstatkových cen strojních základních
fondů na pořizovacích cenách má t,endenci mírně kle-,
sající. Kritika ,této nepříznivé charaktt;lristlky se však
voe stejné míře dotýká I stanovené výše oppisů' geodetických přístrojQ Iél zařízení.

1959

Ig601196111962/1963

1

růst, počtu theodolitů a dálkoměrů v %
růst počtu fotogram. vyhodnocovac1éh strojů prvního řádu
v%
,

Společenské vlastnictví výrobnich pr~středku umožňuje
VYUŽí~u nás přednosti mechanizace a automatizace ve
prospě~hc'el05poleč,enských
zájmu. Nejde jen o uplatnění a rozšířeni nového' řešení technických
problémů,
ale o řešení, které je též ekonomicky efektivní a ved,e
předevšimke
zvýšeni společenské produktivity práce, tj.
ke, snížení podlIu' živé i zhmotnělé· práce na j,ednot\<u
výroby. Mechílnizace a automatizace geodetických prací
proto vyžaduje potřebný rozbor ekonomických a organizačních problému, z nichž některé budou dále uvedeny. Jde zejména o tyto vybrané problémy:

I
100

102

105

109

115

100

112

119

119

143

Dalším charakteristickým
rysem je, ~e velká část
všech investic, především rozho(jUjíCí základní stroje
a zařízení j,e vzhledem k postupující mezlnárodití dělbě
práce dovážella ze zahraničí. Pro řešení technických a
ekonomických problémů výzkumu a výroby prostředků
mechanizace' a automatizace
je proto i rozsah potřeb
našeho státu příliš těsný. V těchto případech vystupujeme jakO' uživat'elézahraničních
výrobků.
K jejich
a) .počet a kvalita stroj u a zařizení
optimálnímu využití je proto třeba soustavně rozborovat
b) motorizace
úroveň sfrojníchzákladních
fondů a co nejúčelněji
c) rozsah a struktura živé práce
využívat prostředku na dovoz. Na tomto úseku Je dosud,
d) úroveň říze:ni a plánování
nevyužita významná působnost orgánů VTS spojená s poe) org1anizace geodetických prací
suzováním strojů a zařízení potřebných /pro naše geodef) hromadnost
(sériovost)
tická praCOViště. Rozbory technické a ekonomické úrovg) ekonomická efektivnost
ně vyráběných strojů a zaříz'ení, hospodárné ,echnologle,
'a} Počet 'a kvalita strojů a zařízení ovlivňuje rozpředností i nedostatků Jednotlivých typů a konstrÍ1kcí
hodujlcím způsobem, úroveň 'mechanizace aautomátizace.
strojů nám umožní důsledněji ovlivňovat jej1ch výrobu
Ve sledovaném období došlo k rustu strojních základních
a dalši vývoj. V této souvislosti je nutno také pozna·
fondil,' který je patrný z dalšího přehledu:
'
menat, že doporučení zvýšit rozsah. investic do strojů
, a z,ařízení, které vyplývá z uvedené situace, vyžaduje
rozbor 'efektivnosti navrhovaných
investic, o níž bude
I
191H 1196211963 1!ffi4
zmínka v dalších částech referátu a možností našeho
195911960
národního
hospodářství,
resp. orientace
mezinárodní
dělby práce a ~ahra!1\fního obchodu. '
vývoj strojních zá-

'I
1

kladnich fondů v pomovacích cenách v %

100

10,6 113

119

142

133

\

Uspokojení očekávaných
potřeb geodetických
pracÍ
v budoucnu ne,l~e řešit pou~e zvyšovánim počtu těchto
prostředků, ale též pořizováním a optímálním využitím'
strojů, j'ejlchž úroveň odpovldá resp. přibližuje se světové úrovni.
I

T~mporustu
strojních zákl,adních fondů bylo tedy
ve sledovaném období relativně vyšší/ než rust objemu
pracL PodIl investic do stroju a zařízení na celkových
investicich byl v jednotlivých l'etech velmi ko~ísavý:

1959

1960

1961119621196;1'1964

1

podíl investic do
strojů a zařizeni na
celkových i nvesticich
/
v%

I '
60

41

35

63

631

47

\

Uvedený podU je silně ovlivněn objemem stavebních
Investic, který je v jednotlivých létech značně rozdllný:

Při daném rozsahu a sortimentu prostředku mechanizace a automatizace jde o ť'o,. zajistit ve výrl3bě jejich
optimálni využití. Stupeň využiti se řídí druhem strojů
- jiný je u theodolltů a nivelačních strojů i dálkoměrů, jiný u fotogrammetric~ch,
počítacích a reprodukčních strojů. J,ak ukazují některé zkušenosti, lze zvýšeI ním
úrovně řízení a organizace
práce v ruaší výrobě
a lepší vzájemnou informovaností
dosáhnout
zvýšení
úrovně mechanizace
len, samotným plnějším
vYl1žitím
již existujících strojl1 azařízenL
Klíčovým bod,em naší
výroby je těžká mechanizace - fotogrammetrlcké
vy'hodnocovací stroje prvního řádu; počltací stroje, 'zobrazovací přístroje,
reprodukční
přístroj-e a zařízení
u!Íávající rytmus cEHemu výrobním~ procesl,la.
konec
koncůrozhod1,1.jící
ci technické a, ekonOlnickf úrovni
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I

našich profilujících 'pracI. Koeficient směnnosti základních strojfl a zařízení by se měl na všech našich pracovištích pohybovat kol,em hodnoty 2,0.
b] Pro Oasové a zejména prostorové rozm!stění geodetických prací má pro 'celkovoll úroveň výrobn! techniky
velký význam motorizace. Vprflběhu
poln!ch prací,
zpravidla .převažuje doprava na poměrně kratší vzdálenosti s většími intervaly čekání. Mnohá naše pracoviště
narážejí na řadu potíž! při řešení optimáln!ho využití
motorových vozidel pro jednotlivé druhy pracI. Snaha
o zhospodárnění
výrobního procesu vede často k účel·
ným konstrukc!m geodetických strojů a zař!zen!, které
však zejména v prflMhu prací v terénu jsou využ!vány
,jen ve zlomku celkové pracovn! doby. Přesunu poocovI n!kil. v terénu je však věnována
poměrně mnohem menší
pozornost, přesto, že doprava tvoří značnou část oelkových výrobních nákladfl. To vede též ke stále velkému
podlIu živé práce, v mnoha případech ke zvýšení fyzickénálnahy
a k \neefektivnímu hospodař(ln! s kvalifikovanými pracovními silami. Použiti motorizace pro
většinu poln!ch pracÍ je dnes již naprosto samozřejťné.
Proto se též realizují opatření k posllení parku motorových vozidel:

.

119591196011961

1196211963

11~0

1101

1101

1100

1104

Nositeli výrobn! činnosti jsou inženýrskotechničtí
pracovnici, kteří tvoř! rozhodující část všech pracovníků.

19\5911960
podíl ;výrobních hoditi ITP na
Celkových výrobních hodinách
V'%

J

62

60

19611196211963

60

60

60

Pro omezené zdroje pracovních sil u nás nelze v dalším výhledu počítat s větším růstem počtu pracovníkil..
Naopak, vliv mechJanizace a automatizace se za· předpokladu st·ejného rozsahu úkolil. projeví .ve snlžené
relativní potřebě pracovníků. Další výhl,ed výrohní techniky však ovlivní i dosavadní . mnohdy jednostranné
zaměření geodeta a změní požadavky na jeho odbornou
kvalifikaci. vývoj kvalifikovanosti
postupoval v uplynulých letech velmi příznivě:
\

\

Současně však se stále ostř·eji vyhrocuje otázka efektivnosti motorizace, zejména při rozboru jej!ho použit!
pro jednotlivé druhy prací a j·ednotlivá pI1acoviště. Rozšíření parku motorových vozidel se také projevilo ve
značném zvýšení nákladfl n'a autoprovoz:

11,95911960 11961119621196311964
podH kvalifikovaných
pracovníků na celkovém počtu ITP v, %

,

32

47

53

64

75

82

I

I 195911A601
1100

V tomto sm€ru mil.že být naše odvětví příkladem mnoha
jiným odvětv!m a' oborflm národního hospodářstvLMechanizace a automatizace vyžadují v dalším prohloubit
základní teoretické disciplíny, jako je matematika lil fyzika a rozšířit naše znalosti k hlubšlmu poznání možností využití mechanizačních
prostředků. Jde o námět
jak pro učební program nocmální výuky, tak i postgraduální Výchovy.

1961 1196211~63.

11241131

! 176

1158

Provedené rozbory u~azuj! na extenzivní
charakter
uvedeného zvýšen! nákladů, jehož hlavními. př!činami
jsou zejména nevhodná skladba motorových vozidel pro
jednotlivé druhy prací, neúměrně
vzrůstajlcí
mzdové
náklady na ujetý km, ril.st nákladů na pohonné látky
a nedostatky' v řízen! a organizaci výroby. V podstatě
ze stejných dil.vodů není, využíváno ani letecké dopravy
- s výjimkou l·eteckého snímkování - v rozsahu, pro
který máme předpoklady. Klíčem k řešen! této otázky
je potřeba zlepšeného řízení a organizace dopravy a postupná změna skladby motorového parku za předpokladu
vyřazení morálně opotřebovaných
a neefektivnlch vozidel.
.

Dosavadní v.elký rozsah živtr' práce je výstižně charakterizován četností zař·azení pracovníků do platových
tříd (v roce 1962]:

c) Jak již bylo uvedeno, patři mezi zvláštnosti geodetické výroby, že v celkových nákladech převažuj! stále
náklady na živou práci. J;'ři vzrůstaj!c!m o·bjemu roste
celkový počet odpra.covaných výrobních hodin jen nepatrně - viz tab. "trend růstu .. :'.
Velký rozsah živé práoll je typický nejen pro práce
v terénu, al·e i v některých
dalšlch
fázích výroby,
v nichž nebyla dosud důsledně uplatněna mechanizace
(zohrazovac! lil mnohdy i výpočetnl práce).

5

6

.14,2,112,6

II
113,9
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Tato křivka je typická pra výroby se středním stupněm
mechanIzace,
u· nIchž početně
převažují
pracovníci
středních platových tříd.
!

J.:

Některé

ekonomické

problémy

mechanizace
a automatizace

letech však dojde ke struktuálním
změnám hlavních
druhů- prací. U geodetických základů nutno počítat se
zmenšením celkového rozsahu prací, u mapování, údržby
map, spec-iálních geodetických pl.'ací a účelového mapováni i důlně měřických
pťiací lze oČ,ekávat zvýšená
tempa růstu. U převážné většiny geodetických prací je,
typický dlouhodobý výrobní cyklus. Geodetické
práce
je přitom nl,ltno provádět v dostatečnt'jm časovém předstihu před' jejich využitím. Potřebná
znalost dalšího
v.ýhledu prací významná
pro stanovení koncepce mechanizace\' a automatizace
předpokládá
proto propracování dlouhodobých
plánů odvětvíla
oborů národního
hospodářství, které výuživají výsledky našich pract

V průběhu několika uplynulých let se vývoj kvalifikovaných pracovníků vyzna,čuje tím, že podíl vysokoškoláků má tendencI relativně stabilní,2;atímco
podíl
absolventů středníCh odbol'llých škol stoupá a/podíl pra. covníků bez odborné kvalifilroce klesá:

I

19611196211963
l'ůst počtu kvalifikovaných I~P v %
z celkového počtu ITP je vysokoškoláků
v%
odborných středoškoláků v %
pracoyniků bez odborné kvalifikace v %

100
24
33
43

113
24
41
35,

"'""Další zvláštnost! řízení geodetických prací je to, že
fl9zsáhlá fáze výrobního
procesu
probíhá
v terénu.
Plynulo'st výrobního prooesu' je přitom narušována nestálostí počasí a vlastní pracovní podmínky se v této
fázi výroby neustále mění. Není splněn jeden z nejdůležitějších předpokladů
dalšího
rozvoje mechanizace
a automatizace
nepřetržitost
výrobního
procesu.
Proto patří naše práce mezi výrobní procesy, li nichž
přechod na komplexní 'mechanizaci a automatizacI zatím
nelze uskutečňit
a s největší pravděpodobností
jej
nelze ani očekávat v nejbližší budouchosti. Dosavadní
naše zkušenosti však potvrzují, že v této skupině výrobních procesů j,e .možno i automatizaci
dále rozvíjet.
Vysoká úroveň plánovitého řízení vyžaduje také změnu
v evidenci, ve sběru, přenosu a zpracování inforlUlacL
Tento náročný' cí1bude
nutno také v našem o<\větví
r:ealizovat mj. postupnýPI systematickým
vyžíváním a
rozšiřováním mechanIzace jednotlivých agend v Qblé.sti
řízení geodetických, prací podle prvních zkušenosti několika našich prracovišt.

124
24
45
31

Snížení rozsahu živé práce zřeJm!l povede k vnitřním
strukturálním
změnám složení lTP v tOm smyslu, že se
relativně sníží potřeba středně· technických
kádrů a
bude pó~adován vyšší' podíl vysokoško1ských pracovníků
než dosud.
Rov~
vývoj zaměstnaností
žen, zatím poměrně přízniv,Ý, lze v důsledku mechanizace prací. ovlivnit, zejména pov,ede-li další rozvoj techniky ke snížení rozsahu polních 'prací.

-

r

,
podll žen nacelkóvém poi'tu
stálých "Ýl'obnfch pl'acovníků
v%

I

í959[1960
41

;41

11961 1962 1963

42

42

43

e) Mechanizace
a automatizace
velmi úzce souvisí
s organizací
geodetické
výrl,lby. Základní
geodetické
práce jsou v ČSSR zajišťovány v resortu 'ústř'ední správy
geodézie a kartografie.
Vedle toho však úzké spojení
účelových, prací. se základními úkoly jednotlivých resortů vedly k Vytvoření řady menších
geodetických
pracovišť. V této souvislosti
se ukazuje, že' velikost
řady pra-covišť i výrobních jedp.otek neodpovídá možnostem dále výrazněji zvýšit úroveň mechanizace našich
prací. Jde tu zejména o optimální rozsah prací spojených s' vytvářením výrobních linek, s využitím počítacích strojů, s nasazeriDn automatických koordinátografú
pro práce zobrazovací,
s využitím
foŤogrammetrickévýrobní techniky apod. Proto otázky koncepce a plného
využití mechanizaoe
a automatizace
musí být řešehy
v souladu s optimálním rozvojem organizační struktury
a s plným využitím všech předností, které vyplývají
ze společného využívání nákladných investic. Kooperací,
koncentrací, specializací a účelnou centralizací lze dosáhnout vyšší 'ekonomické účinnosti geodetických a kartografickýChpracL
Přitom však technická úroveň menších
pracovišf by měla být v nemenší míře předmětem pozornosti stál'e širšího' okruhu našich odborných pracovníku.

Velké pole' působnosti odkrývá mechanIzace a automatizace pro vědeckovýzkumné
pracovníky, jejichž potřebný počet a zejména vysoká vědecká iírovel). mohou
sehrát významnou roli pro další vývoj na tomto úseku.
V této squvislosti je třeba se zmínit i o nesprávném
zužovánípojIÍ1u kvalifikaoe pouze na zvyšování odborné
kvalifikace, co·ž by mohlo vést k schen'latickému zjednodušování .problematiky.
Z jednotlivých složek kvalifikovanosti,
odborná kvalUíkace
výrobně technícké zkušenosti
orgJllnizačn1 schopnosti
charakter.'
.
psychické a fyzické vlástnosti/.
morálně politický prom

tj.

jsou vedle odbol'llé kvalifikace neméně významné další
složky, jejjchž C.aeVědOmé pěstování a využívání není
ještě při řízení prací mnohdy doceňováno.
.
d) úSpěšné řešení otázek mechanizace a automatiza,ce vyvolává potřebu zabývat . se i dosavadní
úrovní
řízení. V soul!ldu ~e. zásadami' zdok9nalení . plánovitého
řízení národní~ohospodářstVí
se také v našem odvětví
připravují opatření, která mají z,ajístit zvýšenou kvalitu
prací a výrobků, další růst produktivity
práce a dosažení nejvyšší hospoo.árností snižováním potřeby živé
j minulé
práce. Těžiště této problematiky
tVoří mj.
i., otázky plánování, kde se jeví pro stanovení další
koncepce mechanizace a automatizacepo,třeba
zejména
co nejlépe vyjasnit dlouhodobý výhled prací. Jde jednak
o stanovení dalších temp růstu výroby a Ustálení výrobníhoprogrramu,
jednak o přihlédnutí ~ některým zvláštnostem řízení a plánování geodetické výroby.

I

Velikost geo'detických pracovišť i úČ,elný -rozsah výrobních jednotek, bude i nadále, značně ovliVňován tím,
že nedílnOu součástí čínno,,>ti geodeta je bezprostřední
kontakt s terénem. Charakter prací proto vyžaduje,aby
vedle větších organizEj.čních jednotek existovala více či \ .\ :
méně samostatná 'ŤJ;valánebo 1Jřechodná menší ,pracoviště. Technická úroveň těchto pracovišt zpravidla nedosahuj'e úrovně větších jednotek. Také investiční záměry a
zaměření vědeckovýzkumnéčinnosti'
ponechávají tuto
oblast často .stranou. Jejich pozornost však lze zaměřit
nla daÍší modernizaci strojů a zařízení, i na tzv. maloU
mechanizaci, spojenou se zajištěním kvalitních základních měřických a zejména kresličských pomťicek. Větší
organizační jednotky s charakterem hromadné (sériové)
výroby pak mají předpoklady
pro využití všech předností mechanizaoe i prvků automatizac!=l.

Zav~dění mechanízace a automatizace, je ekonomicky
mnohem výhodnější v případech, kdy dochází k roz~í'řeiní výroby. Další vý,hled prací počítá s tím, že do roku
1970 bude naléhavost
potřeb vyžadovatI další zvýšení
Během dosavadního vývoje mechanizace se organizaobjemu geodetických prací. Po roce. 1970 se předpoklád4 určité zvolnění temp růstu výroby. Již v nejbližších . ce geodetických prací stává postupně stále· složitější.
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Za klasického zpilsobu měření alOOpováníprobíhal
celý výrobní proces zásadně v rámci jedné organizační
jednotku, u níž byly dobré předpoklady
pro přímé
říZení a kontrolu všech pracovních výkonů jak }f 1)r('l"
běhu polních, tak i konstrukčních
prací. V důsledku
technického rozvoje však dnes jednotIjvé fáze výl;'oby,
jako např. polnI práce, letecké snímkování, výpnCetní
práce, vyhodnocovací a 2;obrazovací práce apod., probíhají na více precovištích
v tůZ:iJých specializovaných
organizacích. Uvedený výVOj organizace na jedné straně
vytváříd6bré
předpoklady
pro mechanizaci
dílčích
fáZí výroby, na druhé straně však současně tím, že
tříští .celkový proces, staví ,překážky .do cesty komRlexní mechanizaci celého výrobního procesu. Za současného stavu .~echniky a technologie jsou proto kladeny mimořádně vysoké požadavky na plánování prací.
Dnes je jíž laké např. f'eálné -organizpvat ústřední
výpočetní stánicl, a v ní z'apojit k řešení geodetických
úloh samočinný počítač, kt,erý by byl k dispozici všem
n'llšim pracovišt1m.
'
Mezi hlavní vnitřní proporce geodetické výroby patří
,poměr mtzi rozsaqem polních a konstrukčních
prací.
Ipro celkový vývoj tohoto poměru je charakteristická
pozvolně klesající tendence nákladú na cestovné:
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produktivity společenské práce. Tyto mnohostranné dfi·
sledky není zatím možno vyjádřit jedním souhrnným
ukazatelem. Při rozboru efektivnosti jednotlivých případil
mechanizace a automatizace vystupují na jedné straně
náklady na lhflchanizaci - cena a montáž zařízení,
výzkumné a vývojové práce - a na druhé straně oč'ekávaný efekt - sní~enl vl'astních nákladů, počtu pracovních hodin, úspory na mzdách, materiálu
apod.
V dosavadních propočtech však zpravidla
je známá
strana nákladů mnohem přesněji než strana
efektu,
při níž se setkáváme s různými vz4jemně se mnohdy
lišícími údaji. Tento stav je 'zpfisoben př,edevším tím,
že rozboru ekonomícké efektivnosti
různých technických řešení není věnována potřebná pozornost. Na našich pracovištích není též jednotná srovnatelná základna
pro tento propoč,et, určená úrovní \ výrobní techniky
a technologie. Hodnocení efektu mechanizace. a automatizace musí výcházet ze srovnání s úr:ovní techniky
a technologie u nás podle vydatných technologických
předpisů a instrukcí a musí pNhlédnuut též k součllsnému stavu světové techniky v příslušném
oboru.
Toho lze dosáhnout. zlepšením
informovanosti
nejen
o světové úrovni, ale též o technické
a ekonomické
úrovnI jednotlivých našich pracovišt

Ekonomické zdůvo-dnění proniká zpraVidla do větší
hloubky u těch druhů prací, které se provádějí již delší
dobu. Soustředěnou pozornost vyžadují nové technicky
a organiz,ačně náročné úkoly! a ,to jak v etapě jejich
1959\19601196111962119631196<1.
stanqvení, tak i v počátečním období jejich realizace .
.
Na některých úsecích máme již velmi spoll1hlivé podklady .zdůvodňující
efektivnost
zaváděných
opatření.
podfl nákladů na cestovně z úplných vlastnich
Platí to především o rozborech efektivnosti využitíelek·
8
8
nákladů v %
12
10
10
9
troóptických a rádiových dálkoměrů, analytické a strojové aerotriangulace
pro mapovací práce aj. Zevrubnější
analýzu vyžadují v současné době zejména otázky komplexního přínosu fotogrammetriepro
sníž,ení nákladů
Na této vcelku příznívé tendenci se. do jisté míry prona mapování v podmínkáCl1 našeho státu, dále úspory
jevu je' lepší hQspodaření s prostředky
na cestovné,
spojené s mechanizací výpoČetních a zobrazovacích poocí
přesto však se' zejména u jednotHvých dílčích ,druhů
při různých varíantách' konkrétních případů, Hodnocení
prací ukazuje, že mechanizace postupně stále výrazněji
efektivnosti mechanizace naráží též rla problematiku
nanišuje oba p6ly uvedené proporce. Púsobí jednak na
cen geodetických prací. cenová' politika musí být proto
zmenšování r.ozsahupolních
poocf (např. využitím tmastále dŮSledněji. vedena snahou stát se aktÍvním nálytiCké a strojové aerotriang'llace,
fotoleteckých prací,
strojem k rozši{ování méchanizace a automatizace nanasazením fotogrammetrických.
vyhodnocovacích
strojú
šich prací.
apod.). jednak se uplatňuje ve výpočetních i wbrazova- _
.'
. _.
_
_
cích pracích, které se stále častějí svěřují strojům. Tím
~ D~~!I_spol~?hve prop~c!y byly ~sk~tecňovány ve..stále
se uvolňuje určitá část pracovních kapacit a vzniká
cast.?lS}Ch p:lpad~ch UŽIti ge~detlCkyc!J me!od ~ llllých
; tzv. pro1?lém zimní práce, jež dosud bývá ,u něktelých
odvetvlch narodm?o hoS?odárstvt Kazclorocně le dos~hospodářských pracovníků dfivodem k určité zdrženlih?váno vysokých ~spor pI'l volbě hospodárné tec~nologl?
vóstť v zavádění mechanizace a jež lze v současné době
úoelových geO~ehckÝ~t: prací v těžkém stroJlren~tVl,
zpravidla řešit vhodnou organizací výroby a kombinací
d?pravním prolektova~l,
ve výstavbě apod. Dosazené
úkolfi v příslušné organizační jednotce.
vysledky vedou ke ,znacnému r~stu po~ada~kú na práce
tohoto druhu, ktere se z několika zkusebmch pracovišf
fJ Hromadnost. (sériovost)
geodetické
výroby ~tfj
rozšiřují po celém území našeho státu. Výstavba sídlišf
rovněž k dfiležitým předpokladům efektivního' rozvoj'e
a prúmyslových závodů, uvedení jeřáb.ových drah do
mechanizace a automatizace našich prací. Tento problém
chodu i jejich údržba, Zjišťování sedání základových
je o to naléhavi!jší, čím menš~ je území státu, resp.
púd a deformací velkých staveb, osazení a chodu těž,rozsah
pfisobnostľ geod,etfi, Požadavky na hromadnost
kých strojů, a. konstrukcí, projektování
dopravních a
jsou jiné, použije>-li se např. ve výpočetních pracích
inženýrských sítí a vodních děl, letišť a tunelfi se dnes
malA meclÍianizaee, děrnoštítkové stroje nebo samočiIUlÝ neobejde bez účasti geodeta, který s využitím mechapočítač. pri výpočtu tachymetricky
urč,ených bodú' je
nizacoB šetří značné hodnoty našemu národnímu hospopoužití děrnoštítkové
techniky 'efektivní,
jestliže
se
dářství. Tak "např. s využitím těžké mechanizace fotozpracovává alespoň 3000 bodfi naráz. Výpočet polygonogrammetrických
a
samočinných
počítacích
sťrojů
vých; po~adů na, děrnoštítkových
strojích ze stejných
k určování profilů. a kubatur v povrcho~ých
~olecyh
dt1Vodfi není efektivní pro malý pooet bodú._v pořadu.
a lomech sedosahu]e v prúměru 30-50 % uspor fmancPří danémrozsahupoocí
je ,možno hrorriadnost ovlivnit
ních nákladů ve srovnání
s geodetickými metodami
též normalimcí a lypizací výrobní.techniký
a technoloa výrobní cyklus se zkracuje o 70-80 %. S využitím
gie, prohloubenhn
účelné specializace a kooperace a
stejných meChanizačních prosťředků pro dopravní prov některých přlpadech (např. ve Výrobě strojů a za.říjektování. se dosahuje asi 40 % úspor původních nákladil
zení) i prohloubením mezinárodní. dělbý práce.
na geodetické práce, při zemních pracích při komplexním využití podkladú pro další alternativy se dosahuje
g) ProblematIka' ekonontickli efektivnosti mechanizace
v prúměru úSpor 50000 Kčs/l km.
li Illutomatizace
je veIIili široká. V podstatě má být
Dosavadní zkušenosti z rozború ekonomické e,fekUvpráce vynaložená na. výrobu strojů a ~ařízenl menší než
nosti lze shrnout do těchto ;závěrů:
práce, kterou jejich využívání nahrazuje. Neméně vý·
znanmě je však hledIsko zvýšené kvality a přesnosti,
Própočty ekonomické If\fektivnosti ukazují na rozusnadnění pracovního výkonu, zvýšení bezpečnosti· a hydílné tempo rústtJ. produktivity 'práce při mvádění me·
gíeny práce,zlepšení
pracovního. prostředí. aj. Ekonochanizace a při automatíz'acÍ. Zatímco důsledky m~chamickou efektIvnos1í mechanizace <a autOlllátizace rozunizace se,"projevují v poměrně mírném tempu rústu
míme přede:vš!músporu. živě. i minulé práce, tj. zvýšení
produktivity práce a poklesu vlastních nákladfi, .zvyšuje
y

I

1964/293

Kouba,

Geodetický a kartografický 6bzor
roč. 10 (52) číslo 12/1984

:194

se produktivita práce v diisledku automatizace mnohem
výrazněji. Příklad transformace soui'adnic z Ki'ovákova
zobrazenI do zobrazení Gaussova ukazuje srovnání nákladfi na živou práci pi'i použití rfizných prosti'edkťl:
U počítače Z-lI je pptřeba času asi l/S, u samočinného
počítače jen asi 1110 ručního zpracování. Uvedené pi'íklady majl sice orientační charakter, ukazuji však na

1"'Mvt-1
"

náklll4Y na l!i'vou
prácI na ] tran.sformovaný bod
v Kčs

počet

počítač
T 520

3,50

".],84

počítač
Z 11
•

0,95

I

samOčln·
ný poČí·
Itač

0,53

kvalitativně
vyšší pi'ínos ;automatizace,
kdy jedním
opati'ením je dosahováno takovýC;h výsledkli jako málokdy pi'edUm.
Je-li zavádění mechanizace
a automatizace
spojeno
se změnou organizace ,výroby, technologil'l a pi'ípadně
i ,požadavkli na kvalifikaci pracovníM,
pak při velké
hromadnosti
dochází k výraznému Zvýšení efektivnosti
celého komplexního opati'enl. PřI strojové aerotriangulaci použité k t1čeltlm mapování v měi'ítku 1: 10000
se snížil podU polních prací z dosavadních 55 % na
30 % a finanční náklady na polní práte se snI!lly z dosavadních 83 % na 59 %. Náklady
na celý výrobní
proces se tak snížily cel'kem o 32 %. ·Pro tentýž úkol
vedlo využiti tellurometru
pi'i účelné organizaci zaměi'ování vHcovacích bodli k rlistu produktivity
práce
o 58 % a celkové náklady na zaměi'ení jednoho bodu
klesly ve srovnání s klasickými geodetickými metodami
v prliměru o 30 %.

T.:

NljkterAekonomtck~

problémy mechantzace
a automatizace

Mechaniza'ce a automatizace. jsou zcela oprávněně zařazovány mezi hlavni směry technického rozvoje v naŠem' odvětví. Jejich dlisledky se projeVI v lepším uspokojovánlpoti'eb
geodetických prací a kartografických
výrobkli, v možnostech zajišťovat úkoly řešitelné teprve
pomoci nových výrobnlch prostředkli.
Mechanizace a
automatizace
pomohou .omezov~t ruční práci zejména
ve f.ázi zpracování výsledkli měi'ení a sniŽO\7illtrozsah
práce geodeta., v polI i její namáhavost. Pi'lkladyněkterých pi'.edních pracovišť u~azují na mo,žnost, aby další
rozvoj mechanizace
se stal záležitostí
co nlljširšlho
okruhu poocovnlkli, aby byl středem pozornostlvynálezcovského a zlepšovatelského
hnutí.
Výhledové úkoly našeho odvětvl vy~vái'ejl dobré podmínky pro rozvoj mechanizace
a automatizace. Jde
o rozvoj pi'esahujlcí období několIka pi'lštích let, který
nelze rešlt jen v rámci našeho státu, ale v nejužšl
spolupráci
s ostatními státy pi'i zevrubném studiu ft
znalosti zahranlčnlch
zkušeností. Mechanizace a auto·
matizace
pi'ekračujl též rámec dosavadní
hrganlzace
geodetických prací ve výrobnlch jednotkách i resortech.
Proto je třeba vytvoi'it' jim dobré pi'edpoklady účelnou'
kooperací a výhledovou koncentrací
a specializací výroby. Toto ús11í se neobejde ani bez poti'e~ných ekonomíckých J1vah a rozborli, které by zdlivodnily správnost
uskutečňovaných opati'ení, nejúčelnější zaměřeni mechanizace ~. auto~atizace
v pi'íslušném oboru, srovnání se
světovou úrovní a s prliměrnou úrovni výrobní techrtiky'
a technologie u nás,' stukturální . změny v rozmístění
a kvalifikaci pracovníkli aj. Na mechanizaci li. automatizaci je ti'eba v dalším vývoji sousti'edlt koordinovane
cílevědomé úslU všech geodetických
pracovišf
Podle
dosavadníclinašich
zkušenostI
lze pak očekáva~, že
v dalším vývoji také odvětvl geodé,zle a kartografie
dosáhne nových výrazných úspěchů ·v hospodárnosti,
kvalitě, pi'esnostl, pohotovosti i zvýšené technické
a
ekonomické l1rovnl prac!.
\.

Podle druhu prací má mechanizace
a automatizace
rlizný vliv na jednotlivé, složky vlastních nákladli. Mechanizace výpočetních prací napi'. vede k výrazné úspoi'e
pracovníkli pi'evážně středních
platovfch ti'íd. Mechanizovaný resp. automatizovaný
výpočet
předpokládá
. obsluhu a přípravu dokl,adli pracovníky niž~í kvalifikace
.Poznámka
lektora
a dále též určitý menší počet pracovníkli s vysokou .•••
,
kvalifikací
pro ř1zení, organizaci
a projektování
výÁuto,r ve svém příspěvku poukazuje 00 některé problépočtli. V té s~UVislosti se vytvořila i nová 8'pecializace
my mechanizace
a \liutomatizace. geodetických
pracl,
- programátor.
neuvádí však konkrétní návrhy' jejich i'ešení, jen v něNáročné je zhodnocení vlivu mechanizace a automakterých pi'ípadech ~ukazuje na. cesty, které by. mohly
tizace na zvýšení přesnosti a kvality prací. Pro mnohdy
vést k i'ešení naznačených
problémli. Jde o zajímavou
dosud ještě existující poruchovost stroj li . a zařízení je
a aktuální problematiku,
a ltroto by bylo účelné, ~by
v některých pi'ípadech oprávněně poukazováno na vyššl
autorliv článek podnltll. dlsku~l, vtl které by techmčtí
počet chyb plynoucích z nasazení nového stroje. Jde
a ekonomičtí pracovnícl mohh nB"stránkách
Geodeticpi'irozeně q př€chodný jev, vyplývající z nižší kvality
kého a kart()graflckého
obzoru vyslovit vlas~ní náZO~y
strojfi, z malé zkušenosti s i'ízením a organizací práce
. na i'ešení uvedené problematiky.
Taková. dlskuse
:
a mnohdy tz chyb obsluhujících pracovníkli. Prosti'edky
byla velmi užitečná, protože by móhla přispět kopU
mechanizace
a automatizace však pi'i správném i'ízení
málnímu i'ešení uvedených otázek.
tll obsluze
již prokázaly, že mohou pracovat bez chyby
a bez podstatné únavy, s pi'esnosti, kterou geodet sám
nemliže dosáhnout. Snížení rozsahu živé práce nutně
povede I ke snížení počtu chyb/za předpokladu odpovídající úrovně i'ízení, obsluhy a kvalitystrojii.
DiskusnI přIspěvky budáu •zveřejněny ve SborAutomatizace probíhá u nás i v zahraniční geodetické
praxi ve své počáteční fázi. Proto také její celková
technická a ek0l1-0mická úroveň je ovlivňována počátečnímipotfžemi,
které jsou zpravidla spojeny, s každým
Oóvým ob.jevem. Tyto skutečnosti
vedoU mn'ohé naše
pracovnlky k závěru, žezai'azují
geodézii a kartografn
mezi odvětví nezplisobllá pro automatizacI.
Obdobná
situace je I v i'adě jiných oborli a odvětví. Zkušenosti
z. vlastních zkoušek a pracovních výsledkii však pi'esvědčují stále větší počet pra'covníkli o možnostech,
výhodnosti
a t1čelnosti mechanizace
a automatizace
8!lqdetickýchprací.
V tomto směru je ti'eba. pťlsoblt
k tomu, aby konkrétní dobré zkušenosti přednlch vývOh
jových a ověi'ovaclch pracovlšf se rozšli'ily na všechna
naše pl1'acovlště. K tomu miiže významně pi'ispět I naše
kbnferenoe. .
.

níku .IV.. geodetické konferencp., kter'9 bude vydán
dodatečně. SbornIk bude zaslán bezplatně všem dele:gáttl.m konferenCe. PřIpadnI ·další zájemci o Sborník se mohou přihlásit do 31. prosince 1964 redakcI
na adresu:
lnž. Miroslav Mik§ovsktí, Hybernská 2, P.raha 1;
Podledošl'9ch přihlášek bude zaslán Sborník na dobírku za úhradu Kčs 25,~ za 1 v'9tisk.
Závěrem je třeba vyslovit poděkovánI všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě 1.celém prl1běhu IV. geodetické konference, všem účastnIkům
z CSSR 1 ze zahrarHčí.
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Illf. Miloš Cimbálnfk, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topo~rafický a kartografický
"
Praha

Zhodnocení přesnósti
geodetických základů
528.3.0883

1. Metody posuzováni vnitřní a vnější přesnosti geodew
tiekýeh údajů

mg'

-,,8

a

Při určování charakteristik přesnosti se často některé
pojmyzamě:iíují;
je proto_nutno vždy předem říci,
o jakou přesnost jde.

b

.

relativní střední chyba v délce výchozí
strany,
I
koeficient, určující podíl chyby m, vypočtené
z vyrovnání, na celkové chybě,
koeficient, určující podíl chyby výohozí strany na celkové chybě.

Všeobecně ,lze říci, že přesnost jakékoliv veličiny
je vždyrelativní
a je tudíž nutno uvést, k čemu se
údaj o přesnosti vztahuje. Dále je nutno uvést, oj aký
druhpře~mosti
nebo chyby jde, zda o chyby
průměrné, středili, maximální atd.

Koeficienty a a b je možno dosti snadno vypočíst
u řetězců, u plošných sítí dosud obecně urQeny nebyly. U astronomicko-geodetické sítě ČSSR (dáleAG)
bude možno při jejím samostatném zpracování alespoň
přibližně koeficienty a a b pro každou st!;'anu sítě určit.

Charakteristiky
přesnosti v trigonometrických
sítích (a jiných útvarech k určení ~olohy bodů) lze
rozdělit do následujících skupin

V důsledku různé délkové přesnosti existuje tedy
v každém místě sítě určité místní měřítko,
odlišné
od 1 o hodnoty, které jsou v mezích chyb, odvozených
z hromadění chyb od základny reSp. od výchozí trio
gonometrické strany. Měření detailu m'ÚŽetedy být
jakkoliv přesné, výsledky nemohou být, pokud jde
/' , o délky, přesnější než daný podklad bodů vyrovnané
sítě vyššího řádu.

1. přesnost
2. přesnost
3. přesnost
'4. přesnost

polohová
délková
úhlová
směrová.

'

,

1.1. Přesnost polohová se zpravidla vyjad.řuje střední
polohovou chybou M (resp. l.\f.", Mv), vypočtenou
známým způsobem z vsrovnání. Hodnoty M jsou
relativn,í Vůči sousedním daným peVným bodům
a znamenají odchylky od přesné polohy bodu, vypoč •.
, tené v místním:rriěřítku
(viz dále). Poněvadž je

kdem je středp.í chyba ve směru (nebo v úhlu) z vyrovnání, a poněvadž m je zčáti též produktem rozporů
v souřadnicíoh daných bodů (které nejsou zdaleka
tak "pevné", jak o nich při vyrovnání předpokládáme),
je otázkou, jaký díl cpyby M (určovaného bodu,
např. 4 řádu) lze k chybě M (daného b~u, např. 3. řádu) připojit, abychom dostali výslednou chybu v poloze bodq (vůči dalším bodťim - např. 2. řádu, ke kterým je vztažena chyba ji bodu 3. řádu) - viz dále.
Střední polohová chyba M je tedy vždy relativní,
a to vůči bodům, z nichž byl bod polohově určen
(zpravidla vůči bodům vyšších řádů).
1.2. Přesnost di'ílkovo,ulze vyjádřit nejlépe relativní
střední chybou, např. u základny 1 : 1000000 J;lebo
u výchozí trigonometrické strany, odvozené ze zá~ladny, 1 : 400000. Přesnosti ubývá se vzdáleností od
zákÍadny resp. výohozí trígonometrické strany.
Relativrtí střední 'chybu v délce určité trigonometrické strany vyrovnané sítě lze určit ze ~orce

7' = ± Va. r;

r (7:'r
-t;

b

kde m, relativní střední chyba v délce určité trio
a gonometrickéstrany,
m střední chyba úhlu (nebo směru) z vyrovnání!

I

Chyby délek, odvozené ze středních chyb M v poloze koncových bodů (viz dříve), jsou ukazatelem:
a) nepřesnosťí v bodech daného podkladu,
b) chyb, způsobených novým měřením.
Střední chyby polohové M .8. Z nich odvozené
chyby délek nezávisí prakticky na' "místním měřítku",
i kdyby toto měřítko bylo podstatně rozdílné od 1.
V žádném případě nelze tedy z polohové chyby
M odvodit (podle jakéhokoliv vzorce) chybu v délce
trigonom~trické strany. a očekávat, že tato chyba
bude reálnou hodnotou, tj. takovou, jakou by bylo
možno získat srovnáním přímo (a přesně!) měřené
vzdáhmosti a délky, vypočtené ze souřadnic.
Rovněž chy~a ve směru, odvozená ze vztahp.

m",

=/

(M),

je p<;mzeodhadem chyby ve směru strany vzhledem
k nejbližším sousedním trigonometrickým stranám.
1.3. Přesnost úhlová je prakticky ve všech místech
sítě jednoho řádu stejná v. důsl,edku metody měření
- měří se úhly (nebo směry). Není závislá prakticky
na tom, kde byl měřen azimut nebo základna.
Přesnost úhlovou lze odvodit přímo z uzávěrů
trojúhelníků. :Měření azimutů je nutno rozvrhnout
tak, aby se nezhoršila úhlová přesnost, dosažená vlastním měřením.úhlů.
Se vzrůstající vzdáleností od pevného směru se
~ důsledku hromadění chyb z:většuje chyba ve směru
(viz dále), tvar jednotlivých trojúllelníků se však
zachovává.
Systém. měfení "z velkého do malého" při správné volbě váhy měi'ení úhlů (nebo směrů) u jednotlivých
řádů dává-pokud
jde oúhly-pfesnost,odpovida.jích
délkám stran trojúhelníků rftzných řádů.
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StřednÍ' chyba m úhlu (nebo směru) z vyrovnání
je do značné míry produktem chyb v souřadnicích
daných ("pevných") bodů. Poněvadž však je výsledný tvar trojúhemíků odvozen z vyrovnaných veličin,
je m vhodným. kritériem výsledné přesnosti úhlů,
nebohahrnuje
"vyrovnání", tj. dané i nově měřené
veličilly. Většina užívaných kritérií jsou tedy ukazatelé úhlové přesnosti
vyrovnaných
sítí.

3. Československá jednotná trigonometrická
síť
(dále JTS), jejíž základy byly vybudovány
v let~ch 1920-1927.
4. Souřadnicový systém 1952 (dál~ S 52).
5. Souřadnicový systém 1942 (dále S 42).
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Z úhlové přesnosti lze odvodit přesnost určení
odvozeného směru od směru daného (viz dále).
1.4. Přesnost směrová je vždy relativní, a je tedy
nutno v:ždy uvést, k Čemu se vztahuje, např. k sousední trigonometrické straně, k nejbližší straně AG
sítě atd.
Přesnost směrovou, vůči geodetickému systému je
možno nejlépe chápat tak, že se vztahuje k pevnému
:>měru tohoto systému, jímž jsou (v ČSSR) stranyAG
sítě, u nichž byl přímo měřen (a vyrovnán) a~imut.
V úvahu je nutno salliozřejmě brát též střední chybu
ve směru této (dané) strany.
Přesnost ve směru určité trigonometrické
lze (postupně) určit ze vzorce
,

m",=

± VA .. m2 + B

strany

.m'2,
'

m - střední ohyba úhlu (nebo směru) z vyrovnání,
střEjdníchyba ,směrníku (azimutu) výchozí
strany,
"
:A .-.!... koeficient, určující podíl chyby, vypočtené
z vyrovnání, na celkové chybě,
B - koeficient, určující podíl chyby výchozí
!
strany.
m' -

PQilobně jako lX přesnosti délkov~, lze i zde koeficienty A a B dosti snadno v:ypočíst u řetězců u plóšných sítí dosud obeé:Q.ěurčeny nebyly. U AG sítě
ČSSR bude možno při jejím samostatném zpracování
alespoň přibližně koeficienty A a B pro každou stranu
sítě určit. Z p~snosti směrů stran AG sítě lze pak
postupně odvodit charakteristiky
směrové p~esnosti
pro stranY sítí nižších řádů.
V žádném
případě
nelze posuzovat přesnost
směrovou pouze z m", určené z vyrovnání, nebo z ní
od,:ozené po~ohové přesnosti M. Rovněž nelze říci, že
směrová. přesnost stran sítí nižších řádů je menší než
u sítí ryšších řádu. Naopak např. strana sítě ly. řádu,
která. je v blízkosti výchozí strany ( u níž byl měřen
a vyrovnán azimut), má menší hodnotu střední chyby
než např. strana sítě II. řádu, ležící uprostřed mezi
dvěma výchozími stranami,
vzdálenými
obrykle
150-200 km.
2. Geodetické systémy

v (5SSŘ

a vztahy mezi nimi

Budováni českoslóvenských geodetických
ných základů lze rozdělit na 5 historických

1. Katastrámí

polohopis.
etap \

triangulace. na území bývalé monarchie rakousko-uherské v letech 1821-1864.
2. V'ojťluská triangulacy na území bývalé monarchie v letech 1862....:1898.

přesnosti

geodetických
základz2

2.1. Katastrálni ttiangulace z let 1821 - 1864 dala
první souvislou trigonometrickou síť I. řádu 'v našich
zemích. Výsledky těchto měření se v našich nových
základech nikterak neuplatní, a má tudíž. tato etapa
z dnešního hlediska význam pouze historický.
2.2. Vojenská triangulacez
let 1862 1898 dala
první systematicky
budovanou a poměrně přesnou
trigonometrickou síť I. řádu v našich zemích. Část měření z.té doby byla použita při zpracování JTS (viz
dále), a má tudíž přesnost měření a do jisté míry i způsob zpracov~ní sítě 1. řádu určitý vliv též nadnešJ;Ú
geodetické polohopisné základy.
.
2.3. Budováni; JTS 'lze rozdělit na 3 základní etapy:
a) zaměření a zpracování "základní
ké sítě I. řádu" v letech 1920-1927;
b) zaměření a zpracování, ,jednotné
ké sítě I. řádu" v letech 1928-1937;
c) zaměření a zpracování ostatních
bodů II., III., IV. a V. řádu zejména v
1957.

trigonometrictrigonometric.
bodůJTS, tj.
letech 1928 až

Pro určení polohy nové sítě na elipsoidu (Besselově), rozměru nové sítě a její orientace bylo použito
42 bodů staré.rakousko-uherské
vojenské triangulace
tak, že z nich byly spolu s identickými body' nové sítě
v:ypočteny koeficienty Relmertovy transformace. Po~
mocí takto získaných koeficientů byly pak v:ypočteny
souřadnice všech 268 bodů nové sítě. Tyto skutečnosti
mají rozhodující význam pro posuzování přesnosti
JTS.
Přesnost polohová je produktem nových měření,
provedených při budování JTS.
Přesnost délko vou bude možno určit až po detailním srovnání se systémem S 42. Způsob odvození r~z.
měru JTS totiž připouští "místní měřítko" značně odlišné od 1.
Přesnost úhlová je dána způsobem zaměření JTS
a není praktioky ovlivněna předchozími základy.
Přesnost směrová je závislá na způsobu orientace
JTS, a je tudíž zatížena především chybou asi 10", zptIsobenou nesprávnou orientací staré rakousko-uherské
sítě v jejím základním bodě Rermannskogel a dále se
zvětšuje tím, že hromadění chyb v úhlech jednotlivých
trojúhťmíků nebylo prakticky korigováno přímo mě.
řenými azimuty.
.
Všeéhny nedostatky v rozměrech a orientaci sítě
I. řádu se přirozeně přenesly na všechny nižší řády.
Přesto však je JTS uceleným dílem, které spolehlivě
sloužilo a ještě dlouho bude sloužit většině potřeb našeho nl\,rodního' hospodářství. V průběhu dalších let
dochád sice k jejímu dalšímu zpracování (viz dále),
které však napravuje pouze některé základní nedostat.
ky (poloha, orientace a rozměr) a ponechává prakticky
beze změny relativní vztahy bodového pole, rytvoře.
ného měřením od 1. do V. řádu. Je tedy nutno v dal.
ších leteoh věnova.t pozornost Zejména dWadné údrž.
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bě' a důsledné evidenci jednotliVých bodů sítě. Při do~
plňování sítě dalšími body po případě při obnově bodů
zničených je nutno vyhnout se ukvapeným změnám
a "převyrovnáním",
které by mohly strukturu sítě
spíše naru,šit než zlepšit. Každý takový zásah - a v budoucnu jistě k takoVým dojde - bude vyžadovat
pečlivého rozboru a zdůvodnění.
.

Přesnost polohová většiny bodů zůstává v podstatě
produktem měření, provedených při budováníJTS.
Přesnost délková se podstatně zlepšila. Vzhledem
k 6 měřeným základnám v AG síti a relativním chy.
bám výchozích stran ne větším než 1: 350 000 je
"místllí měřítko" vždy dosti blízké 1. Podrobnými
rozbory se v budoucnu ukáže, jakých extrémních hodnot může "místní měřítko" pro jednotlivé řády dosáhnout. Zvýšení délkové přesnosti má značný Význam
zejména proto, že se v praxi stále více používají přístroje pro přímé měření délek.

2.4. Souřadnicový systém 1952 (S 52) vznikl tak, že
pomocí několika identických bodů byly souřadnice
všech bodů v JTS převedeny kubickou konformní
transformací v rovině Křovákova zobrazení do S 52.
Převodní tabulky..- ve kterých ke každému bodučtverÚhlová přesnost sít~ I. řádu je podstatnou měrou
cové sítě 10X 10 km Křovákova zobrazení náleží roovlivněna přesností základu - sítě AG. Zlepšila se též
vinné pravoúhlé souřadnice Gaussova zobrazenílv S 52,
. v důsledku toho v průměru poněkud úhlová přesnost
zprostředkují převod plošnou kvadratickou interponově vyrovnaných bodů II. řádu a všech dalších 'polo.
lací.
hově určených bodů.
S 52 ob~ahuje tedy síť tvarem v marlých částech
Přesnost směrová se zlepšila podstatně. Azimuty,
prakticky shodnou s JTS (totéž se týká také ostatních
i když jejich přesnost je poněkud menší než by odpopolohově určených bodů), proto~e souřa,pnic daných
vídalo póměrně přesllým měřením úhlovým, nedovolily
identických bodů bylo použito pouze k výpočtu klíče
nadměrné nahromadění chyb v úhlech a tím směrovou
pro kubickou konformní transformaci, a tudíž pouze
deformaci sítě. Další rozbory samostatně zpracované
kčásteČllému zlepšení polohy, orientace
rozměru sítě
a k jejímu převedení na elipsoid Krasovského. Má AG sítě umožní přesněji určit charakteristiky směrové přesnosti šítí všech řádů.
tedy S 52.praktic~y stejné lokální vlastnosti jako JTS
a o vnitřní přesnosti tohoto systému lze říci prak~icky
totéž, co o JTS.
.
I

a

2:5. Souřadnicový systém 1942 (S 42) je nejnovější
geodetický systém na území našeho st~tu.
Jakmile byly po první světové válce zabezpečeny
aktuální potřeby praxe, byla vedle jednotné trigonometrické sítě, jejíŽ zhušť6vání probíhalo, budována
od r. 1931 též základní trigonometrická
síť, s vět.
šími tr.ojúhelníky (s • 36 km), s nejvyšší dosažitelnou
přesností a podle nejnovějších vědeckých poznatků.
Byly zaměřeny trojúhelníky úhlově, ,některé body
astronomicky, byly zaměřeny geodetické základny
a rozvinovací sítě. V letech 1955-1958 byla tato astronomicko-geodetická .síť (dále AG) vyrovnána v rámci
většího éelku. Od roku 1958 byla do těchto nových,
mezinárodně vyrovnaných základů, převáděna československá jednotná trigonometrická
síť a všechny
ostatní polohově určené body tak, že:
a) trigonometrícká síť I. řádu a část bodů II. řádu
byla vyrovnána,
b) všechny ostatní body byly transformovány.
Byla odvozena speciální transformační metoda
a vypočteny převodní tabulky.
Metoda transformace byla mimo jiné volena tak,
že body, vzešlé z vyrovnání (AG, I. i II. řádu) obdrží
Výpočtem souřadnice totožné s vyrovnanými.
Lze tedy systém, nazvaný "SouřadnicoVý systém
1942" definovat pro naše území takto;
. "S 42 vznikl p~vodem JTS a ostatních v ní polohóvě určených bodů na rovinné souřadnice Gaussova
zobrazení na elipsoidu Kxa.sovského pomocí AG sítě,
vyrovnané v tomto systému".
Převod se děje kvadratickou interpolací funkce
sedvěmaargumenty-ytabulkáchskrokem
10 X !Okm.
O přesnosti S 42 lze všeobecně říci, že spojuje poměrně vysokou vnit:l'ní přesnost JTS s dobrou přesnosti vnější, která je především produktem nově
vyroVnanéAGsítě :

Nové geodetické základy (S 42) jsou spolehliVým podkladem prakticky pro všechny technické úk()ly. Vnitřní přesnost (polohová, úhlová) JTS, která se v praxi
ukázala jako velmi dobrá, se prakticky beze změny spíše s částečným zlepšením - přenesla do nového
systému. Zlepšila se podstatně vnější přesnost (délková,
směrová) oproti JTS, což se zejmé~a projeví při po.
užití astronomických metod pro určení orientace a při
použití přístrojů pro přímé měř~ní délek.
Při všech pracích, které' navazují na geodetické
základy, je nutno mít na zřeteli zejména relativní
charakter prakticky všech kritérií přesnosti. Charakte.
riEttiky přesnosti je pak nutno přysně definovat a zejména číselné hodnoty uvádět tak, aby by~ patrná
reálná přesnost, a nikoliv nějaká vnitřní (někdy do,sti
sporná) přesnost, která pro další ~oužití výsledků nemá. žádný význam a může vést pouze ke zkresleným
představám a omylům.
.
"

Nové geodetické základy olipovídají vcelku všem
současným· technickým' požada.vkům a jejich další
zpřesnění v nejbližších letech lze očekávat pouze tam,
kde to bude běžná praxe nebo některé speciální úkoly
vyžadovat ..vzhledém k vývoji naší AG sítě bude však
nutno pro nejbližší budoucnost prověřit veškerý starý
i nově získaný měřický materiál této sítě a připravit
podklády pro AG síť, která by po všech stránkách vyhovovala vysokým nárokům, které na ni budou dnes
i v budoucnu kladeny.
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\

Zkuienosti S použitím
i
elektronických dálkoměrů
pro zaměřování ~odového pole

Výzku mný 6stav geodetický,

V současné době jsou hlavním prostředkem mechanizace
při zaměřování bodů bodového pole elektronické dálkoměry. Při jejich použití se v celém rgzsahu geodetických
vzdáleností stává délka prvkem rovnocenným s úhlem,
a to jak z hlediska přesnosti, tak z hlediska technologie
měření. Za těchto okolností vystupují do popředí zcela
nové metody pro zaměřování bodů (např. metoda trilaterace nebo metoda protínání z délek) a některé klasické geodetické metody nabývaj1 kvalitativně
nového
významu (např. metoda polygonová nebo metoda rajónu). V podmínkách
naší trigonometrické
sítě se pro
zaměřování bodů pomocÍ elektronickýuh dálkoměrů ukazuje jako technicky i ekonomicky nejvýhodn~jšÍ metOda
rajónu. Podrobnější informace o elektronickýllh
dálkoměrech, o jejich meZinárodně přijaté klasifikaci, o jejich
technických
vlast~ostech
.a 0- rfiznýchmetodách
pro
zaměřování\ bodů byly ji~ uveřejněny vIl].

2. Pjlehled dosavadních praktických2kušenostf
První praktické
zkušenosti
s použitím elektronických
dálkoměrfi v našiCh provozních podmínkách. byly získány při zaměřování vHcovacích bodů pro topografické
mapování v měřítku 1: 10 000 pomocí rádiového dálkoměru tellurometru
MRA-l/CW. Zl'! dobu dvou let (1961 a
19(2) bylo zaměřeno přes 3000 vHcovacích a to~ografických bodíí rozložených na ploše asi 1 500 ~m2.Z tohoto
počtu byto určeno metodou rajónu pomOCí tellurbmetru
asi 95 0/9 bodů a jen pro zbývajících 5 % !bylo nutno použít jiných metod. Měření bylo prováděno p'rakticky, nejjednodušším technologickým postupem, omezeným na měř~ní úhlů jen v jedné skupině a 'na měření délky jen na
třech (výjimečně pěti) nosných frekvencích. Přitom se
ukázalo,že
průměrná
polohová a výšková odchylka
zaměřeného bodu se při srovnání s'kontrolním
měřením
pohybuje koiem hodnoty ± 10 cm. Pro přesun protistanice tellurometru
z bodu na bod, stejně jako, pr<>
přepravu veškerého zařízení z jednoho stanoviska na
druhé, bylo použito sovětského terénního vozidla Gaz.
Při zaměřování vlícovacích bodů byla vyzkoušena
metoda rajónu jak při kombinaci jedné řídící stanice
a jedné protistanice,
tak při kombinaci řídící stanice
a dvou protistanic. Při práci S jednou protistanicí byl
průměrný počet bodů 'zaměřených za jeden pracovní
den včetně všech časových ztrát' 6,9 bodů. Celkové náklady, připadající
na zaměření jednoho bddu,.činily
97,Kčs. Přitom na jeden zaměřený bOd připadlo
průměrně 8,2 ~m, ujetých terénním vozidlem většinou
mimo udržované silnice. Celková' doba, která připadá
na zaměření jednóho bodu a zahrnuje též dopravní a
ztrátové časy, byla 166 minut. Přitom je zajímavé, ,že
čistý čas pro provedení potřebných. měřických úkonY.
nepřekročí přizaIhěřování
Jednoho bodu v průměru 10
minut.
Při použit[ dvou .protistanic
tellurometru
pro zaměřování vlícovacíc,h bodů .metodou rajónu se průměrný
denní ~ýkon měřické skup1llY zvětšil na 10,3 bodů, cel·
ikoVé ~klady
připadající
na jeden bod vzrostly na
103 Kčs, počet ujetých kilometrů na jeden bod se zvýšil
na 11,5 km, avšak celková doba ·pro zaměření jednoho
bodu klesla na 44 minut. PřÍtom se 'ukázala, že spojenI
jedné řídící stanice a dvou protistai:lic je ekonomicky
výhodné jen tehdy, je-li možno z jednollo stanoviska
zaměřit průměrně asi 7 bodů. ZavedeníUJ, druhé stanice
klesl index hospodárnOsti ve srovnání s měřickou technikoú jedné proUstanice
asi o 6 až 9 %. Avšak při
srovnání s klasickými geodetickými metodami pro zaměřování vlíéovacích bodů je jeho hodnota zhruba dvoj-

násobná,

ln!. Bofivo; Delong, CSc.,
topografický a kartografický
Praha

Užitím metody rajónu ve spojení s tellurometrem
pro zaměřování vlicovacích bodŮ k účelům topografického mapovánI 1: 10 000 vzrostla
prDduktivita práce
o 58 % a celkové náklady na zaměření jednoho bodu
klesly ye srovnání s klasickými geodetickými metodami
v průměru o 30 %, Úspora připadající na jeden bod byla
přibližně 50 Kčs. Nasazení tellurometru na uvedené práce přineslo v letech 1961 a 1962 Ústavu geodézie a
kartografie v Praze celkové úspory ve výši asi 200000
Kčs. Podrobnější údaje o technologii měření vlícovacích
bodů tellurometrem
a o technicko-ekonomickém
zhodnocení této metody byly uveřejněny v [2]. ProvoznL'
práce s tellurometrem při zaměřování vlícovacích bodů
pro topogrofické mapování 1 : 10 000 pokrač~jí i v letošním roce na Slovensku v rámci úkolů Geodetického
ústavu v Bratislavě, kde je pro tyto účely nasazen nový
typ tellurometru
MRA-2 se zaměnitelnými
stanicemi a
vysouvatelnou anténou.
Při zaměřování pevných bodů metodou rajónu lze
dosáhnout také, většI polohové a výškové přesnosti než
± 10 cm, a to, v závislosti na použité technologii měření a na typu použitého elektronického
dálkoměru.
Ve spojení s rádiovým dálkoměrem je možno u metody
rajónu běžně docílit polohové a výškové přesnosti zaměřovanýclh bodů ± 8 cm, použije-li se ovšem technologie měřElní délek o 10 až 12 nosných frekvencích .
.V tomto případě se čistý čas pro provedení 'potřebných
měřických úkonů zvětší asi na 20 minut, denní pracovní
výkon měřické skupiny klesne. průměrně o 15 %,' tj.
o 1 bod, a celkové náklady na zaměření jednoho bodu
o 15 % vzrostou, takže budou činit asi 115 Kčs.
. V roce 1963 byla provedenaO'Věřovací zkouška teBurO'IIletru MRA-l/CW 'pti z,aměřování bodů podrobného bodového pole THM.' V rámci této zkoušky bylo zaměřeno
pomoc! tellurometru
různými metodami včetně metody
rajónu celkem 132podróbnYch bodů zkušebního bodového polePecný. Úhly byly měřeny theodolitem Zelss Theo
010 ,ve dvou skupinách', délky byly měřeny tellurometrem
prakticky. v celém rozsahu změny nosné frekvence a
jejich průměrná hodnota či,nila 1,2 km. Pro dosažení
vysQ,ké ,pře~nosti při měřen!ídélek
tellurometrem
byl
prováděn
podll! zvláštních
kritérií
výběr stanovisek
i ' výběr' .nosných frekvencí
při zpracování
výsledků
měření. Provedená ověřovací zkouškp. prokázala vhod.
nost použ,itI rádiových dálkoměrů pro zaměřování některých podrobných, bodů THM ~ kvalifikovala opět metodu rajónu jako technicky i ekonomicky nejvhodnější
způsob jejich určení.
Při zaměřováni podrobných, bodů metodou raj6nu
z jednoho stanoviska bylo dosaženo polohové přesnosti,
charakterizované
průměrnou polohovou odchyJkou vůči
geodetickému z-áklad,u, v hodnotě ± 6 cm. Tato přesnost
vyihovuje podle InstrukcI'! pro THM pro body podrobného
bodového pole, určené protínáním a vedlejšími polygonoVými pořady. Při zaměřoVání' bod i'! metodou rajónu
ze .dvou stanovisek lze uvedenou polohovou přesnost
zvýšit na' hodnotu ± 5 cm, což odpovídá bodům podrobnéhci ! bodo~ho pole THM zvýšené přesnostI.
, Při určování výšek 'podrobných bodů z polárních
prvkfi pomoCí rádiovéhO dálkoměru je možno na základě
prov.eden~ ověřovací zkoušky charaKterizovat dosaženou
přesnost' vztahem pro' průmě])nou výškovou odchylku
vůči výškovému základu dR (cm)
± {0,8 + 1,1 Ii (kmH.
který pl!ltí v rozsahu, délek 0,2 km
2,6 km. Tato
přesnost praktiCky Odpovídá p~esnosti technické niv,elace a vyhovuje podle Instrukce prO THM pro' body
výškopisného
bodového
pole
stabiUzované
kameny.
Celkové náklady na zaměření jednoho podrobnéiho bodu
při prfiměrném denním pracovním výkonu 5 bodů a při
průměrném počtu 12,7 km na jeden bod činí asi 150 Kčs.
Podrobnější zhodnoceníověi'ovací
zkoušky tellurometru
přI zaměi'ování bodového pole THM bylo uvwejněno
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této metody provedl v letošním
roce pomocí tellurometru
MRA-2 Geodetický
ústav
v Bratislavě.
Je-li požadována u metody rajónu polohová přesnost
zaměřovaných bodť'1 v rozsahu ± 3 až 5 cm, je nutno
použit pro měřeni délek malých světelných dálkoměrť'1
a měření osnovy vodorovných směri't je třeba provést
rovněž, ve dvou skupínách. Za předpokladu dennI observace se v tomto připadě čistý Ms pro provl'ldenI měřických 'úkonu zvětší asi na 40 minut, celková doba
připadajicí
na zaměření jťldnoho \bodu ,"zroste asi na
95 minut, denni pracovní výkon skupiny ~lesne v pri'tměru, na 4,8 bodů a celkové náklady' na záměření jednoho bodu se zvýši přibhžně o 5b % a čini rovněž asi
150 Kčs. Potvrzením těchto údajů jsou zkušenosti Ostavu
geodézie a kartograf1e v Opavě, který koncem roku 1962
použil geodimetru NAS~,F4B prozaměřovál)ízhušťovacícbblj)dů THM, jak bylo uveřejněno v [4].
Zvýšeni polohové přesnosti zaměřených
bodů lze
U metody' rajónu docílit také zaměřením každého bodu
ze dvou stanovisek. Avšak v tomto přIpaděby
náklady
na zaměření každého bodu vzrostly asi dvojnásobně 'a
ekonomIcký efekt metody by klesl přibližně na polovinu, při čemž zisk na přesnosti by byl poměrně malý
(asi 15 %].
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lT [3]. Provozní zkoušky

vodorovných směri't trvá v pri'tměru 6 až 7 minut, tj.
desetinu celkové doby připadající na zaměřenI orientovaného rajónu, budou celkqvé náklady na zaměření neorientovaného
rajónu (délkY) zhruba o desetinu nižší,
tj. asi 90 Kčs (při 10 km ujetých vozidlem Gaz) nebo
60 Kčs (bez dopravních nákladů.)
Orientovaný rajón je možn~ považovat za základní
měřický prvek u metody polygonální, kdežto u metody
protínání z dél,ek' stači měřit délky bez orientace. Na
základě této skutečnosti je kalkulace celkových nákladd
u uvedených metod již jednoduchá. Tak např. náklady
na zam~ření polygonového pořadu o' 5 stranách budou:
5 X 70 Kčs + podíl dopravnich nákladi't, tj. při 10 km
přii:Hldajících na jednu poJygonovou stranu a ujetých
vozidlem Gaz: 5 X 100 Kčs'
500 Kčs. Podobně náklady na z,aměření bodu, ve kterém se protínají např.
4 délky, budou činit: 4X 60 Kčs + dopravní náklady,
tj; při 10 km připadajíCÍch na jednu délku: 4 X 90 Kčs
= 360 Kčs. Přitom je samozřejmé,
že přesnost
takto
určenéhO bodu bude o něco vyšší než ± 10 cm.
Vzrostou-li požadavky přesnosti zaměřených bodi't při
použití rádiových dálkoměri't až na ± 8 cm, zvětší se
doba připadající na zaměření jednoho bodu i jeho celkové náklady přibližně o 15 % a jejich s,kladba zůstane
prakticky stejná. Polohovou přesnost bodi't zaměřených
rádiovým dijlkoměrem metodou rajónu z jednoho sta·
noviska lze zvýšit ,až na ± 6 cm. Při těchto požad,avcich
na přesnost klesne průměrný denní pracovní výkon asi
na 5 bodi't a celkové náklady na zaměření jednoho bodu
Ziskané zkušenosti s' použitím elektronických. dálkoměri't
vzrostou asi o 50 %, tj, na 150 Kčs. V t~to částce jsou
pro zamě~ování bodů metodou rajónu dovolují provést
jednotlivé
položky zastoupeny
přibližně takto: mzdy
techn'lcko-ekonomickě
zhqdnocerti" metody a stanovit
výrobních zaměstnanci't 30 %, jejich cestovní náklady
podklady pro plánováM,' projektováni a normování mě·
13 %, dopravní náklady 23 %, odpisy základních pro·
řických prací. Technologický
postup pro zaměřování.'
středki't 7 % a celkové režijní náklady 27 %;
bodll bodovéhq poiea
jeho ekonomiCké paramet, ry bu·'
Je-li požadována
polohová
přesnost
zaměřovaných
dou nyní záviSlé na po~ádované přesnost! měřeni.
bodi't v ,rozsahu ± 3 až 5 cm, .budou při použití malých
Postačí-li
polohová přesnost
zaměřovaných
bodů
± 10 cm, použije se metody rajónu ve spojenf s rádio· světelných dálkoměrl1 celkové náklady přlpadajicí na
Zaměření jednoho bodu přibližně také o 50 % větší,
vým dálkoměrj'lÍn typu tellurometr .• Celkové náklady na
takže budou činit 150 Kčs. Celková doba potřebná pro
zaměl'ení jednoho bodu v tomto případě činí asi 100 Kčs,
přičemž se předpokládá,
že na jeden ~aměřený bod . zaměření bodu vzroste asi na 90 minut a denní pracovní
výkon klesnevpri'tměru
na 5 bOdl1. V tomto případě
př~padá prťlměrp.ě JO' km, 'ujetých terěnním vo~idlem
se skladba celkových nákladl1 změnf a jednotlivé polož·
Gaz. Vuvedenýcb
nákla~ch
jsou zastoupeny jednotlivé
položky přibližně takto: mzdy výrobních zaměstnanci't
ky budou nynf zastoupeny přibližně takto: mzdy výrobních zaměstnancl1 33 O/ó, ·cestovní náklady 16 %, do·
28%, jejich cestovni náklady 14 %, dopravní náklady
28 %, odp~sy základ nich prostředků\ (amortizace)
5%
pravnf náklady 19 %, odpisy ~ákladních prostředkd 3 %
a celkové režijnf náklady 25 %. Z. toho plyne, že přímé
a celkové reŽijní náklady 29 %. Uvedený poměrný rdst
náklady na zaměření jednoho bodu představují asi 75 %
nákladil. ,s l'ostoucfml pož,adavky na přesnost bude platit
celkových nákladi't, ačini
tedy 75 Kčs, kdežto podíl
nejen pro metodu raj6rtu;ale
i pro metodu polygonální
režijních nák1ádi't o~nášíien
25 % a činí. u jednoho bodu
a metodu protínání z délek.
25 Kčs.
.
Z celkového
přehledu
ekonomických
ukazatelti je
Z uvedeného složení. nákl,adi't je dále vidět; že podíl
vidět. že při Vyšších požadavcích na polohovou přesnost
dopravnichnákladi't
na zaměření jednoho bodu předstazaměřených bodil. než asi ± 8 cm je použlU rádlových
VUje téměř 30 % celkových nákladů, takže náklady na
dálkoměri't v současné I době méně hospodárné, než poNlměření jednoho bodu bez dopravl).ích nákladů činí asi,
užití malých světelných dálkoměrd.
'70 Kčs. Odtud je možné stanovit skutečné celkové náklady na .zaměřeni jednotlivého bodu tak, že se uveďený
4.~ávěr
obnosJ 70 Kčs zvětší o skutečné dopravní nákllÍdy,' vy·
počtené podle počtu kilometrů ujetých pro zaměiíení • Dosavadní zkušenosti potvrzují, že použití ele~tronlctohoto bodu a podle sazby použitého terénního vozidla'
kých dálkoměrů prb zaměřOVání bodi't bodového pole
na 1 km.
je v řaděpřípadd'
spojímo s vyšší produktivitou práoo a
Celková doba, připadajfc,í na zaměření jednoho bodu,
nižšími celkovými náklady na měření než použití' klaslc·
je v průměru asi 1, hodina. Z toho čistý čas, který se,
kých geodetickýcl;J. metod: Z technické)J.o iekonQmické·
spotřebuje pro vlastní měření úhld a délky, je jen :tOI ho htédlska je pro nasazení elektronických
dálkoměrů
minut: Zbytek připadána
rbzb'alenía. sbalení přístr,ojů
výhodněJší řidší síť 1;Jodd základního
bodového pole
(asi 10 'minut], na vyhledání zaměřovanéh{l bodu !li,' [tzv. urč.tljících) , 9dpovídajícf v pods~atě koncepci na.
vhodného dominantního
stanoviska
(asi 15 !linut), na
vržené doc. inž. dr. O. Válkou, [5}. Podle této koncepce
přesun skupiny z bodu na bod v délce 10 km (asi 20
by zá,kladnfbodové
pole představovalo vybudován~ trlg.
minutI a na podíl rflzných ztrátových časť\ (asi 5 mi·
sítě-VI.- i'ádu v =!;ájmcvých lokalit,ách s prdměrnou vzd4.
nut), způsobených
např.· poruchou
vozidla, závadou
leností 6od,if lkm a s polohovc.lÍ přesností asi 3 cm a
v přístrojIch, nesjIzdností cest, a špatným počasím; Prů·
sloU'žiíb 'b~všestranným
potřebám národního hospodář.
měrný denní pracovní Výkon je v tomto případě 7 ~astvL.B'údo.vání poctrobnéhobodového
pole dalším zhušťo.
měřených bodů, protože zbývajíci ho'tlina pracovního
vliiiim by sé' omezilo hlavně. na určeni, vlícovacfch bodd
dne připadána
kancelářskou
připravu měření a na vY" a pe.vnýthbodd,na
technických objektech trvalého rázu'
hodnocení polních zápisníki't.
aOdpovidal0. by ličelu a metodě mapování. Za těchto
Z uvedených údajů je možno odvodit náklady i PI'O, podmÍI!.ek "bude požadovaná
přesnost
a hospodárnost
jiné metody zaměřováni bodd elektronickými
dálkomě·
při' zaměMvání bodového pole nejlépe zabezpeč~na Um,
rY.Přitom
je nutno vyjít ze skutečnosti,
že celkové
použlje.U se' pro budOVání Isitě VI. řádu malých světelnáklady nazaměl'eni
jednoho bodu ve výši 100 Kčs nebo
ných dálkoměr6
a ,pro zaměřování
vUcovacích bodd
70 Kčs '(bez dopra~nlch nákladi't) představujI ve své
rádiovýéh dálkoměrd,
.
podstatě náklady na zaměření jednoho orientovaného
rAjóntis )i'esnostl± 10 cm.PrcitOle
zaměřeni osnovy
,Lektorovahlnf. dr. AI~lsJeUn.k, t)GK, Praha
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Ptičiny vzoi.ku deformací tu.,elovYch
staveb a způsoby jejich měřeni
528.489:824.19

1. PřU!iny vzniku deformačních
tunelových staveb

I

změn

povrchu zemském větrají velmi -pomalu. Všechny uvedené
přfčiny vzniku deformace tunelových' staveb nás nutí
nalézt takovou pozorcvacf metodu, která při soustav· ném pozorovánf včas obievf vznik i malých deformací
stavby a zabránLtak destrukci podzemního díla.

Výstavba a trvanlivost podzemnfch staveb, zvláště pak
tunehl dopravních
cest, jsou ze všech inženýrských
staveb nejvíce .ovlivněny danými a neúměrnýinl poměry
přírqdního prostředL Pozorovat je bývá zpravidla velmi
obtížné a jejich vliv na .dílo jé možno odhadnout často
jen velmi zhruba.
Horninové prostředí reaguje na vyrubáni podzemnfho prostoru podle své tektonické. aktivity, podle svých'
techtÚckých vlástností
apo(l!e
velikosti podzemního
díla a jeho po~ohyv horninovém komplexu. Technické
vlastnosti hornfnového prostředí ve vztahu k podzemním
stavbám nezávisí j.en na prosté pevnosti v tlaku, ale
i na tlložných póměrech
[vrstevnatosti,
břidličnatosti,
stupni tektonic·kého porušení apod.), na obsluhu vody
a konečně na jejich schopnosti elastické nebo plastické
/
deformace v závislosti na čase.

Soustavná pozoroVání se musí opírat o sft pevných
bodfi trvale stabilizovaných
jak v mfstech očekávanýc;:h
deformač.ních změn, tak i v místech mimo dosah ťičinku
deformacL Sledujeme směrové a' výškové změny po celé
délce tunelové' trouby a hlavně pak změny tvaru a
plochy příčných profill1.
Protože je měření směrových a výškov'ých změn
všeobecně známější, než měření deformačních
změn
příčných profilů tunelových staveb, chci se v další části
článku věnovat zpl1sobl1m zjištování deformací přfčných
profill1 tunelo..

2. Způsoby zjišťování deformaěních

změn

příčných profilů tunelových staveb
Při raŽení podzemního díla vzniká v okoH vyrubaného ·presto.ru oblast snížených napětí, která vyplňuJE!
tak zvanou 'Tr<lmpeterovu zónu. Vnější obvod Tromp.eteMalé deformač.nf ~ěny
přfčných profilů tunelové trourovy zóny se chová! jako přírodní klenba a elasticky
by ,zjistíme porovnáním výsledkl1 měření, opakovaných
přenášf horninové tlaky okolo vyrubaného prostoru d"
v daných časových Intervalech. Přitom poloha příčných
podlaží, do míst rubáním, J;loovlivněných. Jako deforprofilů, zpliso'b měření a vyhodnocování musí být stejQ.é.
mační činitel se uplatňuje pouze horninový komplex, vyUmfstění a hustota příčných profill1 je závislá na poplňující Trompeterovu zónu. Velikost a tvar této zóny
vaze geologického prostředí. Srovnávánfm dvou za sebou
jSou dány ·prostorovou pevností hornin, Četností, prosto~
jdoucfho měření téhož příčného
RrofUu pozorujeme
rovým uspořádáním a charakterem spár dělitelnosti prizměny tyaru obrysových čar příčného profilu a konmární i sukundárnL Podle toho, jak se v horském matrolujeme jeho plochu.
sívu uplatňují uvedení činitelé, stovpá nebo klesá stlaDosud užívané měřenf příčných ,profihl tun'elu lze
čitelnost hornin. Tak např. v témže souvrstvf jsou jiné
rozdělit na dotykové a bezdotykové zpil.soby. Dotykové
tlakypodlě
·toho: zda tunelová osa prochází v a'tltiklinále .nebo ·synklinálou. P.ůdnf tlaky pl1sobí na strop a ,způsob'Y ml1žeme ještě dále dělit na bodové a čárové
zpd~Mm
patří
fotogramdo jisté míry i na boky vyrubanéhoprostoru.·
Pr<ltó při · měření. K bezdotykovým
ffi,etrické měřenf deformačnfch
změn příčných profill1
ostěnftunelové
trouby se deformace zpravidla nejdříve
tunelových st~veb.
objeví v patkách nosné kle.nby podzemního dUa. Jsou
v!ak I horn1ny, např. jílovce, jUy a některé jUovité
Dotyková
měření
bod.ová
břfdlice, jež jsou schopny plastického pretvá~nf
a vtékajf do vyrubaného prostoru. Pak pl1sobí tlaky jak na
Měře.nfm se zjišťují polohy charakteristických
bodl1 příčstrop, tak i na boky a dno tunelové trouby.
ných profill1 tunelu. Pohyby ostatních bodd obrysu přIčněho profilu se odhadují podle deformačnfho
pohybu
Deformace tunelových
staveb častovznikou
neměřených bodl1: U hrubšfho měření se tvar'proflluznávhodným pracovním postupem a nejakostní pracLTuzorní tětivovým polygonem,
spojujícím obrazy zaměnelovací soustavu vždy volíme v souladu s přírodními
řených bodťl.. Cflem měřen! je zjistit, zdali jep.rl1jezdný
podmínkami, jinak horninové prostředí reaguje většími
průřez ještě za~hován a vzdálenost Hce tunelové troubfl
tlaky. Velikost tlaM roste s doboU, v nížbylatlačfcf
od obrysu prl1J!lZdného prořezu se odhaduje ... K tomu
hornina ponecháp.abez
výdřevy .nebo obezdívky. Neúčlillu byla zhotovena \,rl1zná měřlcká
zařfzení, která
" zachyU-li se výdi'evou nebo obezdívkou uvolněná kubaurčují polohy zaměřenýchbodfi
'bud v pravodhlé, nebo
tura horniny, uvolňování horniny pokračuje až na nosV' polárn!
souřadnicové so.ustavě.
'
nou konstrukci,
tlačf celý opsah Tromp·eterovy zóny
,
nebo celé Jiadloží. Nevhodnou pracovní metodou Ililůže
Měřická zařízenf soustavy pravodhlýchsouřadnic
se
se zavést <;10 hornln,yspodnf
voda. Hornina mění
zpravidla skládají z vddorovné laťové stupnice s centihydratací [anhydrit apod.] nebo bobtnáním [jíly; jÚovmetrovýmqělenfm,
upevně.né .na trubkovém podvozku.
ceapod.)
objem a: nebezpečně zvětšf tlaky na stavbu,
Po lati se v drážce pohybuje sVislá tyč s nástavci na
straně k lfci tunelové trouby. J{onec nástavcd a tyče odNadměrné tlaky moholJ vzniknout takéneja~ost.ní
povfdajÍ- polohám rohU obrysu prl1jezdného prl1řezu. Tyče
prací. PřHišné používá nf trhftvin rozvolní horninu vokoH
se dají \eleskoplcky prodloužit až k Cíli tunelu, a tak
stavby, . vytvoří se sít puklin, které jsou příl!in()u'lypase zjlsU vzdálenost boč.ních stěn a klenby tunelu od
dávaní horniny v kl·enbl! a v bocfch a zvyšqjI inlrunadpředepsaného
rozměru průjezdného
průřezu. Přístroje
výlomu. Pokračuje-li. rozvolňován! horniny d'ále, mast{l.ne
majf také 'Zařfzení k určen! převýšenf vnějšího kolejnebezpeč! odlomil a vznik komfnl1. Nezaplnf-lt ·se aoPi'e
nicovél;1o p~su nad vnitřnfm. Do této kategorie přfstrojfl
komfn, tlaky stále vzrflstaJí.a
velké balv'Wý nJÍOlqěné
patří např. západoněmecký
přístroj "Trier" z r. 1952.
horniny tlakem na malé ploše podrtfaž pr6ro'!hiKlenbú.
~rancouzský přfstroj "Erle" má dotykové
hroty ty/!!
Existence nezaJištěných
velkých ptlkl~h.,Sfl nedá
vybaVeny 'světelnými
Indikátory, které umožňuj{ kondobře předvídat. Mohla by se zjistit vhodně, '.:v6l€1:nou
trolu přesného dotyku, .nebo odhad vzdáleno$ti konce
metodou sledováním velmi malých deforníačb!ch změn.
· tyče od stěny tunE!lové trouby [obr. 1). zaměřenf přf/!Navíc te pak třeba zjistit míru. správného IÍad,výlomu,
ného profilu jednokolejového tunelu trvá asi tři minuty.
, existec~ sítě větších puklin a vznik komlnu.;'
.
Zaměřené příčné prolily se zobrazí' na kreslicím papíře
v měřftku 1:10. Nejdříve se zobrazf průjezdný prl1řez a
U železničnfch tunelů přispívá ke stárnuU a deforod něho se vyznačí vzdálenosti líce tunelové trouby.:
mácfm' i dlouhodobý provoz svými dynamickými dčlnSpojením zakrelsen'Ých bodl1 dostaneme 'tětlvový polyky, k·ourem, větráním a konečně i promriánfm, 'které ve
spojitosti s agresivní vodou rozrušl i ty homlny, jež Ul[
gon obrysu přfčnéhopr!JfIlu
tunelu. 1'oloba Z!illlěřenýcb
I
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staveb

bodů je určena s přesností několika centimetrů. Ovoukolejné tunely se zaměřují dvakrát, z každé koleje polovip.a příčného profilu. V tunelu nebo ve štole; kde nejsou koleje, přístroj se posunuje a upevní na dřevěné
hrano ly, které nahradí koleje.

Měřické zařízení eSO, jež můžeme zařadit do bodové
skupiny pravoúhlé soustavy, sestává z modelu průjezdného průřezu, zhotqveného z o~elových trubek a upevně·
ného v dřevěné konstrukci,
která současně umožňuje
bezpečné měření. Celé zařízení je upevněno na motorovém vozíku tak, aby osa modelu procházela středem
koleje. Měřič klade laťku s centimetrovým dělením ke
značkám na bočných a horních stranách modelu a zjišťuje vzdálenost líce tunelové trouby od stran modelu.
Měření se provádí v dříve vápnem vyznačených příčn$ch profilech. Grafické znázornění
výsledku měření
je stejné jako u dříve uvedených způsobů. Vzdálěnost
spodní části ,modelu od hlavic kolejnicových pásů se
měří pásmem. Postup měření je znázorněn na obr. 2.

Z přístrojů bodového měření v soustavě polárních
souřadnic popišme. přístroj ČSO s proměnlivou délkou
latě a přístroj kolektivu měřičů ze Stuttgartu s pevnou délkou měřické latě. První přístroj sestává z úhloměrné stupnice a z otáčive 4m latě s výsuvnou laťkou
r obr. 3]. Laťová stupnice je centimetrová. Číslování roste
od středu otáčení směrem ke koncům latě. Celá konstrukce je ze dřeva a je umístěna na motorovém vozíku.

Motorový vozik zastaví v příčném profilu tunelu tak,
aby rovina úhloměrné stupnice splynula s rovinou příčného profilu. Měřič se dotkne vysunutou laťkou nejspodnějšího bodu přičného profilu a na úhloměrné stupnici
zjistí počátečni čtení. Na lati také odečte vzdálenost
zaměřeného bodu od pólu, tj. od nuly stupnice. Polohu
každého dalšího bodu určíme tak, že směrník posledního
hodu zvětšíme o 15° a na lati zjistíme vzdálenost bodu.
Výška pólu nad úrovní koleje se určí pásmem.
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pří~trOj má konstantní délku latě, a
stupnice má jiný tvar (obr. 4). Podle
profilů se střed otáčení latě [pól] povzdálenost od úrovně koleje [obr. 5].
se převádí do soustavy pravoúhlých

I

1---0,'0'_

.

,

nou délky teleskopického
(pantografického)
ramena.
Typickým příkladem druhého způsobu je francouzský
měřický vt1z typu C~stau, kterým byly také měřeny čs.
,železniční tunely v 'době první republiky. V pevném
rámu tvaru průjezdného
prťiřezu jsou kloubově upevněna krátká ramena, zakončená válečky. V tunelu se
ramena nastaví tak, aby "stírala" stěny tunelové trouby, ·Každé rameno je spojeno s pisátkem, které na běž~cím pásu papíru zaznamená změny polohy ramena,
způsobené nerovností stěn tunelu. Graficky se současně
zaznamE\nává staničení délky tunelu a změny směrových
~omě!ťi.
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Z profiIových čar grafického
bovolném místě sestrojit příčný

záznamu mů~eme v liprofi! tunel~

I

Bezdotykové
tunelu

měření

příčných

profilů

""ra~n:i liji.
cfupmcc

JSou to fotogrammetrické
způsoby jednosnímkového
a
~tereofotogrammetrického
snímání a vyhodnocení příčných profiIil tunelu. P~acovní postup pořízení jednotlivých snímků příčných profilfi je celkem' prostý: Asi
uprostřed plochy fotografovaného
profiIu se umístí bodový světeJný zdroj, jehož světel\!tý tok, omezíme, jen na
paprsky, které probíhají prakticky v rovině profiIu. Světelné paprsky vytvoří v místech dopadu na líci tunelové
trouby souvislý osvětle~ý pás, ktEjrý z vhodné vzdálenosti
Sem. patří všechny zpt1soby pantografického
měření.
fotografujeme. Tvar obrazu obrysu příčné:ho profiIu neMěří se buď obrys příčného profilu nebo soustava rovbude zkr~sl~'n, když rovlpa citlivé vrstvy fotografické
noběžných čar' vedených ve směru osy tunelu. Tyto prodesky [filmu) v době osvitu buderovnoběžná
s rovinou
filové čáry jsou rovnoměrně rozloženy po celém pro-.
snímaného příčného prqfiIu 1'\ fotografický objektiv bude
filu tunelu.
'
bez·'zkresleni. .I;'otom stačí snímek jen zvětšit aobkresPrvní zpt1sob se užívá v SSSR a v NSR. Příčný pro~ , lený ObFBZ obrysu profilu na astralonu porovnat s dříve
f1l obií~dí teleskopické rameno, ukončené kolečkem. Na
pořízeným obrazem. Neshoduje"li 'sé některých místech
výrazně křivost obrysových čar, nastala tu za dobu uplygrafickém zá2;namu se v daném měřítku zakreslí všeriuloumezi
pořízením ol;Jou snímků deformace profilu.
chny nerovností tvaru' příčného protilu, způsobené změ-
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Zvětšení snímku do žádaného měřítka se provede
pomocí čtyř svítících vlícovacích bodů, které ještě před
osvitem fotografické desky účelně rozmístíme v rovině
příčného profilu. V případě, že fotografická vrstva v době
osvitu není přesně rovnoběžná s rovinou profilu, použijeme vlícovaCích bodů také k překreslení snímku. Soustavným fotografováním
v časových intervalech
stále
stejných, trvale v tunelu vyznačených příčných profilů
stejnou fotogrammetrickou
soustavou a na stejný fotografický materiál, dostaneme řadu snímků, které budou spolehlivým materiálem k zjištění vzniku a ril.stu
malých deformačních změn jednotlivých příčných profilů tunelu.
Kolektiv katedry geodézie VysÓké školy dopravní
navrhl r. 1957 eSD fotogrammetrickou
soupravu a metodiku pozorování deformačních
změn tunelil., založenou
na způsobu pořizování
jednotlivých
snímků příčných
profilů. Je to obdoba metody, kterou vypracoval prof. Hubeny ze Štýrského Hradce pro rakouské spolkové dráhy.
Naše souprava používá k o k a mži t é m u osvětlení
obrysové čáry profilu, místo dříve užitého rakouského
zdlouhavého zpil.sobu rotujících svazkil. paprsků, torické čočky prstencového tvaru, která soustředí maximum
světelného toku výbojkového zdroje světla bodového tvaru na minimální šíři obrysové čáry profilu. Doba osvitu
se tak zkrátí na tlsícinu vteřiny. Obrysová čára i u dvoukolejných tunelil. je po celé délce stejnoměrně široká a
sytá [obr. 7). Tento zpil.sob znázornění obrysu příčných
profilil., věrností a přesností daleko předčí dříve popsané zpil.soby. Také doba pobytu v tunelu se výrazně zkrátí. K přemístění od jednoho profilu k druhému a pořízení snímku je potřeba průměrně 20 až 30 vteřin.

bytu filmu ve vodě. Omezíme-li vliv příčin deformací
filmu a fotografického
přístroje na zanedbatelné
minimum, pak přesnost zjištění deformace příčného profilu se dá stupňovat volbou měřítka vyhodnocovaného
obrazu.
Nevýhodou pozorování
deformací tunelové trouby
pomocí jednosnímkových
obrazů příčných profilů je,
že nevíme co se děje v přímé blízkosti fotografovaného
příčného profilu. Tímto způsobem nedovedeme pozorovat soustavy puklin, počátek tvorby komínil. apod. u tunelů bez obezdívky, nebo deformaci výdřevy v sousedství u štol. Všem těmto požadavkům vyhoví dvojsnímkový způsob. Prostorový model dvojic snímků se nezkreslí, odstraníme-li závady fotografického
přístroje a
materiálu. JSOU-lifotografické přístroje upevněny na tyči
nebo desce tak, aby jejich optické osy byly rovnoběžné
a kolmé k základně, jejíž délku b odvodíme ze souvislosti mezi skutečnými
chybami všech prvků, které
rovnice vzdálenostl příčného profilu od základny obsa-

Z dopravně technických
důvodů bylo žádáno, aby
vzdálenost fotografického
přístroje od příčného profilu
byla co nejmenší. Proto jsme zvolili fotografický přístroj
značky "Praktina" se širokozorným objektivem [Flegtagon) s f = 3,5 cm. Přístroj byl upevněn na otáčecím zařízení, opatřeném stavěcími šrouby. Protože šlo o fotografický přístroj sériové výroby, bylo nutno určit zkreslení objektivu, přesnou ohniskovou vzdálenost, kolmost
optické osy na fotografickou vrstvu a přezkoušet zda-li
fotografická vrstva filmu leží v době osvitu v obrazové
rovině a nenHi deformovaná. Mimo těchto pramenil. chyb
byl zkoušen fotografický materiál, fotografická
koupel
a sušení filmu. Na konec byly zkoušeny deformace různých druhů filmů pomocí Gautierovy čtvercové mřížky
a stereokomparátoru.
Malé deformace byly určeny jako
změny paralaxy několikanásobným
měřením při změně
pozorovatelů.
Zkoušky byly provedeny za optimálních
podmínek, které se dají v praxi dosáhnout bez zvláštních opatření. Film se musí vyvolat bezprostředně
po
zaměření tunelu. Z provedených měření na kinofilmech
ril.zné výroby bylo zjištěno, že kolísání vlhkosti má asi
1,5krát větší vliv na deformaci filmu než kolísání teploty. Proto raději uskladňujeme
diapozitivy než filmy.
Z4.kladním deformačním
činitelem je voda a doba ,po-'
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Pro fotografický přístroj s f = 30 mm a přesnost určen!
horizontální paralaxy px = 0,0001 mm, pro Dmax = 12
m a při požadavku

relatívn!

chyby ( ~

) = 1: 1000 bude

b = 40 cm. Je to délka

základny, která vyhovuje i pro
snímání příčných profilů štol.
Pro stereofotogrammetrické
snímání
libovolných
.příčných profilů osvětlené tunelové trouby je výhodná

dvojkamerová souprava, zhotcvená na Vysoké škole dopravní [obr. 8). Obě komory mají objektiv, který 'se dá
zaostřit a pro každé zaostření můžeme na dotykových
hodinkách
hned určit obrazovou vzdálenost.
Můžeme
také nastavit nebo změnit délku základny. Vodorovnost
os se kontroluje libelou a rovnoběžnost os je dána konstrukcí. Uprostřed základny se dá připevnit dalekohled
pro orientaci základny.
Fotografuje se na desky, ale je možná i úprava kamer
na film. Dvojice snímků se vyhodnocují na stereo komparátoru. Rozbor chyb stereofotogrammetrického
měřen,
příčných profilfl tunelu za jízdy je provedeno ve článku Blahák: Měření deformačních změn tunelových sta- .
veb, Sborník Vysoké školy dopravní.
Stereofotogrammetrický
způsob měření a vyhodnocení
příčných profilů je hospodárný u tunelů nebo štol v místech, kde by byla hustota příčných profilfI u jedno~nímkového zpil.sobu příliš velká, aby se mohl vytvořit obraz
o rozsáhlosti deformací. Jsou to hlavně tunely, kde se
změní hydrogeologické
poměry. V jiných případech je
jednosnímkový ,způsob rovinného určení deformačních
změn hospodárnější a jednodušší.
'Lektoroval:
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Speciální geodetické práce
y těžkém průmyslu
528.489:621

Mohutný rozvoj prí\myslově výstavby naš~ho státu vyvolal takě potřebu pomoci geol1etů při montážích, provozua
údržbě strojních zařízení. Geodetických metod
a přístrojí\ lze s Úspěchem použít ke zjištění nebo zajištění směrí\ a vý&ek os strojních zařízení. Rovněž, tam,
kde je podezření n.a nežádouciposun
v dí\sledku vnějších. sil nebo změnou v únosnosti pí\dy, jsou vhodná
geodetická měření. Jejich použití přichází v úvahu také
tehdy, když pro velké rozměry ,a vzdálenosti nejsou již
vh6dně jinakyelmi
přesné dotykově pomí\cky, jako jsou
indikátory, mikrometrická
měřítka, kalibry, velmi citlivě
vodováhy, zabroušená pravHka apod. Každé strojní zařízení musí vyhovovat určitým teoretickým podmínkám.
Na tom, lak jsou splněny, závisí hladký a SP10lehlivý
chod stroje, j.eho životnost a minimální spotřeba energie.
NedodrženLosových
podmínek' má z,a následek zvýšení
Uakí\, zahřívání
strojních součástí a jejich nadměrně
opotřebování: zmetkovitost výrobků, }}tlruchy v provozu
a těměř vždy zvýš,enou spotřebu pohonné energie. I když
se při montáži nového zařízení podaří splnit všechny
teol'etické podmínky, dochází postupem času k jejich
změT\ám, a to namáháním, špatnou obsluhou, přetěžováním, sedáním základově pí\dy i jinými vlivy.
Poruchy jsou někdy jasně :a přímo patrné (např.
změna osověho uložení stroje), někdy jsou skryté a
velmi složitě, projevují se jen svými dŮsledky. ProvoOzní
složky Z'ávodu mohou jen poškozené části z,ai'ízení nahrazovat novými, zpravidla nestačí na zjištění příčin
poruch. Někdy je Velmi dobrým pomocníkem prí\myslová
geodězie; umožňuje zjisti! přehled o vzájemných osových
,vztazíCh jednotlivých
strojních částí, určit příčiny poruch a stanovit korekční hodnoty (pracovníi postup je
ve filmu "Zavolejte je včas").
Hlavní význam průnÍyslovégeodězie
je však v preventivnUn použití. Je-li použito geodetických metod již
přivýstavb,ě
a montáži strojních zařízení, zajisU se
os<>vé vztahy, za nichž bylo zařízení uvedeno do provozu. T.am, kde by v pozdější d>qbě'Í1ebylo možno použít
původního zpí\sofíu' měření, volí se ji'ný postup (např.
odsunutě pozorové;lcíroviny
apod.). Geodetické metody
umožňujI dokonalejší
splnění. náročných
technických
pow.davkí\ v mnohem kratší době a s rnenší, námahou. ,
UplatňujI se nején při řízenI a kontrole chodu, ale i při
řešenI problémí\ spojených s výrobou velkých strojních
dílí\, jak bude dále osvětleno.
K aplikaci geodě:i':ie v prí\mýslu je ti\eba mnoho
odborných znalostí 1\ zkuŠoeností z příslušných technických oborů. K úspěšnému splnění úkolu je třeba úzký,
styk a konzultace s provozními techniky závodí\, studium odborně Hteratury a mnohdy i styk s výzkumnými
I1Stavl1těchto oborí\. prí\myslový závod, kde. je technic&á
pomoc geodeta požadována,
nemůže často poskytnout
vš,echny informace, jež geodet potřebuj,e k dokonalému
splnění svěho úkólu. Těměž každý případ jeatypický.
VětšinQu byl geodet zván až tehdy, když "se strojnlm
zařízením byly takové potíže, že se nevědělo jak dál.
Hlavně v dř~věiších letech to byly většinou havárijní
případy na jeřábových drahách, rotačních peclch\ !lclch
strojích, konvejerech, rotačních mlýneCh i říčních tažných lodlch - remorkérech
-, velkých setrvačnících
{ jiných rozměrných strojních zařízeních, které vyžadovaly naší spolupráce. Již po prvních zkušenostech 'se
ukázala výhodnost
použití
geodetických
měř,ení jak
z hlediska usnadnění řešení závad, tak z hlediska ča"sových úspor na jejich ods~ranění, i možnost pr~v'1ce.
le charakteristické.
že prí\myslové závody, ktel'ě poUžily Ijednou výhod průmyslově geodézie, přišly opět
s dalšlmi požadavky. Svědčí o tom zkušenosti z provozovny Beroun ÚGK Praha během deseti let. Průmyslová
geodězi,e vn~ší do ,výstavby, údržby, gen'erálních oprav
a rekonstrukci'strojních
zařlzenl prvky nově techniky.

Zkušený' geodet přiSpívá svými poznatkyk
zvýšenI kvality i produktivity práce prí\myslových složek, a to na
širokém poli svépí\sobnostf
při výstavbě, rekonstrukcích
a generálnlch opravách strojních zařízeni. Brzdou rozvoje této disciplíny je zpí\sob ciosavadního hpdnocenl
produktivity práce. prí\myslového geodeta ,a ceníkgeodetických prací. Produktivita geodetických prací nemí\že
být posuzována jen v úzkém pojetí geod,etickéčinnosti,
nýbrž v k~niplexnímpohledu
na celkové úspory práce
i na efekt, dosaženy včasnějším uvedením strojních zařízení do provozu.
.'
'
Společenský. význam práoe v oboru průmyslově geodězie nejlépe vynikne na konkrětnlch
případech pí\sobení 'b'er.ounského kole]{tivu ÚGK Praha. Za dobu působnosti od roku 1955 do roku 1963 jen v závodě
Králo"dvorských želeZ'áren byly vykonány ro:z;manité speciálníprůmyslově
,práce o celkověm počtu 41 540 hod.
techniků a 34722 hod. figurantů. V těch'to pracích bylo
62 měřenI jeřábových drah, 33 měření válcovacích trati,
1.2 měřenI rotačnlch pecI; 2 generálnl opravy vysokých
pecí, 6 případí\ ojedinělého
druhu.
Bylo by zajímavé a poučné provést detailní rozbor
vlivu geodetovy práce na hospo<!árno~t montáží a gen,erálnlch oprav. Tak např. při investičnl výstavbě "nové
páskovny za studena" v hodnotě 98 mil. Kčs, která po
celou do\1u výstavby byla řIzena, měř. skupinou 9GK
[2 technIci a2 figJl'ranti) bylo qosaž/lno. urycb,lenl V)'stavby jen
p í\ li ob e ním
g e ode t í\ o 14 dnI, což
znamená přínos geodetí\ 1240000 Kčs. Cituji čísla sdělená investičnlm oddělením, a to velmi střlzlivě stanovená.
Dalšl dva případy z investiční výstavBy budou sV~dčit o škodách, které vznikajl při vynechám geodetické
spolupráce. Při výstavbě a montáži haly z prefabrikovaných dí1cí\ byla hala sice včas zastřešena, avšak, sloupy
nevyhovovaly rozpětí jeřábově dráhy, která tam' měla
být montována. Úchylky ve vzdálenostech
protllehlých
sloupí\ dosahovaly hOdnot až 130 mm! Nutné statické
přepočty, dodat,ečné změny proi'ektu a uprav~vací práce zpí\sobily zpoždění montáže o 1% roku. Provozní
využití haly, pro výrobu \rysocekvalitnlho'
cementu se
proto o tuto dobu zpozdilo a zpí\sObilo ID,nóham!lionovou
škodu národnímu hospodářství, neboť na tento cement
čekala naše .velká vodnl díla jako Lipno a jině.
. Druhý příklad: V závodě na Výrobu betonových stavebních dllí\ byla venkovní jeřábová dráha na skladu
výrobkí\ během krátké doby v takovém stavu, že z bezpečnostních dí\vodí\ byl na ni zakázán provoz Ústavem
technického dozoru. Poněvadž při uvedení do p'rovo:I:U
nebyla proměřena, nebylo možno' spolehlivě zjistit příčiny vzniklých závad, a teQ:y, ani viníky. Případ byl
sledován státnlmi orgány a komplikován
arbitrážním
říz,enlm s,e zahraničním
dodavatelem ."jeřábu. Výrob-a
závodu musela však neruše,ně pokračovat. Dopravu výrobkí\ na .skladovacl
prostory
a expedici vykonávaly
čtyři najaté 'autojeřáby.
Ty však zdaleka nenahradily
mostový jeřáb, který je pohotovějšl,' zvládné 'celý skladovací prostor aj obstarává
veškerou nakládku
i vykládku podnikové vlečky, což se n,edalo provádět autoj-eřáby. Jen náklady na autojeřáby činily za 32 pr.acovních týdní\ 860160 Kčs; vzniklěškťildy
však přesáhly
částku 15 mli. Kčs. Obdobná· situace' se projevl1.a i na
jeřábově' dráze skladu surovin v těmže podniku. V obou
přlpa'dech mohli geodeti předejlt těmto velkým škodám,
byli však pozváni iPříliš pozdě.
I A nyní několik
případí\ úspěšné činnosti prí\myslových geodetí\ v provozu a údržbě strojních zařlrení:
Proměřování rotačních pecI je velmi dí\].ežité pro .jejich
údržbu i provoz. O tom svědčí skutečnost, že např. ZDH
Ejpovice si smluvně t.ajišťovaly jejich proměřování pracoyním kolektivem Beroun u ÚGK Praha nepřetržitě od
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roku 1957 až do l'oku 1962, kdy. tento požadavek již
Geodetická spolupráce může ovlivnit I zvýšení pro1p.ohi převz1t ÚGK Plzeň ~. provpz Rokycany. Za tuto
duktivity práce, při montážich 8 opravářských
pracích.
dobu bylo tam proveden,/) měřickým kolektiv.em Beroun
I k tomu mohu uvést několik příkladtl:
celkem 54 l11lěření. Ta jsou podkladem pro rektifik,aci
Při rekonstrukci cementáren bylo třeba opravit rotační
pecí. Dobrým jejich seřizením se snižuje spotřeba pokulový cementárenský mlýn, a to výměnou střední části
honné energie, prodlužuje se životnost vyzdlvky, a tím
jeho pláště. Chod mlýná byl jinak oelkem vyhovující,
se zkracuje výrobní cyklus. Jediný den znamená u jedné
proto měl vedoucí provozu obavy, aby při opravě pláště
pece výrobu v hodnotě 40 000 Kčs. Měřeni umožňuje
nebylo narušeno osové uložení v kulových ložiscích.
zkráceIlí doby potřebné pro opravu minimálně o dva
V zájmu zkrácení termínu oprq.vy bylo rozhodnuto kudny a sniženi vlastnich nákladů na opravu v částce
12 800 Kčs za den i sniž.eni spoti'eby pohQnné energie,
lový mlýJir opravit přímo v závodě, ačkoliv jinak mlýny
byly dopravovány k opravě do montážního závodu. Přáněkdy až Q 30 %. Měření se tedy projevila u zadavatele
ním zadavatele bylo, aby byl ml.yn po opravě - pokud
minimálně částkou 2 851 000 Kčs, kromě přirůstku. výroby 4100 tun hrudekprQ vysoké pece. V připadě ŽDH jde o osové uloZení - alespoň v takovém stavu, v jakém
byl předán do opravy. Proto byl požádán' ÚGK Praha,
EjpQvice byli g,eQdetí přizváni až když po krátkém proaby osové uložení mlýna identifikoval a v jednotlivých
VQZUpeci se projevily takové PQruchy, Ž!e postupně mufázích sledoval optavářské
práce vlastním měřellim.
sely být všechny zastaveny.
K těmto kontrolním pracím bylo, kromě jiných, použito
--Přil,<1ádem.'úspěšné spolupráce geodetů už při půZeissov.a zařízení "Fluchtfernrohr",
pro které byly zhovodni montáži byly dvě rotačni pece v Králodvorských
toveny př!pravky,
aby oba ,dily přistroje
mohly být
železárnách, ňa nichž geodetická metQda byla vyvinuta.
v ložiscích mlýna umistěny do osy otáčení. Opravářská
Tyto pece PQ dobu plných čtyř let nepotřebovaly
měčeta přehlížela geodetická měř.ení a opravu prováděla
řické kQntroly; držíprimát
nejd,elší kampaně
mezi
podle dráto., pravítk,a, strojnické vodo)Táhya indikátoru.
hrudkovacími
pecemi v ČSSR a ušetřily
již několik
Po pěti týdnech práce montážní
skupiny došlo něplánovaných oprav. Jen pro informaci uvádím: náklady
kolikrát k vysunutí osy mlýna a hrozilo nebezpečí jeho
na jednu střední opravu pece se PQhybuj~ kolem 400 tis.
rozlomení. Montážní četa podniku stále- odmítala. vyKčs. Ozubený věnec rotační pece, který ji uvádí do použít Výsledků geodetického
měření s odůvodněnlm, že
hybu v ZDHE, byl \ po půlročním provozu pece tak opoo;ÍJtický způsob není běžně používán při montážích mlýtrebovaný, že musel být otoč'en, aby do záběru přišla
no.. Dokonce v montážním deníku byl učin~n tento zádruhá strana zubů, zatímco po čtyřletém provozu věnec
pis' vedoucího opravářských prací: "Zjistilo se, že OptICu pecí v Králodvorských železárnách mohl nadále' zl1stat
ké měřehí ÚGK neodpovídá hodnotám, které čepy miýna
v po.vodní poloze záběrll. Náklady na nový ozubený
vykazují při měření strojnickou vodováhou, ,a proto se
věnEC činí kolem 72 tisíc Kčs.
Efektivnost průmY."lové geodézíe lze ukázat též na
bude oprava provád~t n,adále podle osvědčených a běžně
p"oužívaných zpo.sobů. Podle měření ÚGK byl mlýn údajpřípadech měření válcovacích tratí. Např.: vyšinutí os
ně správně vyosován, ale naše měření strojní vahou
válců u válcov·ací stolice "Trio" při válcování za studena
ukazovalo
na prúvěs pláště mlýna". Tímto zápisem
způsobuje, že plechy vycházejí nestejnoměrně
rozložereagoval montážní podnik na návrh zadavatele, aby ponými tlaky deformované, o nejstejné síle a výkon stolice
užili 'k řízení' montáže optického měření ÚGK. A tak
klesá až o 25 %, válce se lámou, vyrážejí bronzová lose pokf.ačovalo v neúspěšných pokusech o zcentrování
žiska; jejich výměna trvá osm'bodin. To znamená ztrátu
na' výrqbě 4,25 tuny plechu, tj. 12 750 Kčs při standardním
mlýna ještě další čtyři týdny, až se objevil v deníku
materiálu, 106000 Kčs u plechů antikoro.Provedením
montážního závodu stručný zápis: "Mlýne.
9 vyosován
podle optlckéhof':aměrení
Ceodézie".
po.vodní úmysl
goodetického
vytyčení osy pohonného
systému tratě
a vhodným zajištěním pro správné nastav·ení válců srněI- opravářské čety zkrátit dobu opravy o 14 dnů, jak ve
rově i výškově' předešlo se jak škoflám na válcích a
svém socialistickém
závazku přislibila, se nejen nepoložiskách, tak vzniku zmetků i ztrátám na výrobě.
dařil, ale naopak doba opr,avy se prodlužovala, ažkoStroj na Výrobu litinových. rour odstředivou metonečně montážní podnik pochopil účelnost využití možnosti optického sledování.
.
dou. o výrobní kapacitě 160 ks za stněnu byl během
zkušebního provozu geodeticky'zaměřen
a zrektifikován
Dalším příkladem jsou montáže továrních hal z prea pracoval spolehlivě dopobu tři a půl roku, kdy se ve
fabrikovaných dílco., kde montážní závody již plně cháv~robcích počaly objevovat zmetky lnepravidelná
síla
pou nutnost spolupráce geodeto. a pro ten účel ~vádějí
stěny). Během krátké doby; zmetky dosáhly až 14 %
podnikpvé normy např. n. p. Konstruktlva
Praha.
Výroby, což znamenalo
měsíčně ztrátu 240 tun rour,
Je to dl1ležité obzvláště tam,' kde v halách mají být
které šly' do šrotu a '65 tiSic Kčs, nehledě .na ztrátu
montovány jeřábové dráhy a jiná strojní zařízení.
režijních náklado. výrobních. Geodetické měření, jež si
. Zajímavý je i požadavek Lenlnových závodů v Plznl
vyžádalo odstavení
str,oje ha necelou jednu směnu,
na měření pro.měrů při obrábění ,odlitko. velkých strojumQžnilo během další směny provést úplné odstranění
!.ích dílO., u -nichž je požadována vysoká přesnost. Úkol
příčin zmetkovitosti. Tákto opravený stroj je již v pros úspěchem vyřešil inž. dr. Kar,e,l Kučeraz
VOGTK; po.voz\t čtvrtý 'rok. Téchnologický postup původního měření
vodní měilení dotykovými strojírenskými měřidly převedl
je zveřejněn v publikaci prof. inž. dr. Krumphanzla:
na měření vodorovných úhlo. mezi obrysy obráběné ploInženýrská
geodézie. Přizvání geodeta ke' zjištění záchy (pojednání o tomtp vyřešeném úkolu bylo uveřejvady v tomto případě bylo: celkem samozřejmé, ,nebot
něno " č. 2 GaKO roč. 1964). O možnostech využití
závod byl již mnoholetým naším zadavatelem.
fotogrammertle
v 'průmyslovém měření hovořil na III.
Jinak tomu bylo při vyžádání pOmQci geode~a k řecelostátní 'geodetické' konferenci
v. Brně v roc.e 1962
šení přičiny závad na třímotoro)Tém dunajském remorprq'f. dr.Gál.
Širší použití této metody k měření na
kéru "Kriváfi". Při zadání práce kotvU již několik týdno.
sM'ojních zaříz'8llích naráží na použití krátkoohnlskových
v komárenských
loděnicích, kde byl opravován. Tato
tažná loď byla v denním penál~ 15 tisíc Kčs, které se"" fotokon;lOr, které prozatím nejsou k. dispozicI.
po sedmi dnech zvyšovalo na 30 tisíc Kčs denně I
Sledování ekonomických účinů průmyslové geodézle
Velmi náročné měření' výkonané po podrobrtě konzultaci
je většinou pouze nahodilé, nespadá do pracovní náplně
se zástupci loděnic, odha1ll0 příčiny opětovného praskávýkonného pracCfvníka. Vyšetření této otázky, a z nf
ní přívodového potrubí )18ftY k jednlOmu z motoro.; pro
vyplývajícího
posouzení
společenského
významu této
tuto hlavní příčinu, ~ kromě jiných vedlejšÍ(::h - od·
práce, by mělo být záležitostí ekonomických pracovníko.
mítala Dunajská společnost
x:emorkér převzít 'a celá
výzkumu. Pro.myslové závody sice pláu,ují provozní údržzáleŽl10st se vlekla již třetí 'rok. Ztráty, které vznikly
bu, generální opravy, avš.ak -náhlé poruchy a havárie
penalizací výrobcÍ remorkéru, byly bezvýznamné proti
jsou mimo plánovací možnostI. A právě v těchto, pro
ohromným ztrátám, které vznikly národnímu hospodář,
podniky tak kritických chvílích, Je pohotový zásah pro.st ví tím, že po tak dlouhou dobů nemohl remorkér _plně
myslové geedézie
národohospodářsky
nejvýznamnějšť.
sloužit dopravě nákladť: do černemořských
přístavů a
Uvedu jen jeden příklad:
zpět. I když tento př!klad spolupráce geodeta s VýzkumPbčátkem října 1960 byla dána do provozu v Hraným l1stavem lodi je .skutečně mimořádný, svědčí o bo. nlckých cementárnách
nová rotační pec č. IV. Byla to
hatém rejstřfku možIÍoS!tl využití speciální průmyslově
geodézie.
Pokračován! na str_ 308
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Inl. Kamil Jurajda, Ústav geodézie

Příspěvek k zaměřování
,
historických památek v podzemí

a kártografie,
Brno

528.489:930.26

Některá ,naše města s bohatou historickou
minulostí
maji pod povrchem historIckého
jádra četné chodby;
schodistě a sály, pocházejicí z dávného středověku. Tento labyrint podzemních prostorů, vybudovaný v několika
patrech,
prochází pod povrchem budov, komunikací,
i veřejných prostranství a tvoří ucelené lokality, sa1J.ající
<j.ohloUbky az 15 metru. .Během dlou!hé doby se stala
tato podzemní zařízení nepotřebná, ztrácela svou funkci
i pů~odnI učel a upadala v zapomenutí. Voda, větrání
horniny, povrchové upravy, ale hlavně dlouhá stalet!
podstatně naru'sily soudržnost nadlozí podzemních prostoru, projevující ,se sedáním vozovek, volnych prostranství i základu budov. Tyto zjeVY brzdí údrZbu památkových objektil, vystavbu novych budov, upravu komunikací
a vetejnych prostranství,
budování vseobecně prospěšných zarízení jako kanalizace, vodovodu, kabelového a
plynového potruoí i ostatní pOllrc;hové práce v historickém jádru města .. K odstranění těchto překážek přistupujE;lse k podrobnému průzkumu a zaměření podzemníclh
prostorů, ve snaze získat přesný a .spolehlivý mapollý
podkfad pro veskeré projekCní práce na povrchu i pro
nezbytná opatření v zájmu bezpečnosti. Krl.mě Itoho vyuziva se vysIedný elaborát pro geologicky a hydrogeologickýpruzkum,
pro potřeby civilní obrany i jako
pomucka pro památkové učely s možností historického
pruzkumu, oVě.rení puvodu a účelu podzemních prostorů.
.Geodetickě práce v podzemních prostorách spočívají
především v přesném
vertikálním
ztotožnění
situace
i vyškovych poměrů všech objektů na povrc.\1u a v podzemí. Vysledný elaborát musí poskytovat možnost zjistit
pro kterykoli bod na povrchu odpovídající bod v podzemí s požadovanou přesností co do polohy i převýšení
a naopak. Z toho vyplyvá, že je nutné přizpusobiti technologickt postup geodetických prací tak, aby zobrazení,
bylo možno provést prumětem' nejen do vodorovné roviny, ale i do libovolně zvolené svislé roviny včetně
řezu. Aby bylo vyí!J.ověno těmto základním podmínkám,
volí se jako geodetický základ bodové p.ole pOlřebné
hustoty na povrchu. Vzhledem k, tomu, že výsledné
mapy se vyhodnocují v měřítku
1: 200, požaduje se
střední přesnost bodového pole ± 3 cm v poloze a
±. 1 cm ve výšce. Tomuto požadavku většinou vyhovuje
polygonová sít bodu obnovy katastrálních
map novým
měřením, vhodně zhuštěná a ť10plněná výškami bodu
určenymi technickou
nivelací, připojenou
na značky
přesné státní nivelace. Dále nutno provést výškové měření povrchu, zpravidla plošnou nivelací, potřebné pro
vyhliltovení kótovaného vrstevnicového plánu. Přitom j!j
třeba výškově určit středy všech komunikaqí a rohy
budov pro měřítko 1: 200.
Vlastní geodetické. práce v podzemních prostorách
se provádějí celkem běžnými měřickými metodami, vhodně přizpusobenými zvláštním podmínkám pracovnU{o prostředí. Průběh chodeb je značně nepravidelný,
polygonové strany jsou často kratší než 5 metru se vzájemně
nepříznivým délkovým poměrem; strmé úhlové záměry
i obtížnost připojení vyžad,ují zvýšenou přesnost měření.
V podzemních prostorách se vybuduje síť polygonových pořadu hlavních, vedlejších i volných. Hlavhí pořady jsou připojeny na body ppvrchové s oboustrannou
nebo jednostrannou
orientací. Výjimečhě lze použít polygonových pořadu vetknutých.
Stabilizace se provádí
železnými hřeby buď ve spodku, nebo ve stropě chodeb.
Tam, kde jsou podmínky příznivé, využije se zpusobu
nastřelování
stabilizpčních
hřebu. Vodorovné
úhly se
měří theodolitem s použitím zjednodušené trojpodstavcové metody. Svislé úhly se měří na index, upevněný
na olovnicovém závěsu. Úhly se měří v jedné skupině
s přesností ± 10". K určení délek se přímo měří šikmé
vzdálenosti od točné osy dalekohledu theodoUtu k indexu na závěsu olovnice bodu předcházejícího
a následujícího. Po přenesení stroje (bez stativu) na bod následující se stejné měření opakuje. Šikmé délky se měří

pásmem s přesností ± 5 mm. Dále se měří výška indexu a výška theodolitu na stanovisku (na mm). Vodorovná délka se vypočte redukcí šikmé vzdálenosti kosinem výškového úhlu. Převýšení se vypočte ze šikmé
vzdálenosti
a sinu výškového úhlu. Kontrola měření
i výpočtu se provádí porovnáním tang6nty výškovéiho
úhlu s podílem převýšení indexu a. redukované délky.
Obě hodnoty při správném měření a výpočtu jsoU stejné.
Z výšek signálu. a theodolitu se vypočte převýšení a
výšky polygonových bodů s přesností ± 5 mm. Určující
prvky - šikmá vzdálenost, výškový úhel, výška indexu
a theodolitu - se měří v obou směrech, výsledky se
počítají nezávisle dvakrát, což vylučuje možnost chyb.
Vystředěním úhlu a délek se získají potřebné údaje pro
výpočet a vyrovnání souřadnic bodu polygonových pořadu. Z pruměru převýšení stanovisek a výškovým vy
rovnáním se určí Výšky p.olygonových bodu.
Takto vybudovaná a určená síť bodu je základem pro
podrobné měření podzemních prostor. Jednotlivé doby
situace se vyznačí barvou a určí se metodou polární
z měřeného vodorovného a svislého úhlu a přímo měřené v~dorovné popřípadě šikmé vzdálenosti. Úhly se
měří s přesností na 1', délky na cm. Kontrola se provádí
zajišťovacími mírami ve směru· příčném, kolmo na pruběh chodeb. Kromě\ toho se měří příčné profily chodeb
všude tam, kde se světlost mění. Výsledky podrobného
měření se vyznačují v polních náčrtech, které jsou podkladem pro zobrazovací pr~ce.
Vyhodnocení
polních
měřických
prací se provádí
zpravidla v, měřítku 1.: 200. Originál obsahuje povrchovou situaci buď převzatou z dosavadního měření, nebo
nově zaměřenou. V dalším originálu se vyhodnotí výškové poměry na povrchu, a to jak kótami podrobných
bodu, tak i vrstevnicemi.
Situace i výškové poměry
podzemních prostoru se zobrazí na další originál. výškové kóty se píší Ve formě zlomku tak, že při stabiHzaci v podlaží ·se zapíše do jmenovatele absolutní výška
a do čitatele relativní převýšení stropu, tj. výška chodby. Při stropní. stabilizaci zapíší se údaje ve zlomku
opačným sledem. Z takto Vyhotovených originálu se pořídí tříbarevný soutisk.
Aby bylo dosaženo potřebného prostorového vyjádření,
zobrazí se svislé řezy všude tam, kde to situace vyžaduje a kde mapový podklad není dost jasný. V těchto
řezech se zobrazuje povrch i podzemní prostory polohově i výškově. Je to zpravidla f těch případech, kde
podzemní prostory jsou v několika patrech. Dále se svislé ř~zy voH středem komunikací a pručellm domfi, jakož
i vsude tam ,kde ruzné povrchové projekty předpokládají terénní úpravy. Kde ani tyto řezy nevyjadřují
potřebnou
situaci, zobrazují se pruměty
podzemních
prostoru do vhodně volených sVislých rovin, aby vztalh
mezi povrchovou a podzemní situací dával jasnou prostorovou představu a umožnil spolehlivé řešení někdy
složitých projekčních problému. U milIlořádně složitých
projektu, předpokládajIcích
nákladné stavby, doporučuje
se pořídit plastickou mapu z pruhledného materiálu.
Takto získaný elaborát stává se přesným a spolehlivým vyjadřením VZájemných .vztahu mezi povrchem a
a podzemím i nezbytnou součáStí projekčních a stavebních prací na povrchu i v· podzemních prosto.rách.
Účelem tohoto popisu geodetických prací v podzemních prostorách je přiblížit pracovníkum nejen z oboru
geodézie, ale i z ostatních projekčních
a stavebních
složek problémy, s~ kterými příjdou do styku při budování ,historických částí našich měst. O tom, že řešení
těchto problému nelze odkládat, svědčí případy zřícení
budov a propadávání povrchu ve Znojmě a Domažlicích,
rušivé vlivy SpOdIÚCh vod v podzemních prostorách Iihlavy aj.
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histOrických

Rozsáhlejší geodetické práce tohoto druhu nejsou
v našem státě zatím' příliš časté. Dosud byly provedeny
v historickém jádře města Znojma, na ploše asi 40 ha
a v délce skoro 20 km chodeb. IV současné době se provádějí v Jihlavě. Domnívám se však, že i v dalších městech vyvstane potřeba řešení a tím i mapování podz,emních prostorů, bez. něhož se neobejde ani naše hlavní
město Praha při vypracování projektu předpokládané
podzemní dopravy.
Z uvedeného vyplývá, že geodetické práce v popsaných :podzemních prostorách, které se podstatně liší od
měření důlních, jsou specializací, kde není dosud dostatek zkušeností pro uplatnění mechanizace a automatizace v průzkumu a mapování. Je nesporné, že i sem bude
možno zavádět tyto pokrokové metody a vědecký výzkum i zlepšovatelské
hnutí mají zde otevřené pole
působnosti. Zatím však mnoho účelných přístrojů, pomůcek a pokrokových metod velmi těžko proniká do
praxe. Jejich plné využití naráží často na nepřekonatelJ;lé překážky. Jsou to především značné náklady a ometená možnost získat a plně využít tyto nové objevy.
Domnívám se však, že užší spolupráce výzkumu a praxe
i vhodná specializace dává možnosť využití mechaniz~ce
a automatizace
i v uvedených pracích, prováděnych
v podzemních prostorách. Záleží to především na vhodné kvalifikaci
pracovníků
a na jejich snaze přispět
k I;ozvoji v této specializaci.

Vyzkoušeni možností
Gb5 pl'i topografické

využitimikrobarometru
revizi mapy 1 : 10000

Askania

V rámci provozního výzkumu GTú došlo též k vyzkoušení .Iljložnosti využití mikrobarometru
Askania ,Gb5 při
topografické revizi mapy 1:10 000. FotogrammetrIck~ v~hodnocení zalesněných prostorů této mapy _sere~ldule
nesnadným a nákladným pozemním měře,mm, zejména
metodou měřiakého stolu, při obsazení čety: to?Ograf,
zapisovatel a dva měřičtí pomocníci. Přitom dost! benevolentní kritélla přesnosti v terénu pokrytém lesy d~volují aplikaci jiné, rychlejší a levnější metody, treba
i méně přesné, nebot jde o ')dhaleni řádově metrový:?
chyb. Jako zatím nejvhodnější metodu je možno oznaclt
barometrický
zpilsoh měření nadmqřských
výšek při
užití velmi přesných přistrojil Askania.
Barometrická
metoda ovšem neřeší současné
situační zaměření revizních bodů v obrazu mapy a její
velká choulostivost
v závislost! na přiznivém počasí
dovoluje jen, omezenou aplikaci. Nejvhodnějlí počasí je
podmra'čené bez kpHsání teploty, bez bouřkových jevil
v atmosféře a bez citelného vanutí větru. Metodu lze
tedy užít jen ,na vybraných lesních prostore,ch, ~de je
dostatek situačních bodl't, které zároveň tvoři. duležité
body na čárách terénní kostry.
Ceta ve složení topograf a měřický pomdcník procházela při pi'ezkoušení s barometrem vybraným prostorem a provedla krOlp.ě barometrického
měření ,výšek
, klasifikaci lesního prostoru na fotokopii vyhodnoceného mapového listu, kde byl polohopis vyhodnocen bez
předchozí klasifikace
jen čárově. O výškovém barometrickém měřeni vedla zápisník a revizní body umistovalana
prilsečíky čárové ~ituace, s přihlédnutím k leteckému snímku. Pokud četa narazila na lokální výskyt
terénních tvarů, v mapě již podle prostého pohledu nedokonale vyhodnocen}'ch, nebo na nevyhodnocenou, pod
korunami stromil skrytou situaci, musela ponechat pro'
stoI' normálnímu zaměření. Aniž by tím utrpěla přesnost
mapového díla, byla provedena drobná doplňující zaměi'enf nutnÝ'ch revizních bodll i v případech, že nebyly
sttuáčně vyhodnoceny, a že je nebylo možno v obrazu

mapy jednoznačně
umístit na vyhodnocenou
situaci.
Tyto body byly zaměřeny marsmi od situačně vyhodn01cených a ztotožnitelných
bodl1 měř'ickým pásmem.
Při pokusném měření byly vyzkoušeny různé typy
výškových barometrických
pořadů. Pro vlastní aplikaci
při topografické
revizi byl zvolen jako nejvýhodnější
pořad zaměřený jedním přistrnjem a jen jedním směrem,
bez ohledu na stB!niční měření, spoJujiCí co nejkratšími
strl;lnami a tedy v čase co nejkratším dané body o spolehlivě známé výšce. Zaměřené pořady mají mezi danými
body stále stoupat nebo stále jen klesat a stačí je vypočítat pouze z tzv. barometrických
stupňů [hrubých,
dále již ničím nekorigovaných
hodnot udávaných přístrojem). Tento typ pořadů přinesl při velmi pozorném
měření střední chybu v určei1í výšky jednotlivých bodii
± ~,O m, avšak při značné úspoře výpočetních prací,
neboť asi 2/3 doby potřebné prn výpočet nadmořských
Výšek -v obvyklých barometrických
zápisníCích zabere
pi'evod přístrojových stupňfl na tlakové. Obzvláště u přístrojil Askania je tento převod velmí praoný.
Z uvedené střední chyby 'plyne, že barometrickou
metodu při topografické revizi lze tEldy použít ve svažitých lesních prostorech
o sklonu terénu větším než
5 %, kde je úkolem odstranit ve vrstevnicovém obrazu
chyby větší než 3,0 m.
.
ÚSGK vydala doplněk Instrukce pro mapování, kte'
rým je připuštěno za příznivýc,h okolnosti a ve vhodném prostoru užití přesných barom.etril při topografické '
revizi mapy 1:10000. Lze pak očekávat na každém km2,
kde by došlo k aplikaci, úsp'lru 1 000-2 000 Kčs, podle toho, zda by Současně byla provedena klasifikace
či nikoliv. Úspory vznikají na pracovních silách zkrácením operačnlch časů čety při revizi o ZO, resp. při soui':asné 'klasifikaci o 30 hodin na km2, i na ostatních
úměrně nižších nákladech. BarometrIcká četa ve slože.
ní 1 + 1 je samozřejmě daleko rychlejší právě v nepl'ehledném lesním prostoru, kde klasické tachymetrov4ní
zápasí s prokl~sťovánim záměr.

Dne 8. července projednala soutěžní porota ÚSGK
příspěvky zaslané do soutěže zlepšovateli i a vynálezců k tematickým úkolům č. 1, 4' a tl. Soutěžní
porota pracovala pod předsednictvím s. inž. Antonína Trpky (ÚSGK) ve složení ss. inž. Vladimír
Brázda, inž~ Vladimír Forman, inž. Václav Morch,
inž. Miloš Váchal (všichni ÚSGKj a inž.iBohumil
Volfík (VÚGTK). Jako experti zúčastnili se dále jednání o tematickém úkolu č. 1 s. Tesař (ÚGK Ceské
Budějovice), o tematickém úkolu č. 4 s. inž. Mikšovský (ÚSGK) a o tematickém úkolu č. 7 .ss. inž.
Kasl (ÚGK Plzeň) a inž. Saga (IDSGK).
Návrhy soutěžní poroty byly schváleny ÚSGK.
Tematický "Úkolě. 1 - Signalizace bodového pole
a její ochrana.

,

K tematickému úkolu došly celkem 3 příspěvky, z nichž jen dva splnily formální požadavky
kladené na řešení. Při jednání však byla posuzována všechna došlá řešení. Po projednání a přihlédnutím k výsledkům šetření o prospěšnosti, které
provedl ÚGK Ceské Budějovice, usnesla se soutěžní porota jednomyslně na tom, že žádný příspěvek
neřeší ani částečně daný problém. Hlavním důvodem je skutečnost, že všechna navrhovaná řešení
by byla méně ekonomická než dosud užívané způsoby signalizace. Proto nebylo žádné řešení odměněno.
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Tematický tí.kol č. 4 - Zlepšení technologie a zaří.,
zení pro pořizování originálu stínovaného reliefu
fotografován~m plastického modelu krajiny.
K tematickému úkolu d,ošel jediný příspěvek,
který však podl~ výsledku Jednání soutěžní poroty
ani podle výsledku šetření o prospěšnosti, kt!3ré
provedl Výzkumný ústav geodetický, topograficJíý
·a kartografický, nelze považovat za vyřešení daného tématu. Proti návrhu není zásadních námiték
po stránce teoretické, ale prakticky je z ekonomic~
kého hlediska nerealizovatelný.
Řešení nebylo proto odměněno.
~
Vzhledem k jeho zajímavosti bylo \4Šak řešepí
přepáno redakci Geodetického a .kartografického
obzoru s tím, aby redakce uvážila možnosti jeho
uveřejnění.
Tematický6kol
č. 7 - Vyřešení organizačních
předpokladů pro mechánizaci výpočtů.
K tematickému úkolu došel jediný příspěvek.
Podle výsledku šetření o prospěšnOsti, kterým byl
pověřen Ústav geodézie a kartografie v Plzni a podle výsledku jednání soutěžní poroty, je došlý příspěvek/ částebným řešením úkolu .. Návrh, který je
rozborem současné situace a vytýčením cest k dalšímu řešení lze považovat asi za 15% vyřešení daného úkolu. Prbto se přiznává autoru návrhu soudruhu inž. Fr,antišku Šilarovi z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a' kartografického
odměna ve výši 750,- Kčs.
:

Dokončení

čI.

Drtina:

Sper.iální

geodetické

práce

na

rotační pec 120 m dlouhá,
osmi párech kladek. Během
krátké doby došlo k havárii a uložení pece muselo
být po opravách lOŽisek ko]jgováno. Hlavní mechanik
závodu požadoval, aby po opravěosové
.uložení pece
býlo ověřeno geodetickým prom_ěřením, což se neuskutečnilo a pec zI).ovu havarovala. Skoda způsobená druhou
havárií činila k'olem 3 mil. Kčs'. O podobných případech
ge nyní často hovoří v souvislosti s kritikou sollčasných
h9spodářských obtížI.
Zkušenosti pracovníků ÚGk Praha z prvých pěti let
(1950'-1955) daly základ ke stand,ardizaci v průmyslových pracích v oboru měření jeřábových drah. Na návrh
ÚGK Praha vydala ÚSGK v roce 1960 Směrnice pro
měření jeřábových drah .. Rozhodnutím čs. normalizační
komise bylo proměřováni jeřábóvých drah začleněno do
ČSN 272430 "Jeřáby" jako nutná součást ~ udělení povoleni k zahájehi proyozu -jeřábových drah.
Lektoroval: 'prof.inž. dr. Václav Krumphanzl,
Praha

FSČVUT,

určování

kubatury

grammetrie

a samočinných

ně uvedena

levá strana

odvalu

počftačůje

vzorce; správně

m

-v;-

s využitím

foto-

na str. 260 chýbmá být

Postupná mechanizace a elektrifikace
dolů, dále vzrůstající intenzita provozu v podzemí má také vliv na zavádění nových pomůcek, přIstrojů i metod do dfilněměřické praxe. Jejich rychlejšímu rozšiřování a správnému využívání však často brání nedostatek vhodných
odborných a praktických
infbrmací. Z toho hlediska
je třeba ocenit práci inž. V. Švagra, zabývajícI se orientaci podzemní sítě novým přístrojem - gyrokompasem.
Jejím jádrem jsou výsledky téměř dvouletého studia
a výzkumu spolu se zkušenostmi z praktických měřenI
sovětskýmsetrvačn(kovým
kompasem MV - 1.
7

Obsah knížky je tematicky rozdělen do osmi částí.
První je věnována rozboru dosavadního
zpfisotlu připojovacího a usměrňovacího
měření, úvahám o nedostatku této metody. V závěru se pojednává o přednostech gyrokompásu
se současným poukazem na nové
problémy, které při měření vznik aj I. Druhou část tvoří
historické poznámky k vývoji gyrokompasu jako důlněměřického přístroje.
Da.lší dvě statě jsou věnovány
'teoretickým
výkladfim principu gyrpkompasu
a popisu
funkcí jednotlivých částí přístroje MV - 1; doplňuji je
technické
údaje několika
dalších typů gyrokompasů
užívaných v zahraničí.
Metodický postup měřických prací prováděných setrvačníkovým kompasem .a vyhodnocován( naměřených
hodnot obsahuje kapitola čtvrtá. V pátém oddHe se
autor zabývá přesností a hospodárností
měření. PředeVŠÚll porovnává
laboratorní výsledky s přesností, dosaženou za obtížných provozních podmínek a tyto konfrontuje s Výsledky dosavadního
způsobu usměrňova-.
cích a připojovacích
měřenI. V předposlednl
kapitole
nás seznamuje s potřebnými přípravnými pracemi a popisuje vlastni technologii měření setrvačníkovými kompasy. Poslední .část práce je zaměřena !1j zkoumání a
rozbor technickoekonomických
parametru
dosavadních
metod a nového zpi'tsobu orientace pod2:emních sítí.
Práce je zdařilá a její obsah v mnohém směru překročil informativní rámec, který si autor původziě vytyčil. Pro svou věcnost a jasnost výkladu bude jistě
vítanou studijní pomůckoU nejen geodetfim, kteří se
specializovali
'na práce v podzemí, ale všem', kteří
uvažují o využití setrvačníkových
kompasů také při měřických pracích na povrchu.
lnf. dr.R.·Pe'tJ'(í§, USP -

V 9,-10: čís. v článku inž. ,. Símy: Nové metody mechanizace

Nový způsob orientace v dolech gyrokompasem. 109
stran textu, 49 obr., 16 tab., 6 příloh zápisnlků a náčrtů. 1963 Praha, Ústav pro výzkum rud - Oborové
středisko technickoekonomických
informacI, formo As,
brož., cena neudána.

cvut

V 9.-10. čísle' v článku inž. F. Charamzy a. kol.:
K otázce automatiZace výpočtů v geodézii je na str. 219
uvedeno, že předpoklady pro zkvalitněni dosav'a,dní tech·
nologie byly dány, když bylo fotogrammetrické
pracoviště vy~aveno psacím strojem, spojeným s děrovačem
pětistopé děrné pásky (kód CCIT 2). Toto sdě1ení upřesňujeme v tom smyslu,' že děrovací stroj Merzedes byl
k dispozici již dříve a k tomuto účelu byl využit
dopo'ručení VÚGTK - viz též výzkumná' zpráva k úkolu
č. 212 033 VÚGTK, kde jsou uvedeny i jiné podrobnosti
týkající se technologie
vstupních hodnot pro výpočet
#lnaly,tické aerotriángulace

na

I

1964/308

Geodetioký a kartografický
obzor
roč. 10 (52) číslo 12/1964
III

21
Podrou~ek, V.
L~hká dálko měrná souprava pro polární metodu v míst. ní trati - 11/64. ZN byl pqdán /21. dubna 1964 pzaveden 22.' dubna 1964 v ÚGK Ceské Budějovice.
Souprav lehkých svislých dálko měrných latí pro
dvojobrazové dálko~ěry,
jejichž stupnice byly získávány repr.Jdukční cestou na plechovou podložku, .je po-!
užíváno k měř~ní v místní trati polární metojou. Dosah
měřených vzdálěností i je ·70 m. Postup práce je rychlé.jŠí
a odpadá 'doměřování vzhledem k tomu, že latě lze stavět téměř na všechny body centricky. Latě jsou používány ·\te spojení s klíny Dimess a Wil~.

51
Jiřina, VI.
Zjednodušení
manipulace
s lepicí páskou "Tixo" 10/64. ZN; byl podán 18. dubna 1964 a zaveden 22. dubna 1964 v ÚGK České Budějovice.
Při polepu vyrytých originálů map souvislého zobrazení je pr;> lepení názvosloví a mimorárnových údajů
používlíno průsvitné lepicí pasky .,Tixo". Navržený zpťisob uryc,hluje a zkvalitňuje práci a šetří dováženou lepicí pásku.

611'
Benovič,. F., Kyselica, F.
Zlepšení velké olovnice - 2/64. ZN byl podán 14; 3.
1964 a zavedený 15. 3. 1964 v GÚ Bratislava.
Hroty velkých olovnic používaných při budování
zařízení se v prťiběhu \ měření poškozovaly. Navrhovaným zlepšením se nalisuje do olovnice hrot z kalené
stříbrnéor.eli,
která je odolnější vťičl nárazťim a poškození. Tím se prodlužuje ~ivotnost olovnice a v případě opotřebení se dá hrot pohodlně vyměnit.

213
Gašpajr, J. - LoriÍJ.čík, J.
Návrh na číselně grafický tecbnologit:ký postup technologické revize I\lap 1: l4J 000 a 1: 5000 - -/60. ZN
byl podán 7./prosiIice
1960 a zaveden 7: května 1964
v ÚGK Zilina.i
.
Předmětem zlepšení je plné využití rychlosti a pohodlnosti číselné meto'dy. a vyloučení nevýhod metody
stolové. ZN umožňuje získat potřebné ,prvky měřením
tachymetrem a .naměřené hojnoty. pot.qm vyhodnotit pomůckou GALOTTA: - redukované vzdálenosti a převýšení logaritmickým kruhovým počítadlem (číselně], -'
vod.Jrovné směry a redukované
vzdále,nosti kruhovým
transportérem,. na průsvitku vloženou. do transportéru
[graficky).
I

612.1
Honzátko, R.
Univerzální držák lati pr.o rektifikaci .líbel - 34/63.
ZN byl podán 22. 10. 1963' a· zaveden ~ne 31. 3. 1964
v mechaJ;1ické q.ílně ÚGK Praha.
Nlívrh usnadňuje rektifikaci
krabicových, libel na
.latích.

622.4
Bohata, J.
Ortópol
pomiicka' 'pro vynášení polních náčrtů 15/62. ZN byl podán Z.května 196.2a zaveden 14. květoa1964 vQGK Pardubice.
.
Ortopol je rychlá pomůcka nh zobrazování detaHu
do p'olních náčrtů, zaměl'enéh9 melodou Clr'togonální; ,po, lární a protínáním ze zá'klaďny.

612.13
i
Vilfniek, H.
Kování na trojboké výtyčky (latě) se stupnicí - 3/64.
ZN byl podán 22. 2. 1964 a zavedený v únoru a březnu
1964.
Zavedením ZN vznikají reálné předlmklady na prodloužení životnosti latí se stupnicí, zhotovených podle
ZN inž. Andrleho.
I

I

246.1
Syrovátka, R. - Čáp, V.
F.otogra:mJlletrické mapování drfebnostních
hranic 14/64. ZN byl podán 25. května 1964 a zaveden 30.května 1964 v ÚGK České Bujě-~ovice. .
,
PodstatJu ZN je upřesnění výkladu odsta*e
9.1831\
instrukce THM a z toho'vyplývající úSP,qry na všse!) eta'
pách TBM. Návrh byl podáli ·bez nárbků na odměnu,
jelikož zlepšení v~plývá z funkce autorů ZN.
/

246.2
,Prókeš,
J.
Průsvltka popisu. pro THM 1: 2 ODD, 1: 1000 - 2/64.' ZN
byl podlín 19. února 1964 a. zaveden 22. dubna 1964
v ÚGK České BudějDvice.
"
Ná'vrh zjednodušuje vyhotov.ehí průsvitky pJpisu týká se mimorámoyýeh l1da.jů, za poqžití reprodukční
techniky.

62ľ
Gašpar, J. - Lorinčík, J.
Galotta - geodetické kruhové logaritmické
počítadlo
s úhlovým transportérem. ""'"-/60. ZN byl podán 7.. PlOsince 1960 a zaveden 7; května 1964 v OGK 2llina.
Předmětem zlepšení je počítadlJ " tachymeric'kých
rovnic se širokým pOUŽitím. ZN má použitelnost: pro
běžnou tachymetrii, pro přesnou tachymetrli, pro toporevizi' s délkami měřenými neboodsunutými,
pro násobení a dělení přirozených čís81, pr.J poměrové redukce
apod.
\
....

!

625
Kleskeň, J. - Bašta, L.
Zdvíhací mechanismus na zinkovou desku u fotolového
stolu - 18/63. ZN !byl podáll 13. listopadu 1963 a za
39
Doležal, V.
veden 30. června '1964 'V ÚGK Bratislava.
Popis mapy evidenl:e nemovitostí - souhrn mimorámoOčelné pákové zařízení' na konstrukci
fJtolového
vých iídajů - 6/64, ZN byl pogán 4. března 1964 <l.za- - stolu ulehčuj.e mani'pulacl pti zdvihání a spouštění těžké
veden 22. dubn-a 1964 v ÚGK Ceské Bujějovice.
zinkové desky fotolového stolu a zvyšuje bezpečnost při
Podaný návrh zaručuje' tiráže a .vylučuje případn~
práci.
odchylky vzniklé nahlíže~ím dJ směl'lllc,' kde jsou tyto
údaje rozptýleny.

W

39
.
Fridrichevá; V.
Sroubový zd~ihák s kuličkovým
Zje1lnodušení kopírování mimorámových' ftdajů pro mapu
fotolového stolu do šiI<mé polohy
evidencenemovitolrtí
- 17/64. ZN byl podán 28.k~ětna
dán 13. listopaju 1963 a zaveden
1964 a zaveden 30. května 1964 v ÚGKCeské Bud~jovlce~
Žilina.
ZN řeší úzký profll výroby a napomáhá. odstranit
Tento ZN řeší opět zdvíhání a
nzpracdvanost.
Zlepšuje manipulaci s fotosazbou v re- .
fotolového stolu. Je zd.e použito
produkčním oddílu.
.
s kuličkovým li)'žlskem.
43
Štěpánek, Sýkora, Švec, K31ář
Komplexní řešení technologického pnstupu p~zitivní rytiny s použitlm ,nové rycívrstvyna
plastické fólie ••11l/64. ZN byl podán 27. května 1964 a zaved,en3q. května 196~ v ÚGK České Budějovice.
.
.
,
ZN řeší komplexně pozitivní rytinu na plastické fólii
'za pJužití nově vyvinuté rycf vrst'vy.Nová
vrstva vyhovuje' pro rytí Illap S(}~lvisléh-ozobra'Z!,!ní i rytí výško-o
pisu technickohospodářské
~apy~
.

~~A
ložiskem na zdvíhání
c16/63.ZN byl po4.-května 1964 v ÚGK
spouštění .těžké desky
šroubového zdviháku

921
Kraus, F.
Tiskopis pro inventarizaci na provoze
24/63. ZN byl
podán 20. června 1964 a zav:eden ve 2. čtvrtletí 1964
v ÚGK Praha.
.'
•.
Tiskopis slouží k evidenci měřicích přístrojtí a po111ůcek na provoze :1 tím i usnaďluje provlíděníceloústavní fyzické inventury.

(měsíc říjen, listopad a prosinec)
12. října 1884 - před 80 lety se narodil v Pečkách
i n ž. J o s e f K l' o v á k, přednosta 'triangulační kanceláře min. fin., tvůrce jednotné trigonometrické sltěkatastrální,
vědecký, spisovatel a člen geofizikálního
komitétu přI Národní radě. badatelské. (Zemřel 3. září
1951.)
17.-20. října 1864 - před 100 lety se konala prvá konference stálé komise středoevropského
stupňovélío
měření v Berlíně.
.
20. října 1889 - před 75 lety zemřel ve Vidni F I' a n tIš e k Z I' Z a v ý, zasloužilý český zeměměřič, vrchní
trigonometr
v triangulační
a početní' kanceláři ve
Vídni. Byl odborně publicisticky činným. Své práce
uveřejňoval vPr8ze
ve ,',Zprávách o zasedání Král.
české společnosti nauk". (Néjrodil se 26. března 1836
v Krucembwrku,dnešní
Křížová, na Ceskomoravské.
vysočině.)
27. října 1884 .- před 80 lety se narodil v Sobkovicích
v Cechách inž. E mil Fa 1t u S, projektant zvučného
jména pro úpravy pozemkové držby, zvláště pro komasace pozemků. Byl účastníkem několika mezinárodních kongresů zeměměřických. U města Brna byl členem bývalého poradního regulačního sboru.
.
1. listopadu 1,789 - před 175 lety bylo započato. s prováděním měření Josefinského katastru v Cechách, na
Moravě, ve Slezsku, Haliči, Štýrsku, Kraňsku a Gorici.
Toto měření bylo ntlřízeno patentem Josefa II., 20.
dubna 1785.
4. listopadu 1744 - před 220 lety se narodil v Baselu
J o han n Ber n o u IIi, něm. astronom a matematik,
řiditel hvězdárny v Berlíně, člen české společnosti
nauk. (Zemřel 13. července 1807 v Berlíně.)
5. listopadu 1794 - před 170 lety se narodil v Miiggelsheimu J o s e ph J a c o b Ba e y r, pruský generálgeodet, zakladatel Středoevropského
stupňového měření. (Zemřel 11. září 1885 v Berlíně J.
7. listopadu 1899 - před 65 lety byly z'ahájeny prvru
!přednášky na Ceské vysoké škole technické v Erně.
9. listopadu 1889 - před 80 lety se narodil ve Zbýšově
u Brna i n Ž. O n dře j K I' Č m á ř, budovatel dokonalých základů výškoplsných a přednosta nivel. oddělení v býv. min. vel'. prací. Hon. doc. pro agrární oper.a-·
ce na CVUT v Praze. Clen redakce "Z. O.". (Zemřel
19. srpna 1948 v Praze.)
12. listopadu 1879 - před 85 lety se narodil v Hradci
Králové ln Ž. Jan K a val í r, první přednosta reprodukčního ústavu min. f1n. Hon. docent reprodukce
• plánů a map na CVUT v Praze. (Zemřel 26. srpna
1947 v Praze-Nuslích).
13. listopadu 1939 - před 25 lety zemřel v Brně první
technický referent u poz. katastru při z. f. ř. v Brně
ln Ž. V 1a d i mír
Haj n ý. Byl literárně činný. Hon.
docentem nauky o poz. katastru v letech 1915-1921
na Vys. škole technické v Brně. Clen zkušební komise
pro státní zkoušku zeměměř. inženýrů. (Narodil' se
9. listopadu 1866 V' Revničově u Rakovníka.)
17. listopadu 1919 - před 45 lety zemřel v Moravanech
u Pardublc ·prof. Dr. techn. F I' a n tiš e k K ti h 1e r,
ř. prof. geodézie a důlního měření na vys. škole báňské v PříbraÍni. (Narodil se r. 1876 v Moravanech.)
23. listopadu 1884 - před 100 lety zemřeJ, v Petrohradě.
(dnešním
Leningradě),
ruský astronom
a gebdet
F I' i e d I' i c h G e o I' g W il h e 1 m S t I' U V e, řiditel
hvězdárny v Pulkově. 'V letech 1816-1819 vedl velké
rusko-skandinávské
stúpňové měření" jakož I nivelacl
mezi Kaspickým a Cerným mořem (1836-1!37).
(Narodil se 15. dubna 1793 v Altoně.)
2, prosince 1594 - před 370 lety zemřel v Duisburgu
Gerhard
Mereator(vl.
j. Kremer), proslulý
matematik a geograf. Provedl mapu světa na novém
systému projekce, po něm nazvaným Mercatovovým
průtnětem (z r. 1569). (Narodil se 5. března 1512 ve
Flandrech v Rupelmondu.)

4:' prosince 1904 - před 60 lety se narodil v Plzni prof.
inž. dr. techn. J o se f Trn k a, prorektor CVUT v Praze, vedbucí katedry geodézie na stav. fakultě a nositel Řádu práce. V létech 1955-1958 byl náměstkem
ministra školství pro .skuplnu vysokých škol. (Zemřel
18. listopadu 1962 v Praze.)
10. prosince 1799 - před 165 lety byl. dekretem francouzského konventu prohlášen "metr" za základní jednotku nové metrické soustavy (metre vrai et defini"'
tive). Tento definitivní
metr zkonstruoval
Lenoir
z platiny jako měřítko koncové (mětre' des archives).
Pudr.
Tisková oprava: v GaKo Č. 4 (1984) v rubrice z geodet.
kalendáře vloudila se chyba u roku nar. inž. Leiperta. Narodil se r. 1859.
V Č. 7 (1964) v rubrice z geodet. kalendáře u P. L.
Moreaux de Maupertuls má státi: "klasik teoretické
~ praktické geodézle" ..
V témže čísle,
obec Omice.

Ústředni správa
IV. čtvrtletí t. r.
Technologický
:r.ávodu.

místo

narozeni

ÍJ1lž. VI. Hlku'ky

geodéz'le a kartografie

je

vydá ·koncem

předpis pro vyhotovení Základního

plánu

Gena ,prodej'llíil1o výtisku bude asi 5,- Kčs.
ÚSGKvydá v 1. Č'tvrtleti 1965 přlručku
Rvidence nemovitosti

a související

předpisy.

Přlruč'ka bude obsahovat výklad 'os. 'práva o evidenci
nem()vitostí s názornou ukázkou záp·isfiv
někte,rých
částech operátu ,a vzorfi některých >právnlch listín. V přÍlohách 'přiručky bude plné znění zákooa o evidenci nemovitostí Č. 22/1964 Sb., vY'hláška Č. 23/1964 Sb. a dalšl
opisy nebo výpisy z právních' pře'dpisfi.
Cena 'příručky 'bude asi 8,- Kčs.
Předběžné objednávky přijímá Ústředni správa geodézie akartografie,
odbor 23, Hybernská 2, Pra1ha 1.

MALÝ

RUSKO-ČESKÝ

ACESKO-RUSKÝ

TECHNICKÝ SLOVNIK
Bude první publikací. která v jediném svazku přehledně shrne na 610 stránkách
modernl ruskou 'a českou
terminologii. Každá část bude mít 16000 samostatných
hesel a hesel bohatě rozvinutých, které bezpečně provedou použivatele ruskými 'a č'eskými odborně technickými texty. Toto tvrzení se opí,rá o "zatěžkávací zkoušku". 'kterou 'ffiifteriál slovnlku prodělal při zkušebnich
překladech. Systematická exceťpce byla provedena z novÝclh norem ČSN a GOST a z 'předních děl jednotlivých
zastoupených oborů, zvláště pa'k 'z TeChnického naučného slovníku- (1962-1964). Přitom nebylo Zlapomenuto na
nejmodernější termíny typu laser, maser, stroj na překládání jazyků, plasmomet, televi:zní družice atd., 'které
působí tolik rtěžko:st1 př.i četbě zpráv o novinkách vědy
a techniky v denním tisku a které budou v běžných
~lovníclch chybět ještě pár let.
·Tak vzn·lklo bohaté dílo, které poskytulje zájemci
opravdu solidní pohled do technické ruštiny ve srovnávacím plánu s technick·ou češtinou dneška.
Slovník vyjde v prosinci a bude stát vázaný 25,50 Kčs

Ani ve vaší knihovně by neměl chybět

Slovník je první publikací, která v jediném svazku přehledně shrne na
610 stranách moderní ruskou a českou technickou terminologii. KaMá
část bude mít 16000 samostatných hesel a hesel bohatě rozvinutých,
která bezpečně provedou použivatele ruskými a českými odborně technickými texty. Toto tvrzení se opírá o "zatěžkávací zkoušku", kterou
materiál slovníku prodělal při zkušebních překladech. Systematická excerpce byla provedena z nových norem ČSN a GOST a z předních děl
jednotlivých zastoupených oborů, zvl!Íště pak z Technického naučného
slovníku (1962-1964). Přitom nebylo zapomenuto na nejmodernější termíny typu laser, maser, stroj na překládání jazyků, plazmomet, televizní
družice atd., které působí tolik těžkostí při četbě zprávo novinkách vědy
a techniky v denním tisku a které budou v běžných slovnících chybět
ještě pár let.
Tak vzniklo bohaté dílo, které poskytuje zájemci opravdu solidní pohled
do téchnické ruštiny ve srovnávacím plánu s technickou češtinou dneška.
608 stran, váz. 25,50 Kčs
Nejširšímu okruhu čtenářů
je určena novinka ekonomické redakce SNTL

Čisla prok;aždého ...196,4
Přinášejí nejvýznamnější údaje o rozvoji národního hospodářství, o obyvatelstvu, jeho hmotné a kulturní úrovni. Ukazují názorně úspěchy, kterých dosáhli pracující ČSSR. Dokládají je i na řadě zajímavých mezinárodních srovnání. V příručce jsou obsaženy také mezinárodní přehledy
a některé praktické informace. Text je provázen řadou barevných příloh
s grafy a mapkami.
352 stran, 64 obrázků, váz. 19,- Kčs
ZAky střední průmyslové školy stavební,
obor pro občanské a průmyslové stavby,
upozorňujeme na 4. vydání učebnice
Inž. v. Fousek - inž. A. Skoták - inž. J. Skoták

G
Najdete zde přehled základních geodetických prací, které potřebuje znát
absolvent střední průmyslové školy stavební. Autoři postupně probírají
postupy prací a přístroje používané při měření délek a úhlii, situační
zaměřování stavebních parcel, měření jejich rozsahů, měření výšek a
tacheometrii.
112 stran, 182 obrázků, brož. 4,10 Kčs

Knihy dostanete v knihkupectvích
a ve Středisku technické literatury v Praze 1, Spálená 51

