Směr vědecko-výzkumné činnosti v čs. geodesii a kartografii
Ing. Jaroslav Kouba, ÚSGK
Socialistická přítomnost vyrůstá z všestranné a nezištné spolupráce vědy a technické praxe. Bez vědy
li výzkumu nelze si představit růst společenské výroby, vědecké jsou základy socialismu i řízení veškeré
naši práce. Samoúčelnost, individualistické pojetí,
spekulativní reminiscenpe a odtrženost teorie od
potřeb výroby jsou věcí minulosti. Výzkumní pracovníci, znajíce společenskou úlohu vědy za socialismu, s nezměrným úsilím přistupují k řešení nejdůležitějších problémů požadovaných praxí a vyplývajících z potřeb rozvoje socialistického hospodářství.
Výstavba nového společenského řádu klade nejvyšší a nejodpovědnější požadavky na všechna odvětví čs. vědy a tedy i na geodesii a kartografu. Rozsáhlé a odpovědné geodetické a kartografické práce
'různého druhu a přesnosti jsou podkladem téměř
veškeré hospodářské a technické činnosti. Geodetická a kartografická služba, postupně se konsolidující a soustřeďující za období posledních 10 let, neustále podporuje rozvoj vědecké geodesie a karto~rafie
a tím přispívá k jejím dosavadním úspěchům. Cekají
nás další velké úkoly, které jsme schopni řešit, vycházejíce z pokrokové tradice čs. geodesie ~ kartografie. V tomto směru pomáhá nám usnesení UV KSC
a vlády CSR o úkolech vědy při zabezpečování rozvoje a zvyšování technické úrovně čs. průmyslu ze
dne 22. února 1956.
Geodetický a kartografický časopis je již po několik
desítiletí jedním z osvědčených prostředků k rozšiřování vědecko-technických informací. Pokusíme se
tedy na tomto místě podat stručnou přehlednou zprávu o významu uvedeného usnesení pro další naši
výzkumnou činnost.
Výsledkem péče o rozvoj vědy a výzkumu v našem státě je založení téměř 200 vědeckých, výzkumných a vývojových pracovišť a ústavů ve všech oborech činnosti, mezi nimi i Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze,
který v tomto roce vstupuje do třetího roku svého
trvání. Jaké jsou výsledky dosavadní práce ústavu?
Jak přispěl tento ústav k řešení nejzávažnějších
problémů geodetické a kartografické výroby? To
jsou nejčastější otázky pracovníků v ústavech Ústřední správy geodesie a kartografie i zeměměřičů v jiných resortech. Odpovědí budiž přehled nejdůležitějších vyřešených úkolů, kromě jiných, a to poměrně
malým kolektivem výzkumných pracovníků ústavu:
Bansenovo protínání s m~řickou kontrolou a s obecným kriteriem přesnosti;
Vyhotovení a udržování nového písemného operátu
pro jednotnou evidénci půdy matematickými stroji
na zpracování informací;
Návrh tabulek k výpočtům v Gaussově zobrazení
pro 3° a 6° pásy, elipsoid Krasovského, díl I - výpočet X, Ya y, díl. II - výpočet cp, A. a IX, díl III výpočet délkových a směrových oprav ze zobrazení,
díl IV - mezipásové transformace souřadnic;
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Optimální měřítko originálu kartografické kresby;
Základní plán průmyslového závodu;
.
Tabulky odmocnin zaměřené na úplný výpočet podle
Pythagorovy věty (mezní délka přepony 5 OOO,OOOm);
Metoda měření směrů při geodetickém zjišťování
deformací údolních přehrad;
Výzkum užití llovodobých osvětlovacích prostředků
při reprodukci map;
Uprava tachymetrického
pravítka pro přímý výp.očet nadmořských výšek;
Uprava logaritmického pravítka jedné úhlové míry
na druhou;
Návrh konstrukce jednoduchého fotografického sázecího přístroje;
Fysikální váhy trigonometrických směrŮ;
Metodika počítání strojem v praktické geometrii;
Návrh konstrukce vtiskovacího přístroje pro mapové
značky;
Srovnávací studium nivelačních horizontů CSR a
okolních států;
Geodetické logaritmické pravítko;
Návrh úpravy odklápěcího Arregerova klínu jako
logaritmického dálkoměru;
Úprava tachymetrické latě pro přímé čtení nadmořských výšek;
Technická dokumentace podzeDiních měření;
Technologické postupy při výpočtech v Gaussově
zobrazení.
Geodetickým a kartografickým výzkumem zabývají se však na okraji své pedagogické činnosti pra~
covníci vysokých škol a členové geodetické a geofysikální sekce Ceskoslovenské akademie věd, jejichž
významné práce známe z četných publikací a referátů.
I jednotlivci v různých ústavech a úřadech z vlastní
iniciativy bez ohledu na vynaložený čas podle svých
sil a možností přispívají k rozvoji vědeckégeodesie
a kartografie. A v neposlední řadě podporuje zavádění nejvyšší techniky vynálezecké a zlepšovatelské
hnutí, jehož úspěchy i v oblasti zeměměřictví jsou
nepopiratelné.
Přes všechny tyto úspěchy nesplňuje však dosud
naše věda a výzkum svůj prvořadý úkol - včasnou
přípravu a teoretický rozbor naléhavých problémů,
před kterými stojí naše výroba. Hlavní příčiny dosavadních nedostatků spočívají především v nedokonalé organisaci a plánování, odtrže.nosti a isolovanosti vědeckých pracovníků od výroby, nedostatečném sledování otázky produktivity práce, malé péči
některých vedoucích pracovníků o zvyšování kviilifikace přidělených zaměstnanců, řešení úkolů vyhovujíeích osobní zálibě a tím zanedbávání hlavních
problémů. Výkonní pracovníci ve fotogrametrii, topografii a kartografii právem namítají, že jim náš
výzkum velmi málo pomohl při jejich práci, kte~á
vzhledem k svému rozsahu i důležitosti tvoří základ
veškeré naší odborné činnosti. V tomto §měru je
složení výzkumných pracovníků velmi nedokonalé
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problémů, zhospodárníme postup výzkumu a ekoa neúměrné potřebám praxe. Nedokonalé je rovněž
nomicky využijeme jeho kapacity. S tím souvisí
plánování a koordinace úkolů řešených Českosloveni vzájemná výměna zkušeností a prohlubování spoluskou akademií věd, vysokými školami, Výzkumným
práce se všemi zeměmi, které věnují stejnou péči
ústavem geodetickým, topografickým a kartograrozvoji geodetické a kartografické teorie i praxe.
fickým i jinými ústavy. Organisované konsultace,
Naším cílem bude usilovat o koordinaci výzkumné
účast vědeckých pracovníků na polních a kancelářa vědecké činnosti s geodetickými a kartografickými
ských pracích a pracovní porady a pohovory pro řešeslužbami SSSR a zeměmi LD.
ní závažných problémů byly pro nás až do nedávna
téměř neznámými pojmy. Malá pozorp.ost je věnoÚspěšná propagace a rozšiřování výzkumných po·,
vána sledování současného vývoje a úspěchů světové
znatků naráží na poměrně malý zájem vyšších a
vědy a nedostatečně se studuje a využívá cizí litehlavně středně technických kádru. Je tedy na všech
ratury, účasti na cestách do zahraničí a zkušeností
pracovnících zabývajících se propagací a knihovtakto získaných.
.
nictvím, aby zlepšili svoji práci a dle možností přispěli k zajištění nejširšího zájmu o odbornou zeměK umožnění dalšího postupného rozvoje vědeckoměřickou literaturu. V zájmu rozvíjení a prohlubovýzkumné činnosti v oboru geodesie a kartografie je
vání vědecko-technických
poznatků, podněcování
třeba provést některá důležitá organisační, hospoa pěstování vědecké práce a spolupráce při zvyšování
dářská a technická opatření. Na podkladě zjištěných
odborné a ideologické úrovně vyučování na vysokých
nedostatků a za pomoci všech aktivních složek je
i středních zeměměřických školách se připravuje zřínutno v nejkratší době vypracovat společný plán
zení vědecké technické společnosti pro geodesii a karvýzkumných úkolů na r. 1957 a program perspektivního rozvoje geodetického a kartografického výzkumu
tografii.
Další velké úkoly, vyžadující smělé a včasné řešení
na dalších 10-15 let. Zatím co základní výzkum bude
mnoha vědeckých problémů, stojí před námi. Bude
převážně záležitostí Čs.' akadeínie věd a vysokých
na nás čestně se vyrovnat s dobudováním a údržbou
škol, musí vědecko-výzkumná
činnost v resortu
Ústřední správy geodesie a kartografie být zaměřena . čs. geodetických základů, které by vyhovovaly nejvyšším mezinárodním požadavkům i vysoké přesv prvé řadě k bezprostřednímu využití vědeckých
nosti map velkých měřítek. Pokrokové fotogrametpoznatků v praxi. Nutným předpokladem úspěštrické metody musí v největší míře nahradit zastaralé
ného rozvoje vědy a výzkumu je zajištění vhodných
způsoby a urychlit a zkvalitnit tvorbu map. Je třeba
prostorů, pracovišť a laboratoří.
Zvláštěj citelně
opatřit podklady pro nejrůznější inženýrské stavby
postrádáme dokonale zařízenou mechanickou dílnu,
i jiné důležité projekty. Dnes již můžeme zcela oprávbez níž je realisace některých výzkumných problémů
něně požadovat, aby klasické měřické metody byly
velmi těžkopádná a mnohdy i nemožná. Kolektivy
v dohledné době nahrazeny novými způsoby měření
výzkumných pracovníků je třeba co nejdříve doplnit
a rozšířit zvláště o.specialisty. z oboru fotogrametrie
délek spočívajícími na využití úspěchů moderní fya kartografie, pro které se doporučuje zřídit aspisiky. Dynamické pojetí vyšší geodesie spolu s geologií
a geofysikou poskytnou nám údaje potřebné pro
rantury na našich vysokých školách. Výchova mlaznalost složení a tvaru Země. Při zpracování hromaddých vědeckých pracovníků a soustavné zvyšování
ných výsledků geodetických měření bude třeba se nejejich kvalifikace se musí stát nejenom prvořadým
zájmem vedoucích výzkumných
pracovníků,
ale prodleně zabývat zaváděním nových matematicpředevším otázkou jejich vědecké cti. Pro zlepšení
kých strojů, které i v našem oboru způsobí převrat
v dosavadní počtářské technice. Velká budoucnost
práce VýzkuIIl.ného ústavu geodetického, topograa dlouhodobé perspektivy nejrozmanitější vědecké
fického a kartografického je třeba ustavit vědeckou
radu, která značně usnadní práci celého ústaVÍI a zdoi výrobní práce se otvírá před všemi pracovníky
čs. geodesie a kartografie. Jsme připraveni věnovat
konalí systém nynějších pohovorů o výzkumných
všechny své síly rozvoji vědecké práce a s příslovečzprávách v oponentském řízení. Kolektivní řešení
nou zeměměřickou. důkladností splnit své yýrobní
hlavních výzkumných úkolů je další nezbytnou podúkoly. V tom smyslu nám pomáhá usnesení ÚV KSČ
mínkou pro uspokojivé a včasné řešení každého proba vlády o úkolech vědy, které je významnou směrnicí
léni~. Soustavným sledováním současné světové vědy
usnadníme obtížné studium mnohdy již vyřešených
pro další. rozvoj geodesie a kartografie.

Budování a upevňování JZD
Ing. František Šteiner, Agroprojekt Praha
Výsledky minulého roku ve výrobě a výkupu zemědělských
produktů
potvrzují
správnost
linie
X. sjezdu Komunistické strany Československa, že
trvalého a soustavného zvyšování zemědělské výroby, jako nezbytné podmínky neustálého růstu životní úrovně pracujících, je možné dosáhnout jen
cestou d~lšího budování, rozvoje a upevňování jednotných zemědělských družstev.
O výhodách společného hospodaření se denně přesvědčují široké masy drobných a středních rolníků
a drtivá většina z nich projevuje zájem o založení
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a vstup do jednotného
zemědělského družstva.
Po zasedání Ustředního výboru Komunistické strany Československa v červnu 1955 se myšlenka
družstevní velkovýroby vítězně šíří a stává se samozřejmostí. Tak ku př. v kraji České Budějovice bylo
jen za prvé tři měsíce letošního roku založeno přes
239 nových JZD a v kraji Jihlava 160. Nová JZD
přibývají stále rychleji a všem bude nutno v nejkratší době vytvořit podmínky pro zavedení základních forem socialistické zemědělské velkovýroby.
IDavní podmínkou je vytvoření velkých půdních
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Geodetický obzor
sv. 2/44 (1956) Č. 5
celků, jako základního předpokladu pro pokud možno
nejlepší využití mechartisačních prostředků a zavedení společného osevu. Tím bude docíleno, že celkovou výměru osevních ploch jednotlivých plodin bude
možno umístit se zřetelem na půdní poměry a druhy
předplodin do nově utvořených půdních celků, za
účelem dosažení vyšších hektarových výnosů. Neméně důležitou podmínkou je výstavba společných
zařízení pro živočišnou výrobu, která se svým významem rovná rozorání mezí. Zajišťováním těchto úkolů
byl pověřen Agroprojekt, státní ústav pro projektování zemědělské výstavby, který plní funkci generálního projektanta
výstavby
na zemědělském
úseku a který též poskytuje jednotným zemědělským družstvům technickoporadenskou
pomoc při
vlastní výstavbě společných zařízení prováděné svépomocí.

přespolních pozemků v obci; za tím účelem provádět
HTÚP nejen v rámci příslušného katastrálního
území obce, ale i na katastrálních územích těch Qbci,
v nichž mají rozptýlenou pozemkovou držbu zemědělské závody up~avované obce (ve které se provádí
HTÚP); v případech, kdy tento úkol by nebylo
možno pro krátkost času zvládnout v celém rozsahu
a kdy se jedná o menšinová JZD, řešit směny přespolních pozemků se sousedními obcemi jen pro zemědělské závody sdružené v JZD;

Při současném masovém růstu nových JZD bude
prvořadým celost(ltním úkolem provedení hospodářsko-technických
úprav pozemků a bude třeba,
aby kromě pracovníků Agroprojektu byly na plnění
tohoto úkolu obdobně jako v letech 1950 až 1952
zapojeny i jiné organisace a ústavy, které mají
ve svých řadách zeměměřické případně zemědělské
a lesní inženýry nebo kvalifikované techniky. Přede~ším bude třeba na tyto práce uvolňovat prac~)Vníky zkušené a osvědčené v provádění HTUP.
Největší a nejúčinnější pomoc v minulých letech
poskytovali pracovníci nynějších okresních měřických středisek oblastních ústavů geodesie a kartografi!, kteří byli mezi prvními průkopníky provádění
HTUP. I v letošním roce bude na inženýrsko-tecp.nických pracovnících okresních měřických středisek
závislé splnění hlavního úkolu vyplývajícího ze zvýšených požadavků JZD na bezodkladné provedení
hospodářsko-technických
úprav pozemků. Tito pracovníci svými dosavadními zkušenostmi jsou zárukou, že s jejich pomocí budou úkoly zdárně a včas
splněny.
S ()hledem na plánované vlastní úkoly spojí pracovníci okresních měřických středisek účelně zeměměřické práce pro HTÚP se zakládáním jednotné evidence půdy, uložené těmto orgánům vládním usnesením č. 192 ze dne 25. ledna 1956.
K docílení jednotnost~ technických prací spojených s prováděním HTUP vydal Agroprojekt dne
1. září 1955 prozatímní směrnice pro vypracování
nebo přepracování jednoduchého projektu hospodářsko-technických úprav pozemků, které stanoví důsledné uplatňování
a dodržování těchto hlavních
zásad:
1. provádět HTÚP především v zájmu JZD a
v zájmu malých a středních rolníků;
2. neměnit při provádění HTÚP vlastnické poměry v pozemkové držbě; měnit pouze užívání pozemků;
3. vytvářet velké půdní celky na základě směn
p021emků převážně v rámci stávající sítě polních
ce8t~ a to v zásadě v těch polních a lučních tratích,
kde pozemková držba zemědělských závodů sdružených v JZD převažuje, nebylo-li za tím účelem
dosa~eno jiné dohody;
4.. nepoškozovat směnou pozemků malého a středního zemědělce;
5. projednat a řešit v zájmu vytvoření nového
uceleného hospodářského obvodu obce směny všech

Při provádění prací je nutno se řídit uvedenými
prozatímními směrnicemi Agroprojektu, dále ustanoveními v!. nař. č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru
hospodářsko-technických
úprav pozemků a prováděcími předpisy obsaženými ve vyhlášce ministerstva
zemědělství č. 212, ze dne 23. listopadu 1955, Ú. I.
Každý z pracovníků, kteří budou jinými organisacemi na tyto práce uvolněni, bude na příslušné krajské
pobočce Agroprojektu podrobně instruován.

6. nevytvářet honovou soustavu osevních postupů
a zavádět do nově vytvořených půdních celků pouze
společný osev jednotlivých plodi~, stanovený rozpisem státního plánu zemědělské výroby;
7. navrhovat pouze takové terénní úpravy, které
mají i svůj účelový význam.

Zjednodušený
způsob a rozsah pozemkových
úprav je nutno chápat jako okamžitou pomoc umožňující rozorání mezí a další rozvoj nových jednotných
zemědělských družstev. Tímto způsobem provedená
úprava zatím plně vyhovuje, neboť podléhá neustá·
lým vlivům, jež vyvolávají časté změny v projektech HTÚP. Teprve po politicko-organisačním a
hospodářském upevnění JZD bude nutno přistoupit
k vypracování souhrnného projektu, který bude
obsahovat návrhy na:
a) nejúčelnější uspořádání a plné využití půdního
fondu s ohledem na stanovený směr výroby, složení
a druh jednotlivých odvětví zemědělské výroby a na
nově vytvořené půdní celky;
b) hospodářsko-technická
opatření, jako vodní
odpady, meliorační zařízení, příjezdy a jiná komunikační zařízení, jichž je třeba k úspěšnému hospodaření;
c) nejvhodnější rozmístění potřebných výrobních
a provozních stavebně technických zařízení.
V zásadě půjde o komplexní plán organisace celého
území obce, který bude vyžadovat vzájemnou spolupráci různých odborníků. Některé z hlavních úkolů
budou svěřeny zeměměřickému inženýru, který při
tomto krajinném plánování bude mít příležitost uplatnit své tvůrčí schopnosti jako projektant. Je proto také třeba, aby vysoké školy připravovaly pro tento
velký a vděčný úkol dostatek politicky uvědomělých
a odborně kvalifikovaných absolventů, kteří by dokonale ovládali zásady územního plánování a v dostatečné míře i obory, které s hospodářsko-technickými
úpravami pozemků souvisí, prótože budou úzce spolupracovat s příslušnými specialisty. Výsledek jejich
společné činnosti - komplexní územní plán vElsnicemusí umožňovat racionální socialistickou zemědělskou velkovýrobu a správné řízení investiční· výstavby v souladu s požadavky na urbanistické uspořádání vesnice a v zájmu dalšího rozvoje a upevňování JZD.
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Sovětské fotogrametrické metody a použité stroje
Ing. Ladislav Skládal, GTÚ v Praze

526.918 (47)

pfehled sovětských fotogrametrických mapovacích metod. Použité fotogrametrické stroje a přístroje.
Požadavky národního hospodářství na mapování

v Sovětském svazu jsou tak veliké, že jejich splnění
Je možné uskutečnit jen při nejširším použití fotogrl~metrických metod. V současné době čistě fotogrametrická metoda, to je metoda, kdy polohopis i výškopis mapy je sestrojen fotogrametricky, vyplňuje
asi 50 % plochy všech mapovacích prací. Zbývajících 50 % je mapováno buď kombinovanou metodou
nebo metodou stolovou.
Při kombinované metodě polohopisnou složkou
. mapy je fotoplán, na němž obdobně jako při stolové
metodě Seběhem polních prací zaměřuje a řeší výškopis mapy. Přesnost polohopisu na fotoplánu a usnadMné zaměření a vyřešení výškopisu na fotoplánu
jsou pnčinou toho, že kombinované metody je pou~íváno asi na 40 % veškeré plochy a stolové metody,
známé u nás jako klasické mapovací metody, jen I1.a
10% plochy.
. V současné době je však snaha, vyplývající z ekonomíckých důvodů, rozšířit objem mapování čistě
fotogrametrickými meto.dami na úkor metod kombi·ii.ovanéa stolové.
Teoretický výzkum a kónstrukce nových fotoleteckých komor a zařízení používaných při fotoleteckých pracích, stejně jako konstrukce nových vyhodnocoYJcÍch strojů a vývoj nových technologických
postupů dávají kladné předpoklady, že užití čistě
fotogrametrických metod bude stále širší a tím se
i zvýší hospodárnost mapovacích prací.

Proces

Způsob

I

I

1. Grafickou metodou
a) na jednom listě
b) na vice listech
.

Zhuštění polohopÍsněho podkladu

2. Metodou fotopolygonometrie

. 3. ,Na multiplexu
LV
!

rovinatém

terénu

Způsob vyhotovení
P9lohopisu

I

Objem
praci

výškopisu

měřickým
stolem

l

fotogrametricky

I měřickým
stolem

fotogrametricky

I. fotograme-

mapy
měřickým
stolem

tricky

I
I

I

pllhorkovitém

terénu

Použitý přistroj

. . ZaDlěfenf vý~opisu
fotoplánu
.

[. na

terénu

40

%

50

%

I stolová
I kombinovaná

l

diferencovaná nebouniversální

Pro úkon

Fotoreduktor Popova

Redukce rozvinuté sítě

Mnohoprojektorný
tor

Redukce rozvinuté sitě

fotoreduk-

Přesný .stereometr neb stereokomparátor
.

Určení prvků vzájemné orientace a měření základen a úhlů
v polygonu

Koordinátograf

Vynesení bodů polygonového
pořadu

Multiplex

Rozvinuti sitě

Fotoreduktor

Redukování sitě

Překreslovlič FTB nebo FTM

Překreslení
snimků

Překreslovač FTB nebo FTM

Překreslení jednotlivých snimků po vrstvách

Horský fototransformátor

Současné vyloučení vlivu pře~
výšení na jednotlivých snímcích

Překreslovač FTB nebo FTM'

Překreslení snímků

Nivelační stroj
1. Stolovoumetodou

%

I

. Zhotoveni fotoplánu
3. V ho~atém

10

V Sovětském svazu je tedy mapování bez použití
fotogrametrie prováděno pouze na 10 % plochy, při
.čemž diferencovaná a kombinovaná metoda jsou
v současné době nejužívanější fotogrametrické metody.
Hospodárnost fotogrametrických prací je zvýšena
ještě tím, že fotogrametrie je s výhodou používáno
při zhušťování polohopisného podkladu a při mapování v měřítku 1: 25 000 i pro zhuštění výškového
podkladu.
. V následujících přehledech jsou uvedeny stroje,
používané pro jednotlivé procesy fotogrametrických
metod.

.

2. V

Metoda

Eklimetr
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Proces

,

Způsoh

I

Zhuštění sítě výško.
vých hodů pro mapu
měř. I: 25000 amenších měřítek

I

Přesný stereometr neh stereo·
komparátor

Určení prvků vzájemné orientace a měření rozdílů podélných paralax

2. Metodou přetvořeného mo·
delu

Přesný stereometr neh stereokomparátor

Měření vertikálních paralax
a měření rozdílů podélných
paralax

3.' Metodou připojování
stereometru

Přesný stereometr
Topografický stereometr

Určetn prvků vzájemné orien·
tace - Připojování dvojic

Přesný stereometr neh stereo·
komparátor

Měření rozdílů podélných pa·
ralax

Multiplex

Vytvoření a orientování~stereomodelu, odečtení výšek
'vlícovacích hedů

.

--S. Namultiplexu -_.

na

-

---'~

..t.

<

•••.•••

ó.">l:'

I

I.

Určení prvků vzá·
jemné orientace

Početní způsohy

I

Zhotovení výškopisu

I

Vyhodnocení snímkových dvo·
jic

I

,
a) Na fotoplán
1. Z vyhodnocených snímků

Transformace z cen·
trální do orthogo·
nální projekce a měřítkamapy

Proces

I

~huštění situačního
a výškového podkladu leteckou triangu·
laci

I
Přesný stereometr neh stereo·
komparátor
Topografický stereometr
STD·I neh STD·2

Měření vertikálních

paralax

I

I

Zákres vtstevnic na snímcích

Stereoskop neho Baštanůvstereoskop

Překreslení vrstevnic

2. Z čarových diapositivů

Jednotlivý projektor

Překreslení vrsťevnic

h) Na mapový list z ěarových
diapositivů

Jednotlivý projektor

Překreslení vrstevnic a poloho.
pisu současně - po vrstvách

Způsob

Použitý přístroj

I

PřipoJovám snímkových dvo·
jic

1. Vyhotovení situace a výškopisu v čarách

.
"-

2. Vyhotovení situace foto·
plánem a výškopisu v čarách

I

I

Pro úkon

Stereoplanigraf SPB

Rozvinutí sítě a určení polohy
a výšky vlícovacích hodů

Multiplex

Rozvinutí sítě a určem polohy
a výšky vlícovacich hodů

Stereoplanigraf SPB

Současné vyhodnocení situace
a výškopisu

Multiplex

Současné vyhodnocení situace
a výškopisu
'

Polní stereoplanigraf
Lohanova

Vyhotovem mapy

v.

Pro úkon

1. Metodou CNIIGAíK

4. Přímkovou metodou

•

Pouiitý přístroj

prof.

Současné vyhodnocení situace
a výškopisu

Stereoprojektor~ prof. Roma·
novského

Současné vyhodnocení situace
a výškopisu

Fotokartograf
ševa

prof.

Drohy·

Současné vyhodnocem situace
a výškopisu

Fotokartograf
ševá

prof.

Drohy-

1. Vyhodnocem výškopisu,
2. Určem prvků vnější orien·
tace,
3. Zhotovení fotokopií pro
montáž fotoplánu po vrstvách.

Sovětském svazu Je z ekonomických důvodů
v současné dohě nejužívanější
stereotopografická
metoda t. zv. diferencovaná metoda. Její výhodou je
jednoduchost používaných vyhodnocovacích strojů,
jejich malá pořizovací cena a tím i možnost jejího
použiti v nejširším měřítku.
NeVýhodou je nutnost dalších pomocných strojů
k získáni údajů pro početní zjištěni prvků orientace

a pro transformaci vyhodnocených vrstevnic na snímcích do orthogonáfuí projekce. Nejlépe je automatisace fotogrametrických prací uskutečňována na universálních strojích, jejichž použitím se získá čárová
mapa, kterou je nutno pouze kartograficky zpracovat.
V dalším hude popsána práce na přístrojích uvedených v tahulkách I., II. a III. a uvedeny některé
technické údaje, případně jejichohrázek.
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Popu práce a přistrojů použivaných pro zhuštěni
situačniho podkladu
V současné době se pro zhuštění situačního podkladu používá v aerogeodetických podnicích Sovětského svazu nejčastěji grafické metody. Přístrojem
provádějícím redukováni rozvinutých sítí na průsvitkách je
~;1I"; ;/,
fotoreduktor
Popova,
kterým je možno provést
redukci fototriangulačních síti rozvinutých na průsvitkách rozměrů až
60 X 60 cm do měřítka mapy. Možnost změny měřítka je v mezích 0,6 až 1,5 měřítka fototriangulačnich sítí.
Redukce se provádi tak, že na mapový podklad
se promítnou body fototriangulačni sítě a změnou
měřítka se přivedou ke ztotožnění sobě odpovídající
body.
'

rovnoběžnost roviny stolu, objektivu a negativu a
správná činnost rombického inversoru.
Značné rozměry přístroje (výška asi 3 m) jsou
způsobeny značnou ohniskovou vzdálenost,í objektivu - f = 500 mm.
Byly proto snahy zmenšit rozměry tohoto fotoreduktoru a tak prof. Drobyšev zkonstruoval menší
přístroj zv. fotoepireduktor, který má menší rozměry
proto, že zmenšení sítí se provádí ve spojení se speciálním pantografem.
V Sovětském svazu při mapování v měřítku
1 : 100 000 pro zhuštění polohopisného podkladu bylo
užito přístroje nazvaného .
mnohoproj
ektorný
fotoreduktor
(mnogoprojektornyj
fotoreduktor)
- dále MPFR.
Je to přístroj, umožňující redukování a spojení sítí
na více mapových listech současně, jestliže jsou pro
tyto mapové listy dány rovinné souřadnice čtyf
vhodně rozložených vlícovacích bodů, jak je patrno
z obr. 2.

j M-33-2! IM-33-3j IM-33-~1

1~33-11
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Na obr. 1 je znázorněno schema přístroje. Tento
sestává ze stativu 1, podkladné desky 2, dvou vozíků
3 a 4 a rombického inversoru 5. Stativ je zhotoven
ze silných trubek Q. spočívá na čtyřech stavěcích
šroubech. Deska 2 pro umístění podkladu je buď ze
dřeva, aluminia nebo mramoru. Stavěcími šrouby
je možno desku přivést do vodorovné polohy. Vozík
objektivu s vozíkem kasety jsou spojeny rombickým
měřítkovým
inversorem, zabezpečujícím
automatické zaostření obrazu při změně měřítka. Mezi vozíky je umístěn měch, který zabraňuje osvětlení
stolu. Vrchní vozík nese skleněnou kasetu na stavěcích
šroubech, které umožňují její horizontování.
Zdrojem chyb při práci na reduktoru je poměrně
slabé osvětlení, použije-li se normálních žárovek a
není-li u přístroje reflektor, který způsobuje zintensivnění zdroje.
Justace přístroje se provádí tak, že se kontroluje

V r. 1950 předložil pracovník MAGP F. P. Sevčenko návrh tohoto přístroje, který pak byl na příkaz GUGK a po doporučení CNIlGAiK zkonstruován. Během zkušebních prací se tento prototyp
osvědčil tak, že v r. 1954 bylo i1avrženo rozšíření tohoto přístroje a zavedení do provozu něk~erými aerogeodetickými podniky.
MPFR plní v podstatě tutéž funkci jako fotoreduktor Popova. Liší se však od něj tím, že 12 projektorů umožní současné vzájemné spojení, redukování
a vyrovnání fototriangulačních
sítí na 10-12 mapových listech současně.
Jednotkou redukování je fototriangulační síť na
jednom mapovém listě a tato jednotka se nazývá

. "•

"maSIV

.

Uvedeného přístroje bylo dosud ponejvíce použito
pro zhušťování situačního podkladu při mapování Sovětského svazu v měř. 1: 100 000. V tomto měřítku se
provádělo současně zhuštění na ploše 12-15 tisíc km2
pří vzdálenosti geodetických bodů přes 30 základen
fotografování. Tato vzdálenost činí při měřítkufotografování kolem 1 : 60 000 asi 100 km ve skutečnosti.
Využití tohoto přístroje je .výhodné zejména při
řídké síti geodetických bodů v územích máloobydlených a těžko dostupných.
Přístroj má celkové rozměry 250 X 190 X 150 cm
a sestává ze iltojanu, na kterém jsou upevněny na
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vodorovných tyčích pohyblivé vozíky nesoucí projektory. Projektory jsou sestaveny do tří řad po čtyřech projektorech. Stojan, nesoucí 12 projektorů, je
umístěn na stole, jehož pracovní plocha má rozměry
140 X 140 cm.
Masivy sestávají z 5-6 řad rovinné triangulace a
jsou navzájem spojeny společnými body zvolenými
v rozích listů mapy. Rohy listů mapy jsou přibližně
určeny na předběžném sestavení leteckých snímků
(nakydnyj montaž) podle mapy menšího měřítka.
Pomocí fotoreduktoru Popova je nutno jednotlivé
masivy přivést k jednotnému měřítku (asi 1: 65 000).
Z masivů jednotného měřítka se pak zhotoví na
destičky rozměrů 6 X 6 cm desetinásobné zmenšeniny, které se založí do projektorů.
Pro vyhotovení podkladu v měřítku 1: 80 000,
jak je to předepsáno v MAGP, není možno provádět
redukci do tohoto měřítka. Volí se proto t. zv. předběžné měřítko buď 1: 160 000 nebo 1: 200 000, ve
kterém se vynesou dané geodetické body a do tohoto
měřítka se pak provádí redukce.
Jednotlivé
masivy
zmenšené v měřítku
asi
1: 650 000 se projektorem promítnou asi 5 X zvětšené na podklad a pohyby ve směrech os x, y a z se
uvedou projektory do takových poloh, aby promítnuté masivy navzájem na sebe navazovaly a byly
přitom uvedeny do měřítka podkladu. Společné body
(viz obr. 2) jako středy čtyř promítnutých
zobrazení se vyznačí v podkladu. Z měřítka podkladu se
přivedou jednotlivé body pouhým znásobením do
měřítka mapy. V dalším procesu slouží tyto body
jako body vlícovací k vyrovnání jed1J.otlivých triangulačních sítí pro každý list zvlášť. Výsledkem tohoto
vyrovnání jsou situační vlícovací body potřebné pro
překreslení jednotlivých snímků.
MPFR je ve stadiu zkoušek pro použití v měř.
1: 10 000 a 1: 25 000. V tomto případě je nutno znát
větší počet vlícovacích bodů, neboť redukování se
provádí pouze pro 4-5 listil současně. Zkušební
práce prováděn.é v MAGP ukázaly, že je možné pou-

žít MPFR pro zhotovování zpřesněných fotonáčrtů
v měř. 1: 10 000.
V publikaci [6] se uvádí, že použitím MPFR v mě·
řítkách 1: 25000 a 1: 10000 se ušetří asi 20-25 %
vlícovacích bodů.
Zhotovovat fotoplán pro území s převýšením nedovolujícím překreslit snímek na jednu až tři vrstvy
je umožněno originálním přístrojem, sestrojeným
pracovníky MAGP L. V. Pavlove~,
S. A. Pylajevem,
P. I. Popovem
a F. P. Sevčenkem
a
nazvaným
horský
fototransform:átor
(gornyj fototransformator)
- obr. 3.
Je to přístroj, zabezpečující sestrojení negativního
modelu území a jeho ofotografování, t. j. získání
snímku, na kterém skreslení způsobená reliefem jsou'
redukována na žádané minimum. Základními částmi
přístroje je "montážní síť", sloužící pro sestrojení
negativního modelu, a fotografické zařízení, zabezpečující ofotografování modelu.
Způsob sestavení fotoplánů hornatých území, tak
jak byl vypracován autory přístroje v r. 1952, je
založen na vyloučení skreslení situace na snímku.
Tato skreslení jsou způsobena re1iefem ofotografovaného ú;Zemí.
Jejich vyloučení se provede tak, že se ofotografuje
model území, sestavený ze snímku, rozřezaného na
vrstvy.
Postup práce na horském fototransformátoru
je
následující:
1. Z mapy menšího měřítka nebo interpolací výš.
kových bodů určených na multiplexu nebo jiným
fotogrametrickým
způsobem se zakreslí na snímek
vrstevnice v intervalu předem vypočítaných vrstev
(zon). Tento interval je volen podle měřítka mapy
tak, aby skreslení vlivem převýšení nepřekročilo
přípustnou mez.
2. Z leteckého negativu se zhotoví zvětšená kopie
přibližně v měřítku fotoplánu. V témže měřítku se

\tf
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Tak je možno sestrojit negativní model tím, že se
provede čárová zvětšenina snímku se zakreslenými
zvednou jednotlivé vrstvy na hodnoty LIp, odpovídavrstevhicemi.
jící převýšením středních rovin těchto vrstev nad
3. Na získané kopii se vyznačí hranice vrstev,
základní rovinou.
které se ostrou lancetou prořežou. Řezy se pak zalejí
Každou vrstvu ustanovujeme pomocí speciálních
kaučukovým lepidlem. Po zaschnutí lepidla se umístí
kolíčků, jež mají velikost LIp a umisťují se podél vrstakto připravená kopie na montážní síť.
tevnice, vedené ve výšce střední roviny dané vrstvy.
4. Proyede se vymodelování vyřezaných vrstev
na odpovídající převýšení a to pomocí speciálních
Výpočet výšky kolíčků LIp se provádí podle vzorců,
kolíČk~. Základní (nejhořejší) vrstva se umístí nejkde proměnnými jsou koeficient transformace (jenž
6podněji. Takto zajištěné vrstvy vytvoří nepřet~žitý
je funkcí výšky letu, ohniskové vzdálenosti fotomodel území. Tento se pak ofotografuje fotografickomory a měřítka sestavovaného fotoplánu) a rozkýni zařízením přístroje.
díly výšek jednotlivých zon.
'
'5. Pro sestavení fotoplánu je nyní možno použít
Přístroje použité pro vyhodnocováni vyškopisu
získaných negatívů pro transformaci. Na těchto neTopografický
stereometr
STD-2
gativech jsou skreslení přivedena k žádanému minimú, a proto se proces překreslení provádí stejným
je nejužívanější a nejdůležitější přístroj diferencozpůsobem, jako v případě negativů, získaných při
vané metody. Je určen ke kresbě vrstevnic na kopiích
leteckém fotografování rovinného území.
leteckých snímků.
Při leteckém fotografování hornatého území je
Vyhodnocování vrstevnic na STD-2 je založeno na
terénní bod B zobrazen na negativu bodem b (obr. 4). proměřování rozdílů podélných paralax zfotografoRelativní převýšení bodu B vzhledem k nejhořejší
vaných bodů kr~iny.
rovině To, přijaté jako základní, je označeno písmeRozdíly podélných paralax LIp' při obecné poloze
nem h. Obraz bodu b je posunut vzhledem k rovinné
optické osy ohjektivu letecké fotokomory nejsou linepoloze bo na překresleném snímku P o hodnotu LI ární funkcí převýšení terénu, jak je tomu prakticky
určenou vzorcem
při normální poloze optické osy komory. Jsou ovlivněny prvky vnější orientace, které způsobí jejich
změnu o hodnotu 61" vyjádřenou obecným vzorcem:
kde

op

je vzdálenost bodu bo od bodu nadiru a
H je výška fotografování nad rovinou To.
TO

Přemístíme nyní snímek (nebo odpovídající vrstvu)
z polohy Po do polohy Pl o hodnotu LIp tak, aby
hod b zaujal polohu bl na paprsku STbO' Jestliže
ofotografujeme tuto vrstvu snímku na negativ N,
pak zohrazení bodu bl(b) roviny Pl se ztotožní s jeho
rovinnou polohou bo vzhledem k základní rovině Po,
Posunutí bodu, způsobené reliefem území, hude takto
vyloučeno.
Hodnota LIp se určuje vztahem
LIp _
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LI _

r;;LIp

Toh
To(H-h)
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kde ki, k2, ka, k4, ks, kG' k." ks jsou koeficienty závisící
na prvcích vnější orientace,
x a y - proměnné souřadnice pozorovaných bodů,
LIp - rozdíl podélných paralax.

h
H - h

m

P-Pe

(2)

kde d je vzdálenost objektivu ST horského fototransformátoru od roviny stolu Po;
h je převýšení bodu nebo střední roviny překreslované vrstvy nad základní (nejhořejší) rovinou To.
Jestliže pak hody snímku zvedneme nad rovinu Po
na odpovídající hodnoty LIp, určované podle převýšení bodů h a ofotografujeme je na snímek N, dostaneme nový snímek bez skreslení, způsobených reliefem. Avšak zvednout množství bodů snímku na odpovídající veličiny je nemožné, je nutné řešit tento
úkol po vrstvách. Výšky vrstev h' se vypočítají
z podmínky, ahy zbytkové skreslení vlivem reliefu
území nepřevýšilo danou hodnotu na fotoplánu

h'

=

+ k,y

(3)

kde M je jmenovatel měřítka fotoplánu,
m je jmenovatel měřítka snímku.
Plochy odpovídajících vrstev se ohraničují a vyřezávají na snímku podle vrstevnic zakreslených
s intervalem h' (výška vrstvy).

s.L:.p

Na obr. 5 je ukázán geometrický vztah mezi převýšením a rozdílem podélných p~ralax.
STD-2, obr. 6, je přístroj, který pomocí korekčních
zařízení zavádí do měřených rozdílÍ! paralax automaticky na každém pozorovaném bodu opravy CJp,
takže pozorované rozdíly podélných paralax jsou
v určitém rozmezí v lineárním vztahu k převýšením
ofotografovaného terénu.
Nastavení korekčních zařízení do poloh, ve kterých je zajištěno opravování rozdílů. podélných paralax, se provádí v etapě, která je nazývána orientací
snímkové dvojice na topografickém stereometru.
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STD·2má
6 korekčních zařízení, kdežto STD-l
pouze 4,.;.neboť tento je určen k vyhodnocování
území s menším převýšením.

Orientaci je možno provést podle určených prvků
vnější orientace. Tento způsob však není v praxi
používán.
•
Orientace na stereometru se provádí buď podle
čtyř nebo podle šesti výškově určených bodů, a to
způsobem postupného přibližování měřených rozdílů podélných paralax k vypočítaným podle rovnice
odvozené na obr. 5.
Vyřešení mechanických korekčních zařízení; opravujících měřené rozdíly podélných paralax o vlivy
pl"vků vnější orientace obecného případu fotografování, je s-kvělým příkladem uplatnění teoretických
znalostí mechaniky ve fotogrametrii. Vyřešení provedl prof. Drobyšev, působící na MIIGAiK.
Tento poměrně jednoduchý přístroj plní dobře
funkci vyhodnocovacího
přístroje s požadovanou
přesností. Zákres vrstevnic je zde oproti jiným přístrojům prováděn přímo rukou při možnosti pozorování většího zorného pole. Tato možnost pozorování
usnadňuje správné vystižení terénních tvarů.
Předchůdcem topografických stereometrů byl přesný stereometr SM-3, připomínající stereokomparátor.
Nynější upravený typ SM-4 je používán jako stereokomparátor. Je to umožněno tím, že korekční zařízení, podobná korekčním zařízením topografického
stereometru,
umožňující měřit rozdíly podélných
paralax opravené o vliv prvků vnější orientace snímků, jsou postavena do nulových poloh.
Některé ze strojů, uvedených v přehledu pro kombinovanou, diferencovanou nebo universální metodu,
nebudou v článku popsány. Jsou to stroje u nás známé z popisů uvedených ve skriptech nebo učebnicích
v české nebo slovenské řeči a v naší fotogrametrické
praxi používané, jako ku příkladu stereoplanigraf,
multiplex, překreslovače a stereokomparátor.
Stejně tak nebude popsán jednotlivý projektor
(odinoličnyj projektor), kterým může být jeden
z projektorů multiplexu. V Sovětském svazu je konstruován jako zvláštní přístroj a liší se od projektoru
multiplexu tím, že jeho objektiV' má proměnnou ohniskovou vzdálenost. Jeto proto, aby byla možnost
zaostřit promítnuté
zobrazení při značných změnách měřítka.

Velmi užívaným

a rozšířeným strojem je

ultraširokoúhlý
multiplex
(svěrchširokougolnyj multipleks) - viz obr. 7.

Je multiplexem sovětské výroby. Od běžně použí.
vaných multiplexů se liší svými speciálními objektivy Russar - 25, jejichž ohnisková vzdálen8st se
rovná 20 mm, při zorném úhlu 2 ~ = 122 a relativním· .otvoru 1110.
Předností používaných objektivů je velká jejich
rozlišovací schopnost, malá distorse a malý úbytek
světelnosti objektivu od středu ke krajům.
Mimo používané speciální objektivy má tento
multiplex zvláštní výhodnou konstrukci stativu,
která dovoluje rychlejší a přesnější horizontování
modelu.
0

Nejnovější vyhodnovací stroje.
V poslední části článku budou popsány nejnovější
sovětské universální stroje. Poněvadž jsme za svého
pobytu v Sovětském svazu neměli možnost se s nimi
prakticky seznámit, uvedeme jejich popis podle citované literatury [4] a [5].
.
Ačkoliv se s prvními dvěma nepočítá pro praktické
použití, jak jsme se dověděli z rozhovorů s odborníky
v MAGP a CNIIG.AiJ(, uvádíme přesto jejich popis,
neboť oba stroje jsou vývojovým článkem ve snaze
vyrobit dokonalý universální vyhodnocovací přístroj.
Prvním z těchto přístrojů je
fotokartograf
Jeto
universální vyhodnocovací stroj navržený
prof. F. V. Drobyševem (obr. 8). Splňuje podmínky
kladené na universální stroje a mimo ně ještě podmínkya funkce překreslovače.
Při obecném případu
leteckého fotografování
vzniká při vyhodnocování nutnost provedení de'centrace negativů. Je to za tím účelem, aby bylo
možno provádět vyhodnocení negativů pořízených
leteckou fotokomorou jiné ohniskové vzdálenosti,
než je ohnisková vzdálenost projektorů fotokartografu.
Tato decentrace byla řešena ve dvou variantách.
První způsob řešení se neosvědčil. Druhý způsob je
založen na decentraci vyhodnocovacích značek.
Vnější orientace se provádí na základě 3 geodeticky určených bodů. Početním způsobem se určí
otočení modelu do takové polohy, aby vzdálenost
mezi vlícovacími body na prostorovém modelu odpovídala vzdálenosti mezi identickými body v pod-
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kladu a výšky odečítané na stroji se shodovaly s geodetickými výškami.
Pomocí tohoto stroje je možno vyhodnocovat letecké negativy postupným přiřazováním, neboť je
možno provést zkřížené pozorování.

jestliže jej srovnáme s postupem práce na jiných
universálních strojích.
•
Polní stereoplanigraf cprof. Lobanova byl mmen
jako přenosný universální stroj, určený pro vyhotovování map středních měřítek. Svou předpokládanou

Při zhotovování map velkých měřítek je nutno
splnit požadavek zhotovit fotoplán s vrstevnicemi.
Pro odstranění vlivu převýšení je nutno provést sestavení fotoplánu po vrstvách.
Fotokartograf splňuje tuto podmínku, neboť je
možno promítnout fotografický obraz na zvláštní
stolek a provést jeho naexponování na citlivý papír.
Výška stolku se vypočítá z požadavku přesnosti
situace. Vyhotovené překreslené snímky je možno
rozřezat na zony a z nich sestavit fotoplán.
Tento postup je nazván autorem u,niversálně diferencovanou metodou, která se praktikuje takto:
1. Provede se vzájemná a absolutní orientace
první dvojice,
2. vyhodnotí se výškopis dvojice,
3. zapíší se odečtené údaje na stupnicích stroje,
4. vloží se následující negativ a při zkříženém pozorování se provede přiorientování tohoto negativu.
Postup 3,4 a 2 se provádí do vyhodnocení celé řady.

přesností dostačoval požadavkům kladeným pn
mapování ve středních měřítkách (1: 25 000).
Přístroj je založen na teorii transformace snímkové
dvojice a pro vyhodnocení se používá kontaktních
kopií leteckých negativů.
Mechanické vyřešení přístroje bylo popsáno v Geodetickém a kartografickém obzoru č. 12, roč. 1955.
Popíšeme krátce postup orientace a Vyhodnocení.
Základní postupy při sestavování topografických
map pomocí tohoto přístroje jsou:
1. vzájemná orientace snímků (autor nazývá
tento úkon transformací),
2. vnější orientace snímků a
3. určení souřadnic jednotlivých bodů a vykreslení
situace a výškopisu.
Vzájemná orientace se provádí v rovině, jež je
rovnoběžná se základnou fotografování a kolmá
k hlavní základnové rovině prvního snímku. Je
ukončena tehdy, jestliže pohyby snímků a pohyby
nosičů snímků jsou odstraněny vertikální paralaxy
na šesti standardně rozložených bodech.
V případě, že jsou úhly sklonu optické osy záběru
letecké foto komory větší než 1,8°, nedosáhne se
úplného odstranění příčných paralax, jsou-li snímky
vloženy do snímkových nosičů tak, že jejich střed
a hlavní bod snímku se ztotožňují. V tomto případě
je nutno provést decentraci snímků ve směru obou
os.
Decentrace jsou funkcí úhlů sklonu nosičů snímků
a ohniskových vzdáleností stereo skopu f' a fotokomory f.
Mimo decentrace je nutno provést zcentrování
vyhodnocovacích značek. Hodnoty zcentrování· značek jsou funkcemi decentraci. Po zavedení patřičných hodnot, se přistoupí k nové orientaci snímků.
Postup je nutno někdy několikrát opakovat, jsou·li
úhly sklonu větší hodnoty.
Po provedené vzájemné orientaci se přistoupí

Zapsané údaje se postupně znovu nastaví na stupnice. Ve stejném pořadí se zakládají negativy a provádí se fotografování promítnutého fotografického
obrazu. Počet kopií z jedné dvojice je určen převýšením a dopustným skreslením situace. Nakonec se
provede montáž fotoplánu.
Polní

stereoplanigraf
A.N.Lobanova

prof.

V přehledu strojů používaných pro universální
metodu je uveden i tento přístroj, který je zajímavým pokusem sestrojit přenosný universální vyhodnocovací stroj. Viz ohr. 9.
Podle informací, jež získala delegace čs. geodetů
a kartografů za svého pobytu v Sovětském svazu,
nepočítá se s jeho praktickým použitím. Je to snad
způsobeno tím, že postup práce je značně obtížný,

1956/90

GllOdetický'

. óbzor
Č. 5

sv. 2/44 (1956)

k vnější orientaci snímků. Tato se provádí místo do
skloněné roviny do roviny horizontální.
K provedení orientace je nutno znát nejméně
3 geodetické hody. Používá se čtyř hodů, z nichž
jeden je pak kontrolní.
Pro vnější orientaci je potřeha určit a na přístroji
nastavit konstanty stereodvojice: výšku roviny orientace hl' výšku fotografování vzhledem k této rovině
Hl a podélnou paralaxu základního hodu Po'
Tyto konstanty se vypočítají podle vzorců, ohsahujících stejné výrazy, jako při diferencované metodě. Po nastavení vypočítaných konstant na přístroji se přistoupí k, orientaci. Na čtyřech daných
hodech se přečtou výšky na počítadle přístroje. Rozdíly těchto výšek a daných výšek určují pak podélný
a příčný úhel sklonu roviny orientace. Jejich znás?~ení~ p~měrem f' ff se získají úhly pootočení noSICU snlmku.
.
Po otočení nosičů snímků se opět ohjeví příčné
paralaxy, které nutno odstranit novou decentrací
a zcentrováním značek. Po provedené nové orientaci
se opět určují konstanty přístroje a provádí se nová
vnější orientace. Tento postup se provádí tak dlouho,
dokud se nedosáhne souhlasu mezi danými a odečítanými výškami.
.
Určování souřadnic jednotlivých hodů, vykreslení
situace a výškopisu se pr,ovádí při malém rozdílu
měřítka snímku a měřítka mapy přímo kreslícím
zařízením přístroje hez nutnosti použití pantografu;
Vyhodnocování se provádí ohdohným způsohem,
jako na jiných universálních strojích.
Konstrukce stroje a odvození principu je založeno
na transformování
dvojice leteckých snímků. Po
Stránce teoretické je přístroj velmi zajímavý a slouží
jako příklad pro studium k vývoji dalších strojů.
•••

•••

•••

Při návštěvě vojenského výzkumného ústavu fotogrametrie v Moskvě měli jsme možnost sWédnout
nový universální vyhodnocovací přístroj, který je ve
stadiu zkoušek a hude jistě, jak ukazují dosavadní
výsledky, nejpřesnějším z dosud vyráhěných nebo
zkoušených strojů.
Z výkladu J. P. Žukova, známého vědce v ohoru
fotogrametrie, jsme si zachytili několik údajů, které
nejsou úplné' a snad v některých detailech ne dosti
vystihující. Přesto je však zveřejňujeme, ahychom
ukázali na perspektivu rozvoje výrohy fotogrametrických .strojů v Sovětském svazu.
Stereoprojektor

Romanovského

-

SPR-2

je nejnovějším sovětským universálním vyhodnocovacím přístrojem, procházejícím stadiem výzkumů
a zkoušek praktickým prováděním vyhodnocení.
Svou konstrukcí se podohá italským vyhodnocovacím přístrojům firmy Santoni. Na rozdíl od nich
má pevně vložené snímky a pohyhlivý pozorovací systém. Středem souřadnicové soustavy je u SPR-2
fokální hod. Korekční zařízení opravují měřené
radius-vektory.
Ohjektiv je dvojitý, širokoúhlý - 2 ~ = 1200•
SPR-2 je přístroj, zahezpečující vyhodnocení leteckého nalétání fotokomorami lihovolné ohniskové
vzdálenosti, nehoť je založen na principu vyhodnocení modelu vytvořeného z přetvořených
svazků
paprskových.

Zvláštností SPR-2 je dvojí mechanismus. Jednoho
se používá pro kreshu a druhého pro orientaci.
S tímto přístrojem je možno provádět i leteckou
triangulaci. Zvětšení pozorovací soustavy je v mezích 4-6 nás. zvětšení.
. Střední chyha zákresu situace a vrstevnic po provedení orientace je asi 0,5 %0 výšky letu. Mezní chyha
může dostihnout maximálně dvojnásohku střední
chyhy.
Pomocí SPR-2 je mož;llo vyhodnocovat snímky,
kde převýšení na stereodvojici je ,až do 40 % výšky
letu.
Na SPR-2 je možno vyhodnocovat kopie, negativy a diapositivy. Vyhodnocovací značkou je svítící
kroužek.
Při geodetické orientaci je nutno provádět decentraci negativu, je-li poměr mezi původními svazky
paprskovými a přetvořenými svazky větší neho menší
než 1.
Závěr
Popsané sovětské stroje svědčí o tom, jaké úsilí
je věnováno rozvoji fotogrametrie. Vývoj každého
nového stroje rozšíří jak teorii fotogrametrie tak
i konstrukční zkušenosti a vytváří tak dohré předpoklady pro zavedení největší mechanisace a auto·
matisace topografických prací. Tato cesta hyla již
v Sovětském svazu nastoupena.
Prof. A.S. Skiridov
v závěru své knihy "Stereofotogrammetrij
a" zdůrazňuje
usnesení strany
a vlády Sovětského svazu o všestranné mechanisaci
a automatisaci výrohy ve v.šech odvětvích průmyslu,
t. zn. tedy i v geodeticko-kartografické výrohě.
S hrdostí konstatuje, že 'sovětský' průmysl vyrábí
vysoce kvalitní fotogrametrické přístroje, které mohou zahezpečit požadavky kladené národním hospodářstvím na mapování.
V závěru dodává, že již nyní existují vědecké
předpoklady k dosažení úplné mechanisace a automatisace při vyhotovování map fotogrametrickými
metodami. Uskutečněním teoretických předpokladů
hude možno úplně vyloučit namáhavou práci vyhodnocovatele. Zdůrazňuje, že tato skutečnost je
možná jedině v Sovětském svazu, koléhce všeho nového a pokrokového, kde veškeré úsilí je zaměřeno
k ulehčení práce člověka.
.
. I v naší repuhlice usnesení strany a vlády o mechanisaci obtížných
prací hylo direktivou
naší
Ústřední správě geodesie a kartografie při sestavování perspektivního plánu rozvoje československé
geodesie a kartografie.
Vohsáhlém článku předsedy ÚSGK s.Ing. J. Průši,
uveřejněném v 1. čís., roč. 1956, jsou shrnuta opatření
směřující ke zvýšení mechanisace a automatisace
prací v ohoru geodesie a kartografie.
Ve stati věnované fotogrametrii je zdůrazněna
nutnost rozšiřovat fotogrametrii jako nejhospodárnějšía
nejrycWejší mapovací metodu zvyšováním
mechanisace prací.
.
Jednou z cest jak toho dosáhnout, je nákup cizích
strojů při maximálním jejich využití.
Jinou cestou, ovšem značně ohtížnější, je domácí
výroha fotogrametrických strojů a přístrojů. Tohoto
není ovšem možno dosáhnout v krátké dohě. Jde
o to, ahybylo možno přejít od výroby jednodušších
strojů kvýrohě
strojů složitých. V prvém ohdohí
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bude nutno řešit mnohé problémy spojené s výrohou
optických a mechanických částí přístrojů.
Použití prvé neho druhé cesty pro rozvoj fotogrametrie hude jistě ovlivněno hospodářskými hledisky.
Zavedení nejpokrokovějších
mapovacích metod
v ČSR při mocném rozvoji fotogrametrie v celém
světě vyžaduje jak spolupráci vš~h pracovníků
v ohoru fotogrametrie u nás, tak i studium nových
ohjevů v ohlasti fotogrameJ:rie a možnost styku na
mezinárodním poli.
Zvýšené úsilí při studiu teorie fotogrametrie a
poznatků a zkušeností uveřejněných v odhorné literatuře domácí i cizí, jakož i možnost studia praktické
činnosti v ohoru fotogrametrie v jiných zemích, hudou zárukou dalšího rozvoje mapování v naší zemi.

[1] A. S. Skiridov: Stereofotogrammetrija.
Geodezizdat,
Moskva 1951.
[2] M.D. Konšin: Aerofototopografija. Geodezizdat, Moskva
1954.
[3] F. D. Drobyšev: Fotogrammetričeskije pribory i instrumentovederiije, Geodezizdat, Moskva 1951.
[4] A. N. Lobanov: Teorija transformirovariija pary sriimkov
i sozdariije karty po transformirovannym izobražeriijam,
Geodezizdat, Moskva 1954.
[5] Trudy MIlGAiK, čís. 20, Geodezizdat, Moskva 1955.
[6] Obobščeriije opyta peredovikov kamerarnovo proizvodstva,
Geodezizdat, Moskva 1954.
[7] Topografičeskij stereometr STD-2 (Kratkoje opisariije),
GUGK, Moskva, 1955.
[8] Ing. V. Pichlík: Součásný stáv method a technologických
postupů sovětské fotogrametrie, Geodetický a kartografick.Ýobzor, čís. 11., roč. 1955.
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Odpadní tunel vodního díla na Lipně
Ing. Dr Václav B. Staněk, Hydroprojekt Praha
Stavba vodního díla na Lipně je v různých směrech zvláštností v Evropě a také vytyčení jejího odpadního tunelu
nepatří mezi bělné iněřické práce. V článku je uveden postup při zaměření, vytyčení a kontrole osy odpadního
tunelu.
Úkol:
V terénu hyl vyznačen počáteční a koncový hod
odpadního tunelu podzemní elektrárny a hyla udána
plánovaná nadmořská výška ohou jeho konců. Úkolem hylo vytyčit směr osy (i po povrchu) a hěhem
ražení směr i výšku osy kontrolovať.
Úkol hyl ztížen tím, že počátek tunelu hyl dán
jako střed spojnice dvou tlačných šachet v hloubce
více než půl druhého sta metrů pod terénem a směr
vtoku přecházel do směru odpadu ohloukem. Yokolí
ohou konců, vzdálených od sehe asi 3,7 km, je jednotná trigonometrická síť a pořady s.tátni nivelace

(ohl'. 1).
Vyústění odpadního tunelu mělo hýt provisorně
po dohu stavhy zvýšeno úpadnicí, ahy do něho nevnikala velká voda. Ahy při postupu práce mohl hýt
směr osy vytyčen co nejdále dovnitř tunelu, hyl na
prodloužené ose, ve vzdálenosti 200 m od portálu,
postaven hetonový pilíř 8 m vysqký a na něm určen
protínáním z okolních trigonometrických hodů pevný
hod D. Tento hod hyl zajištěn s přesností asi 1/2 mm
čtyřmi zajišťovacími hody, na nichž hyly měřeny
zajišťovací úhly.
.
.
Ze souřadnic hodu D, hodů trigonometrických a
směru osy hyly vypočteny orientační úhly osy tunelu od. několika trigonometrických hodů.
K určení hodu. A na ose u počátku tunelu hyla
rozvržena síť zhušťovacích hodů, z níž hyl hod I A
určen s přesností ± 15 mm v ohou souřadnicích.
Osa tunelu hyla vytyčena nejprve po povrchu.
Na nejvyšším hodě trasy - hřehenu Loučovické
hory - hylo zřízeno stanovisko, na němž hyl zajištěn
směr osy tunelu s hodu D.
Potom hyly vytyčeny i osy ostatních zařízení přehrady: osa šikmého tunelu, osa vlečky atd. . .
Z hodu D hyl vytyčeJl směr osy nejprve na portál
tunelu (hod C).
Protože při vzdálenosti CD - 200 tn, a plánované
délce prorážené z hodu C, t. j. asi 2800 m, znamenala
chyha 1 mm u port41u chyhu asi 14 mm v prorážce,

hylo nutno vytyčit směr se zvýšenou přesnostÍ. Při
vytyčování směru z hodu. D dovnitř tunelu se uká .•
zalo, že směr u portálu a ještě více uvnitř tunelu je vlivem přechodu z venku dovnitř ~ značně ovlivněn
refrakcí. Diference směru přenášeného na portál činila
hěhem půldne více než 1 cm. Proto hylo později provedeno ještě, měření nočnÍ. Jím hylo zjištěno, ·že vytyčení směru na portál hylo zatíženo chyhou 6 mm.
Prodlužování opraveného směru uvnitř tunelu naráželo dále jen na pracovní potíže (dým, vodní páry,
vady osvětlení, nedostatek pomocných sil atd.).
K prodlužování směru hylo užito přístroje Wild T3,
který hyl centrován jiným přístrojem' (závěs olovnice
způsohuje chyhy až 4 mm v centraci). Měřeno hylo
v ohou polohách dalekohledu, jednak proloženííll,
jednak měřením úhlu 2R. Středy ohou měření hyly
vždy velmi hlízké a rozdíl mezi nimi nikde nepře~
kro čil 1 mm. Ahy záměry mohly hýt i při horší viditelnosti prodlouženy na větší vzdálenost (200 m a více), hyl zhotoven stojan s posuvným rámem ..Na. rámu hyl napnut průsvitný papír, na němž hyl tuší nakreslen záměrný kříž vhodného tvaru (ohr. 2).
Průsvitka hylaosvětlena silnou žárovkou (200 W).
Střed kříže hyl promítnut olovnicí na předem připravený hetonový hlok, se zapuštěným pásovým železem (ohr. 3). .výsledný směr hyl do železného
pásku vyseknut dlátem.
Mnohem ohtí~nější hylo vytyčení směru osy na
počátku tunelu (tlačné šachty). Po, určení hodu A
protínáním hylavypočtena vzdáleno~t AR a vytyčen
hod B. Na kolmici k ose v hodu B hyly vytyčeny
středy tlačných šachet. K orientaci v podzemí hyly
na povrchu připraveny dvě základny: MN a UP,
na každé šachtě jedna (ohl'. 4). Koncové hody základen hyly signalisovány čtyřhokými pyramidkami se
stolci, v jejichž středu. hyly vyříznuty otvory. Tyto
otvory hyly kryty tuhým papírem, na němž hyly
hody vyznačeny tužkou jako průsečíky dvou přímek.
Stolce hyly umístěny tak, ahy nepřekážely pro;vozu.
Základny i jejich úhlové připojení hyly měřeny
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s největší moŽlloupřesností. Koncové hody základen
měly hýt prováženy na dno Nagelovým promítacím
přístrojem, zapůjčeným Vys, školou háňskou v Ostravě. Po dostředění stroje na stolci měl hýt odstraněn
papír a otvorem.ve stolci promítnut hod na dno
šaehty. Tento způsob se však ukázal pro.místní podmínky nevhodným. Dalekohledová líbela, jejíž osa
je kolmá k záměrné přímce, musí hýt u přístrojů.
tohoto druhu velmi eitlivá, ahy bylo dosaženo'žádané
přesnosti průmětu. Už' rektifikace tohoto přístroje,
prováděná na hetonové zdi, byla zdlouhavá, neboť
urovnání lihely o citlivosti 1" pro jeden dílek je značně obtížné. Po postavení přístroje na stolec se ukázalo, že stanovisko umístěné na dřevěné podlart;ei stolec sám nejsou pro tento účel dostatečně pevné a že
dalekohledovou libelu nelze urovnat. Proto hylo od

tohoto postupu upuštěno a k provazení základny'
užito olovnice. Olovnice byla zavěšena na zvláštní
železný stojím (ohr. 5):
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Drát silný 3 mm hyl na stolci centrován a upevněn dvěma kovovými pásky s výřezy. Na drát hyla
zavěšena olovnice o váze asi 130 kg. Ze tří serií kyvů,
ve dvou přihližně na sehe ..kolmých rovinách, hyl
určen průmět každého hodu (viz F. Čechura a K. Neset: Kurs důlního měřictví). Kyvy hyly sledovány
theodolitem na stupnici umístěné před drátem. Před
provážením hyly odstraněny překážky v hlízkosti
drátu, zjištěné z rozdílu dohy kyvu vypočtené a naměřené.
Střední chyhy v provážení hodů, vypočtené z odchylek od průměrů, se pohyhovaly kolem I mm, ale
délka provážené základny M' N' se lÍšila od základny
MN o
12 mm. Tento velký rozdíl hyl pravděpodohně způsohen několika příčinami:
a) silným drátem a relativně lehkou olovnicí,
h) stálým prudkým deštěm vodních kapek v šachtách a
c} vzduchovými nárazy z vedení stlačeného vzduchu.
Přesnost provážení stačila pro naražení směrové
štoly, ale na vzdálenost asi 1000 m (předpokládaná
délka tunelu k prorážce) hy se mohla chyha projevit
směrovou odchylkou velikosti až 3,5 m.
Po získání ocelového, za studena taženého drátu
průměru 1 mm, hyly provedeny potřehné úpravy
v šachtě (utěsnění vedení stlačeného vzduchu a zřízení stříšky nad olovnicí s výřezem pro drát) a základna hyla provážena znovu. Tentokrát hyla provážená základna M' N' delší o 1,4 mm než základna
MN. Je zajímavé, že provážené základny jsou ohvykle delší než základny na povrchu, ačkoli hy se
měly, vlivem shíhavosti tížnic, směrem do nitra
země zmenšovat.
Jak je vidět z ohr. 4, hyly původně navrženy základny dvě, po jedné pro každou šachtu. Protože
ohě šachty hylo možno, po prorážce uzávěrové komory ve vzdálenosti asi 26 m od šachet, spojit, hyl
z druhé základny provážen jen jeden hod (O) a ohě
šachty hyly spojeny vetknutým pořadem. Po vyrovnání pořadu hyl opraven i směr odpadního tunelu.
Oprava byla malá a dosáhla na nejvzdálenějším hodě
8m/m.
Správné vytyčení osy tunelu hylo možno kontrolovat ještě dalším způsohem. Do odpadního tunelu
ústí šikmý tunel, dlouhý asi 200 m. Tento tunel hyl
vytyčen z dříve uvedených zhušťovacích hodů. Na
ose tunelu hyl zřízen zajišťovací hod a směr tohoto
tunelu hyl vytyčován ze stanoviska na těžní věži. Po
prorážce šikmého tunelu hylo použito jeho osy ke
kontrole směru odpadního tunelu. Protože ohtížná
práce v tomto strmém tunelu hyla ještě ztížena různými nepříznivými okolnostmi, hlavně tím, že nikdy
nehyl pro měřické práce úplně uvolněn, hyla tato
kontrola nejistá. Aby byla bezpečně vyloučena možnost hrubé chyby na stavbách tohoto druhu, provádí
vytyčení a kontrolu obvykle dvě různé skupiny;
ježto zde obě práce vykonávala skupina jedna, byla
volena ještě nezávislá kontrola magnetická.
Při ní se velmi dobře osvědčila spolupráce s Geofysikálním ústavem ČSAV. Použití magnetické kontroly pro práce v podzemí je běžné, ale my jsme si
vytkli za úkol dosáhnout přesnosti do 30", což je
přesnost u těchto prací dosti vysoká. Chyba této ve-

+

likosti hy znamenala chybu ve směru asi 15 cm na
prorážce, což hy hylo ještě v mezích dopustných
chyh. Postup měření i přístroje byly vyzkoušeny
nejprve na konci odpadního tunelu.
Asi 300 m od portálu byla zvolena a určena dvě
stanoviska. Na jednom byl měřen magnetický směrník magnetickým theodolitem Matting- Wiesenher g (odečítací přesnost 0,1'), na druhém theodolitem
Hildehrand
s hrotovým deklimatoriem. Po zaměření několika řad ohěma přístroji hyl theodolit
Matting- W. přemístěn do tunelu, kde byly z okolí
stanoviska předem odstraněny kolejnice a jiné železné předměty. Hildehrand zůstal na stanovisku.
Ve smluvených intervalech hylo čteno na ohou přístrojích a měření hylo zakončeno opět společným měřením ohěma přístroji na stanoviskách mimo tunel.
Při redukci měření se ukázalo, že přesnost hrotového deklimatoria je pro tento účel nepostačujíd.
Deklimatorium vykazovalo protitheodolitu M. W.
rozdíl asi 5', který však dosti kolísal. Proto byla
změna deklinace hěhem měření předhěžně vypočtena
intel-polací a definitivně pak podle údajů Geofysikální stanice v Průhonicích.
Stanoviska v tunelu a vně tunelu byla od sehe
vzdálena asi 1600m, přihližně ve směru východ-západ
a hylo tedy nutno opravit naměřený směrník o rozdíl deklinací ohou míst. K výpočtu rozdílu hylo užito
měření Čechurových,
Bouškových
a Bucharových. Vypočtená hodnota gradientu 0,4'/1 km je
hodnotou průměrnou a od skutečné se může poněkud lišit. Tato okolnost a některé jiné závady, které
se hěhem měření vyskytly, měly vliv na přesnost
měření, ale výsledek byl dosti dohrý: celková chyba
činila 0,7' (42").
Na základě zkušeností získaných z tohoto měření
hyl magneticky kontrolován směr osy tunelu při
jeho počátku, v místech, kde skončil ohlouk a směr
tunelu byl již přímý.
Na povrchu, nad místem kde měla hýt v podzemí
provedena kontrola, hylo určeno stanovisko. K zajištění proti lokálním magnetickým poruchám bylo
jeho okolí proměřeno magnetickou vertikální vahou. K měření hylo užito jen jednoho přístroje a to
magnetického theodolitu Matting- Wiesenherg.
Ačkoli měření hylo velmi pečlivé a okolnosti měření hyly příznivé, hyl naměřen rozdíl mezi směrem
určeným v podzemí ~eodeticky a magneticky 7,1'.
Takovýto rozdíl svědčil o hruhé chyhě a byla hledána
její příčina. Při podrohném proměření stanoviska
bylo zjištěno, že' v jeho blízkosti prochází těsně pod
povrchem železné potruhí a že při. prvním měření
hyl profilvertikální vahou náhodou veden rovnobě~ně
s ním.
Ve vzdálenosti 5 a 15 m od původního stanoviska
hyla zvolena dvě stanoviska nová a na nich hyl
zjištěn rozdíl v deklinaci 4,0' proti stanovisku původnímu. Tím se zmenšila chyba ze 7,1' na 3,1'.
Volhou nových stanovisek ve větší vzdálenosti
se dále ukázalo, že okolí stanoviska je magneticky
porušeno a že je pravděpodobně zatíženo ještě místní
anomalií.
Jelikož měření v podzemí nemohlo hýt opakováno,
bylo zvoleno nové stanovisko na druhém břehu řeky
na prodloužené ose šikmého tunelu a měření porovnáno s opakovaným měřením na původním stanovisku. Zjištěná odchylka, opravená o rozdíl z opako-
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vaného měření na původním stanovisku (2,63'), či- druhý způsob neposkytoval záruku přesného měnila 0,26'. To znamená, že magneticky určený směr
ření. Na těžní věži byla vytyčena svislá základna,
se lišil od směru určeného geodeticky jen o 16", čímž jejíž jeden konec hyl vyznačen horizontem nivelačhyl souhlas ohou měření - za určitých předpokladůního přístroje a druhý znakem na trámu. Na dně
potvrzen. Zkušenosti z této práce ukazují, že magšachty stál druhý nivelační přístroj. Záměry byly
netické měření může poskytnout dohrou kontrolu,
označeny palníkem*) na laně. Lano bylo po částech
proměřeno na uvedené základně, při čemž před kažale že je při něm nutno postupovat velmi opatrně.
dým posunutím lana byl horizont nivelačního příDalší kontrolní práce v tunelu spočívaly v prodlustroje (na povalu) vyznačen opět palníkem. Chyby
žování osy tunelu resp. její kontrole až k prorážce.
vznikaly jednak doměřováním zbytku mezi palníPo prorážce hylo třeha spojit poslední kontrolokem a značkou na trámu (přesné posunutí lana není
vané hody na ohou stranách tunelu a určit rozdíl
prakticky možné), jednak náhodnými posuny pal.
směrů vytyčovaných
z ohou stran. Použito hylo
níků po laně.
Zeissovy
trojpodstavcové
soupravy s theodolitem
Rozdíl mezi převýšením určeným oběma způsoby
Zeiss 010. Byly ohavy ze špatné viditelnosti, pročinil
12 cm a jak se později ukázalo, byl způsoben
tože po prorážce se viditelnost v tunelu stále měnila
chybou ve znaménku při čtení doměrku na laně.
a hyla nevyzpytatelná. Jednou se vodní páry pohyAhy byla správná výška zajištěna, hylo opatřeno
hovaly směrem k Vyššímu Brodu, po druhé směrem
200
m dlouhé hloubkové pásmo a dvojím nezávislým
k Lipnu a po třetí zůstaly stát. SouvÍselo to pravměřením hyl výškový rozdíl - po zavedení všech
děpodohně s teplotou venkovského' vzduchu a slupotřebných oprav - určen s rozdílem 7 mm. Teplota
nečním svitem.
šachty (pásma) na různých místech podél pásma byla
Po příchodu do tunelu hyla viditelnost dohrá.
zjištěna
zavěšeným prakovým teploměrem. Přesná
Protože místy hylo až 40 cm vody, hylo třeha nejdélka
pásma
byla určena pomocí 20 m dlouhého poprve ohradit znaky jílovými jímkami (hrázkami).
rovnan,ého pásma.
Než hyla voda vyčerpána a označeny poslední dva
Po určení nadmořských výšek znaků' v podzemí
již kontrolované hody, mlha zhoustla tak, že červená
hyly
výšky dalších hodů měřeny přesnou technickou
světélka Zeissových
terčů nehylo vidět ani na
nivelací, s potížemi obvyklými u podzemních prací.
50 m. Stojanů s nakreslenými velkými terči nemohlo
Po prorážce byl nivelací určen výškový rozdíl
hýt použito, protože v dalším úseku nehylo dosud
posledních
výškových hodů na ohou stranách tunelu
zavedeno světlo. A mlha stále houstla.
a zjištěna chyba 6 mm. Uvážíme-li opět chyby výTady se nám osvědčil již dříve vyzkoušený způsoh,
šek různých pořadů státní nivelace, chyby pořadů
a to zapálit papír a prohíhat s ním v záměře. Tím se
připojovacích,
pořadů uvnitř tunelu a hlavně chyby
na krátkou dohu viditelnost zlepší. Místo červenou
v určení výškového rozdílu v šachtě, dojdeme k uzážárovkou hyl terč osvětlován zpředu dvěma karvěru, že bylo nutno při velmi přesné práci počítat
bidovými lampami. Měření šlo velmi zvolna, ale nas chyhou do 30 mm a že malá chyha 6 mm je do určikonec bylo korunováno
zdarem:
rozdíl
obou
té
míry náhodná.
směrů činil 6 mm. Uvážíme-li vliv všech okolností
Výsledek prorážky - 6 mm ve směru i výšce měření: chyhy v určení trigonometrických hodů a
je jistě úspěchem všech zúčastněných pracovníků.
hodů zhušťovacích, chyby z provážení základny, vytyčení a prodloužení směru, dojdeme k závěru, že Prorážkou hyla zakončena tříletá poctivá a svědqmitá práce techniků a dělníků a přiblíženo úspěšné
při velmi přesné práci bylo možno očekávat chybu
skončení velkého vodního díla na horní Vltavě.
do 50 mm a že i trojnásobek této chyhy nemohl hýt
vyloučen. Chyba velikosti 6 mm je tedy úspěchem.
Poznámka
recensenta:
Oha konce tunelu hyly výškově připojeny na
V pojednáni je třeba zvlášť vyzdvihnout, že autor otevŤeně
státní nivelaci. K vyloučení hrubé chyby v základu
uvádí i špatné zkušenosti a postupy, jimiž se nedošlo k nejhyly ještě spolu spojeny pořadem, který hyl sice za- lepšim výsledkům i přesto, že konečné hodnoty jsou výborné.
Docilené výsledky jsou úspěchem, který je výsledkem dokonaložen k jinému účelu, ale který se dal pro tuto práci
lého zvládnuti vytyčovaci techniky nejnáročnějšího druhu prací,
dobře využít.
opírající se o delší praxi na poli vyspělé geodetické techniky
Největší obtíží výškového měření bylo zjištění
při měřeni triangulačních.
Takto podávané výsledky z důležitých prací, po všech stránvýškového rozdílu nivelačních znaků na povrchu
kách kriticky zhodnocené, jsou podkladem k zpracováni úplné
u šachet a v podzemí. Při nedostatku hloubkového
technické dokumentace a později i technologických postupů
pásma hylo použito jednak pásem spojených, jednak
mimořádně obtižných, náročných a ne běžně se vyskytujících
lana těžního koše. Oba způsoby měly své nedostatky.
prací.
-Dr Krumphanzl
Spojená pásma byla různého profilu, (t. j. váhy)
a i jejich spojení nebylo bezvadné, takže určení cel*) Slabý barevný drát, kterého se používá k odpalováni
kové délky spojených pásem nebylo přesné. Také
výbušnin.

Inženýrs~o-technickým pracovníkům ohoru geodesie a kartogra6.e v ústavech Ústředni správy geodesie a kartografie, v orgánech
pověřených prováděním zeměměřických úkonů a na školách.
Využijte sniženi cen knih a odborných publikací k tomu, abyste si doplnili Vaši služebni i soukromou knihovnu knihami,
které potřebujete ke své práci, ke studiu a zvyšováni kvalifikace. Obracejte se o bližší informace a s objednávkami odborné literatury
na specialisovanou prodejnu geodetické a kartografické literatury, KNIHA 2084, Dejvieká 23, Praha 6 - Dejvice, která Vám podle
svých možností zajisté ochotně poslouží.
Publikace, které jsou na knižnim trhu rozebrány, Vám ochotně zapůjčí Ústředni knihoVDaresortu ÚSGK ve VÚGTK v Pr~
KosteM 42, Praha 7 - Holešovice. Pracovnici knihovny se těší na Vaše žádosti a přáni, kterým se hudou snažit podle možnosti
vyhovět.
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Vliv promrzání zeminy na neměnnost nivelačního kamene
Ing. Jiří Petrák, Státní projektový ústav pro speciální stavby v Praze
Stálým rozvojem technických věd, kdy jednotlivá
technická odvětví na sehe navazují, aneho se prolínají, dlužno si i v zeměměřictví povšimnout těch
technických ohorů, jejichž poznatky mohou ovlivnit
a zlepšit· provádění měřických prací, aneho změnit
mě:řické metody. Jedním z takových ohorů je mechanika zemin, jejíž vztah k zeměměřictví, hlavně při
měření výšek nutno si hlíže osvětlit. Fysikální vlastnosti půdy se v nejvyšší míře projeví při nivelacích,
a to u pevných výškových bodů.
Nivelační instrukce pro práce v čs. jednotné nivelační síti z roku 1950 určuje kromě typů pro pevné
výškové hody i způsoh jejich stahilisace. Výškové
hody, jak stanoví Instrukce se volí na skalách, na
masivních ohjektech nejméně tři roky starých, aneho
na nivelačních kamenech předepsaných rozměrů.
Připojení nového nivelačního pořadu do čs. jednotn"é nivelační sítě se provádí navázáním na hlavní
nivelační hody, jejichž poloha se ověří podle místopisu a kontrolním měřením na dva nejhližší neměnné
body hlavní.
" V nivelačních sítích I. a II. řádu nesmí odchylka
mezi daným a nově naměřeným převýšením překročit
hodnotu 3VR mm, kde R je kilometrová vzdálenost
nivelačních hodů. V nivelačních sítích III. řádu a sítích místních je maximální odchylka 7,5VR mm.
Instrukce předpokládá neměnnost pevných výškových hodů. Y této studň si povšimneme výškových
bodů na nivelačních kamenech s hlediska fysikálních
vlastností zemin, hlavně s hlediska promrzání zeminy.
Zemina vzniká z pevné horniny zvětráním, rozpadem, vylonžením a zůstává huď na místě, neho je
přemisťována vodou, větrem, svážením, ledovcem.
Zemina je směsí částic pevné horniny, vody, vzduchu
a jiných pevných přimíšenin. Cástice pevné horniny
a vody převládají. Podle převahy fáze pevné neho
kapalné se zemina hlíží svými vlastnostmi látkám
tuhým, aneho kapalným.
Pevná fáze zeminy se vyskytuje v podohě zrn povětšině různých velikostí. Podle zrnitostního složení
se zeminy třídí rozdělením do kategorií. V každé kategorň jsou zrna určitého rozmezí. Podle ohjemového poměru kategorii se určuje půdní druh na čistý
písek, slahě hlinitý písek, hlinitý písek, silně hlinitý
písek, písčitou hlínu, hlínu, jílovitou zeminu a jíl.
Důležitým faktorem v zemině je podzemní voda.
Její vznik je vysvětlován na př. infiltrací. Voda
atmosférická ve formě dešťových srážek se dostává
k zemskému povrchu, kterým prosakuje a tvoří tak
vodu podzemní pronikající až k vrstvám vodotěsným. Množství podzemní vody závisí od množství
a rozložení vodních srážek, na jakosti zemské vrstvy,
sklon,itosti území, poloze zemského povrchu vzhledem
k slunci. Pro sycení podzemních vod mají největší
Význam podzimní deště a tání. Při posuzování fysíkálních vlastností zeminy je nejdůležitější stanovení
hladiny podzemní vody. Téměř vždy po provedení
sond se zjistí, že hladina podzemní vody kolísá, aneho
žé vzhledem k dřívější hladině stoupne.
Struktura zeminy je pórovitá. Podle. velikosti zrn
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se řídí i velikost pórů v zemině. Cím jsou zrna větší,
tím větší jsou póry. Podle množství pórů v zemině
rozeznáváme zeminy soudržné, s velkým množstvím
pórů, to jsou jíly, a nesoudržné zeminy s menším
množstvím pórů, písky. Zemina nakypřelá má více
pórů, naopak zemina zhutněná může mít pórů méně
než zemina v přirozeném stavu.
Uvažujeme-li ohjem zeminy, pak ohjem nevyplněný pevnou hmotou je celkový ohjem pórů. Ohjem
pórů k celkovému ohjemu zeminy je její pórovitost,
která se udává v procentech.
pórovitost

písek

hlina

ji!ovitá zemina

ji!

2S-38

36-44

40-48

46-S5

%

Póry v zeminách soudržných, jako jsou na př.
jílovité zeminy, neho jíly, jejichž ohjem je sice veliký
ve srovnání s pískem, vzhledem k nepatrným rozměrům zrn těchto zemin jsou takových rozměrů, že
se chovají jako kapiláry. Podzemní voda jimi vzlíná
až do kapilární výšky, která je nepřímo úměrná
poloměrům kapiláry. Pro srovnání je uvedena ta~
výška
vzlinání

písek

jemný
písek

m

0,03-0,1

0,S--2

I
I

hlina

ji!.
zeminy

S-15

IS-S0

I

jíl

I přes SO

hulka výšek vzlínání u různých druhů zemin. Je důležité si uvědomit, že zeminy s velkou vzlínavostí
jsou skoro až úplně pro vodu nepropustné, vodotěsné, zatím co zeminy s nepatrnou vzlínavostí jsou
pro vodu propustné.
Póry zeminy jsou částečně neho úplně vyplněny
vodou. Kromě této vody se v zemině vyskytují vody
adsorhované, které ohalují zemní částice, na kterých
jsou vázány molekulárními silami. Jedná se o vodu
hygroskopickou a vodu kohesivní, které se svými
vlastnostmi liší od vody normální, gravitační, nehoť
jejich fysikální i chemické vlastnosti se vysvětlují
podle theorie koloidní.
Zmrznutím vody v led při změně" skupenství kapalného v tuhé se zvětšíiohjem asi o 9%. Při normálním atmosférickém tlaku se tak stane při O
Při
vyšších tlacích voda se přemění v led teprve při nižších teplotách.
V zeminách sypkých, nesoudržných s velkými zrny
horniny, tedy i velkými póry, voda mrzne, jelikož
není pod tlakem, při O
Led tvoří krystalky,
a zvětšením svého objemu zvětšuje ohjem i zemina.
Zvětšení ohjemu zeminy se projeví zvýšením povrchu, směrem vzhůru, směrem nejmenšího odporu.
Máme-li hranol zeminyo výšce h a základu 1 (ohr. 1)
a předpokládáme-li, že zemina zvětší svůj ohjemtoliko směrem vzhůru, pak výška hranolu po zmrznutí
budek
Jh. Pórovitost zeminy před mrazem je n.
Půsohením mrazu se zvětší póry, o co se zvětšiohjem
vody při přeměně v led (za předpokladu, že celé póry
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Petrák: VliVl promrzání ~inYM.

jsou vyplněny vodou), pak pórovitost po zmrznutí
hude 1,09n. Váha zeminy před zmrznutím i po

zmrznutí je stejná, a je-li specifická váha zeminy S"
= h (1 - n) . S. = (h Llh) . (1 - 1,09n)' S"

+

pak Q

Llh

0,0911

h

1 - 1,09 n .

z:výšení Lili je tím větší, čím je větší pórovitost
a čím je větší hloubka zmrzlé zeminy h.

n

Uva~ujeme-li hloubku mrazu 1 m, pak
zvýšeni Llh

písek
n 30 Ofo
1

cm

4,01

I

hlína
n40 %

jílovitá zemina
n45 %

~,38

7,94

jíl

%

nSO

9,85

I
V zeminách soudržných jsou póry vzhledem k nestejnoz'rnostizeminy
různé, a jelikož voda v nich je
pod různými tlaky, mrzne při různých teplotách
a v některých pórech (kapilárách) nezmrZne vůbec.
Voda v pórech při mrznutí zvětšením svého objemu
při přeměně v led tvoří v zemině trhlinky, do kterých
vzlíná voda z kapilár, tam zamrzá, tvoří další trhlinky, a tak po celou dobu trvání mrazu. Po tu dobu
se zemina stále obohacuje vodou, až při tání může
hýt zemina tak vodou nasycena, až rozbředne. Tím
se zmenšuje její únosnost, takže předměty do ní zabudované se probořují.
Z toho důvodu hodnoty ~zvýšení Llh theoreticky
odvozené a uvedené dříve v tabulce, pro zeminy
s větší pórovitostí jako na př. u jílovitých zemin nebo
jílů jsou ve skutečnosti mnohem větší.
Zvednutí povrchu. zeminy závisí pak hlavně na
poměru pórů kapilárních k nekapilárním, délce trvání
mrazu a v neposlední míře i na výšce hladiny pod.
zemní vody.
Hloubka promrzání zeminy závisí na ~lastnostech
zeminy a délce mrazu. Při dlouho trvajících mrazech,
nebo má-li zemina. větší póry, anebo nenapadne-li
před příchodem mrazového období sníh, zemina'
mrzne ryůhleji a do větších hlouhek. Zmírnění účinku
mrazu na půdu může 'způsobit sněhovapokrfvka,
neboť sníh má malou tepelnou vodivost. Naopak
mokrá hlína, mo]qý beton účinek mrazu ještě zvětšují
vzIlledemk své velké tepelné vodivosti. Ještě větší
tepelnou vodivost má na př. žula, čehož si nutno
zvláště povšimnout.

neměnnpst nivela'Pníhokamene
r;amrzavá hloubka v našich krajinách se pohybuje
od 1,20, do 1,50 m. Při dlouho trvajících mrazech
může dosáhnout hlouhky ještě větší.
Jinou vlastností zeminy je její stlačitelnost. Vzniká
působením zatížení na př. stavbou. Při zatížení ze-'
miny stavba poklesne zatlačováním zrn zeminy do
pórů a jejich částečným vybočením do stran. V zemině vznikají tím napětí ve směrech svislém a vodorovném a ve smyku. Stlačování zeminy ustane, až
vznikne nový rovnovážný stav, to znamená, až
vnitřní tření se vyrovná působící síle.
Po těchto teoretických úvahách, týkajících se povětšině promrzání zeminy, obraťme nyní pozornost
k vlastnímu. problému, to je k chování nivelačního
kamene v době působení mrazu.
Podle knihy
Ing. Dra Jaroslava
Svobody:
Nivelace stabilisujeme
nivelační kámen rozměrů
25 X 25 X 110 cm tak, že na vhodném místě
se vykope jáma rozměrů asi 70 X 70 X 100 cm,
na jejímž dně se vybetonuje základová deska asi
10 cm silná. Na tuto desku se umístí nivelační kámen,
kolem kterého se vytvoří z betonu jehlancovitý obal
tak, aby povrchová voda mohla stékati od kamene.
Poměr betonové směsi z cementu, písku a štěrku

je 1 : 3 : 5.
Autor zmíněné, velmi přehledné a obsažné knihy
upozorňuje na nevhodnost stabilisace do jílů a zemin
hlinitých vzhledem k změnám způsobených smršťováním, rozbředáním, nebo namrzáním zeminy.
Za tím účelem doporučuje autor provedení pokusné
sondy v místech vyhlédnutých pro osazení kamene.
Dříve než posoudíme vliv promrzání zeminy, povšimněme si ssedání nivelačního kamene.
Jáma na osazení kamene 70 X 70 X 100 cm má
objem cca 0,5 m3 a z ní odstraněná zemina váží
900 kg (1,8 t/m3). Jáma je po stabilisaci vyplněna
nivelačním kamenem o objemu 0,07 m3 a váze 200 kg
(žula 2,68 t/m3), dále 0,25 m3 betonovou směsí vážící 550 kg a zbytek objemu j!my 0,18 m3 dorovnaného zhutněnoll zeminou o váze 360 kg (2 t/m3).
Váha objektu je tedy 1110 kg, čili tlak na základovou spáru objektem je 0,22 kg/cm2•
Zatížení základové půdy je tedy nep-atrné, a dovolené namáhání základové půdy podle CSN 1150/1944
nebude pro zeminy, které přicházejí v úvahu při
volbě místa pro stabilisování nivelačního kamene zdaleka ani dosaženo.
Závažnější okolností při stabilisaci je, že základy
objektu, to je betonová deska, na které je kámen
umístěn, je v namrzavé hloubce. Podle dříve uvede·
ných teoretických úvah vidíme, že zvedání zeminy
mrazem je hodnota, kterou naprosto nelze zanedbat.
Uvažujme nejnepříznivější případ, totiž že hlouhka
mrazu je 1,5 m. Při dobré tepelné vodivosti žuly
i vlhkého betonu není tento předpoklad přehnaný.
Při hloubce stavební jámy, tedy i základu 1 m působí
mráz v daném případě' ještě 0,5 m pod základem
našeho objektu '(obr. 2). Podle dříve odvozeného
vzorce pro zvýšení zeminy vlivem mrazu Llh =

. h 1 _0,09n
bd ž'
k'
.
.
=.
1,09n o r lme pro píse o poroVltostl
30 % Llh = 0,02 m a pro hlínu o pórovitosti 40%
Llh = 0,03 m. Hlína, která má již jistý počet kapilárních pórů malých rozměrů bude ve skutečnosti míti hodnotu· L1h větší než bylo ze vzorce vy-
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počteno vzhledem k větší vzlínavosti. Je jisté, že
výška hladiny podzemní vody má zde hlavní úlohu
s ohledem na výšku vzlínání v té které zemině.

- - -1/~
- - -

Nejhlubší promrznutí zeminy nenastane současně
s největšími mrazy, ale se zpožděním 14 dní až
6 neděl podle druhu zeminy, její vlhkosti a velikosti
mrazu.
Mnohdy jsou za pomocné výškové body používány
kameny polygonových sítí, do kterých se shora zasazují hřebové značky. Děje se tak hlavně při výstavbě sídlišť, velkých průmyslových závodů, podél
projektovaných komunikačních sítí a pod. Polygonové body se osazují zpravidla kameny typu M22
o výšce 0,6 až 0,7 m. Stabilisace polygonového kamene se neprovádí tak důkladně jako kamenů nivelačních a vzhledem k jeho výšce se do země zapustí
do hloubky cca 0,6 m. Působí-li mráz do hloubky,
jak výše předpokládáno u nivelačního kamene, pak
hloubka promrzání působí ještě 0,9 m pod zasazeným polygonovým kamenem. Zvednutí zeminy mrazem jsou přibližně tytéž, jak uvedené hodnoty v tabulce pro působení mrazu do hloubky 1 m. Skutečně
bylo v jednom prostoru, kde kameny byla stabilisována čtvercová síť a horní plochy kamenů byly výškově určeny, zjištěno, že došlo k zvýšení mrazem
o hodnoty kol 0,1 m. Jednalo se o hlíny a jílovité
zeminy, tedy zeminy, kde působilo ještě vzlínání.
Hodnoty zvýšení byly ve skutečnosti proto vyšší,
než udává teoretický výpočet. Při tomto měření
nebylo', bohužel, podrobněji hledisko promrzání zeminy sledováno.
Z tohoto důvodu není opodstatněné udávat výšky
na pomocných výškových bodech na tři desetinná
místa. Při výstavbě průmyslových závodů je nutné
zvláště se zvedáním zeminy počítat při zřizování
anebo určování stavebních výškových bodů. Všude
tam, kde záleží na přesném zachování výšek udaných
projektem stavbou, jako u vleček, ramp, jeřábových
drah, by vlivem nesprávn,ěvolených výškových bodů
mohlo dojít i k značným stavebním nebo konstrukčním závadám.
Zvedání zeminy nutno mít na zřeteli i při zřizování pomocných stavebních výškových bodů na
drobných objektech v blízkosti projektovaných in-

ženýrských staveb, 'kdy za výškové body se volí
plošky různých staveb s mělkými základy, držeb·
nostní mezníky a pod. Při těchto stavbách nutno
uvážit, zda změny výškových kót způsobené zve·
dáním zeminy mrazem nebudou nepříznivě působit
na reaIisování projektu.
Sovětské nivelační předpisy při určování způsobu
stahilisacepřihIížejí k působení mrazu v zemině.
V Sovětském svazu, kde hlouhka promrzání zeminyje větší než v našich krajinách, a kde se vyskytují i oblasti věčného promrzání zeminy, je na tuto
okolnost zvláště pamatováno. Nivelační předpisy
určují způsob stabilisace objektů, na kterých jsou
osazeny nivelační značky nejen s hlediska druhu
zeminy, ale i podle hloubky promrzavosti. Zásadně
možno říci, že základy těchto objektů jsou nejméně
1 m pod hranicí největšího promrzání, a to ať se
jedná o objekty podzemní, anebo je-li značka osazena v objektu, ale na terénu. Výškové body nejsou
stabilisovány na nivelačních kamenech, ale na příklad na železobetonových podzemních jehlanech,
nebo na různě lIzpůsobených železných troubách
s různě upravenými základy. Většinou jsou tyto
body opatřeny ještě mohylovitým, odrnovaným záhozem a okolo odvodňovacím příkopem.
Z poznámky o prováděném způsobu stabilisace
v Sovětském svazu vidíme, že ani u nás nelze teoretické předpoklady zvedání povrchu půdy působením mrazu přehlížet, a že bude nutné i v našich
výškových měřeních mít tuto okolnost více na
zřeteli.
Vlivu působení promrzání zeminy na polohu nivelačního kamene lze zabránit tím, že kámen se usadí
na základ vybudovaný pod hlouhkou namrzání a
dále, že se zabrání vzlínavosti podzemní vody. Toho
lze dosíci umístěním základu na vrstvu zeminy s malou vzlínavostí a obsypáním objektu toutéž zeminou.
Jiným způsobem lze zajistit neměnnost výškového
bodu přihlédnutím ke zkušenostem sovětským a navrhnout jiný způsob stabilisování výškového bodu
než nivelačním kamenem.
V každém případě bude nutné, aby příslušná místa
pověřená vedením a dozorem nad čs. jednotnou výškovou sítí ve spolupráci s ústavy zakládání staveb
a mechaniky zemin sledovaly otázku vlivu fysikálních vlastností zemin vzhledem k stálosti výškových
bodů, aby tak nalezl)""vhodný způsob čelící těmto
vlastnostem zeminy, nikoliv jen změnám působených
mrazem, jak je v tomto pojednání uvažováno.
Ing. Dr A. Myslivec, Mechanika zemin.
Poznámky z kursu o zakládání staveb I. .část, pořádaném
ředitelstvím Stavoprojektu v Praze v prosinci 1953.
Ing. Dr L. Ježek, Průzkum základových půd v pozemnfm
stavitelství, Prom.rzání zemin.
Nivelačni instrukce.
Ing. Dr J. Svoboda, Nivelace.
Technický průvodce.

Poznámka 1. k článku Ing. Petráka: Vliv promrzání zeminy na neměnnost nivelačního [kamene.
P~souzení článku Ing. Jiřího Petráka "Vliv promrzaní zeminy na neměnnost nivelačního kamene",
vyžádané ÚSGK bylo možno provést jako neplá.
novaný úkol, jen na základě zběžného pročtení. CIá·
nek je souhrnem teoretických úvah na ,podkladě
cizích pozorování.
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Petrák:

VLiv promrzání 'zeminy tla neměnnpst nivelainího1camene

Autor v článku činí některé chybné výklady nivelační instrukce a užívá odlišné terminologie a podle
mého názoru chybně stanoví vzorec pro výpočet
hodnoty Llh, představující zvedání půdy promrznutím. Uvádím proto k článku tyto námitky a připomínky.
1. Ing. Petrák na str. 96 používá nesprávného tvrzení, že nivelační instrukce předopkládá, že nivelační
body jsou neměnné. Nivelační instrukce však přikazuje připojení nových nivelačních pořadů na
hlavní nivelační body,. jichž nezměněná poloha musí
být ověřena kontrolním měřením na dva nejbližší
nezměněné hlavní body, t. j. takové, jichž poloha se
nezměnila.
2. V celém článku užívá autor terminologie "pevné
výškové body". Po~ud jde o body československé
jednotné nivelační sítě, mělo by být pro ně užíváno
óznačení stanovené nivelační instrukcí a to je "nivelační body".
3. Odvozený vzorec pro výpočet Llh na str. 4 je
podle mého názoru nesprávný a za podmínek Ing.
Petrákem uvedených má být:
Llh = 0,09 . n . h .
Při promrznutí půdy zvětšuje objem pouze voda
v půdě obsažená, pevné části zeminy nikoliv, ty
by naopak objem nepatrně zmenšovaly, a proto je
vzorec Ing. Petrákem citovaný chybný, a rovněž tak
i hodnoty Jh uvedené na straně 4 při hloubce promrzání 1 m, jakož i hodnoty Jh na str. 6 (jsou podstatně menší).
4. Správná je připomínka Ing. Petráka, aby fysikálním vlastnostem půdy byla při osazování nivelačních kamenů věnována náležitá pozornost; a autor
uvádí příklad Sovětského svazu, kde stabilisace podzemních znaků je skutečně prdVáděna tak, aby základy znaku byly nejméně 1metr pod hranicí největšího promrzání půdy. Pokud však poukazuje na
stabilisační materiál v Sovětském svazu při tom používaný, byl by podle teoretických úvah vhodnější
námi užívaný žulový kámen, nežli kovové neb železobetonové roury.
V GTÚ prakticky nebyly dosud vlivy promrzání,
složení půdy, vlhkosti půdy (bobtnání a vysychání)
měfeny, ač o provedení bylo žádáno. Při běžných
měřických pracích nebyly tak velké výškové změny,
jak uvád! autor, konstatovány.
V GTU však byla věnována péče volbě míst pro
osazení nivelačních kamenů a za daných místních
půdních podmínek, byla pokud možno vylučována
nevhodná místa s jílem, s rašelinou, mokrá místa
a bylo ,pamatováno na minimální hloubku jednometrové zmrazové hranice, které odpovídá též rozměr nivelačního kamene. V r. 1954 schválené zkrácení nivelačního kamene s hřebovou značkou (na
základě zlepšovacího návrhu) má však!za následek,
že kameny nemohou ~dosáhnouthloubky zmrazové
hranice 1 m a přináší s sebou ještě velmi těžké vyhledávání kamenů v terénu.
Podle informace bylo sledování vlivu fysikálních
vlastností ,půdy na stálost nivelačního kamene přikázáno VUGTK a Ing. Kruis ve svém vyjádření
k tomuto článku bude moci uvést, jaká opatření
v tomto směru tento ústav učinil. Je třeba soustavným, několikráte opakovaným pozorov;íním ve
všech ročních dobách (aspoň 10x) měřicky stanovit

velikost účinků fysikálních vlastností půdy a vneJších povětrnostních vlivů na stabilitu nivelačních
značek, zejména pak na nivelační kameny. Pozorování je nutno uskutečnit jak na kamenech umístěných v příznivých geologickýchpodmínkách, tak i na
vědomě nesprávně osazených.
,
Ing. J. Pasler, GTU v Praze
Poznámka 2. k článku Ing. Petráka: Vliv pro.
mrzáni zeminy na ,neměnnost nivelačního kamene.
Vcelku ;se ztotožňuji s vývody Ing. Paslera. Připojuji ještě vyjádření k odstavcům, kde se jedná
o hloubce promrzání.
Vliv na hloubku promrzání půdy má sice druh
zeminy a její vlhkost, ale jen v nepatrné míře, zejména pokud jde o vlhkost zeminy. Ing. B. Bayerle
v pojednání "Zamrzání půdy a bezpečná hloubka
vodovodních potrubí" o tom poznamenává, že vlhká
půda je sicelepším vodičem tepla než suchá, avšak při
mrznutí vody v led se uvolňuje skupenské teplo,
které částečně kryje tepelné ztráty zeminy. Také
přívod tepla z vrstev hlubších způsobuje vyrovnání
teplot vrchních vrstev. Tudíž jen u slabších vrstev
může nastat rychlé promrznutí půdy.
Ing. Petrák píše, že namrzavá hloubka v našich
krajinách se pohybuje od 1,20 do 1,50 m a že při
dlouhotrvajících mrazech může dosáhnout hloubky
ještě větší. Statistika z dob největších mrazů u nás
se vyskytnuvších v roce 1928-1929 říká však, že
jen v několika výjimečných případech bylo zjištěno
promrznutí do hloubky větší než 1,00 m, nejvýše
do 1,30 m. Ze 400 pozorovaných míst bylo zjištěno
promrznutí do hloubky větší než 1,00 m pouze ve
20 případech.
Celkemmožnoprohlásit, že úvaha je založenapouze
na teoretických vlastnostech zemin, zatím co skutečnost je daleko složitější. Poznamenávám, že v letošním roce budou provedena pokusná měření za
účelem vyšetření vlivu meteorologických příčin na
výšky nivelačních bodů. Teprve potom'hude možno
uvažovat o návrhu vhodného stabilis,ačníhozpůsobu.
Ing. B. Kruis, VUGTK v Praze
Ctenářům Geodetického a' kartografického obzoru.
Obracíme se k Vám se žádosti o pomoc při rozšiřování okruhu
čtenářů Geodetického a kartografického obzoru, zvláště mezi
mladými inženýrsko-technickými pracovníky, kterým časopis
poskytuje dalši rost odborné kvalifikace, potřebné k zvládáni
úkolů, které před nás stavi hospodářský plán rozvoje národniho
hospodářstvi. Na nás na všech a zvláště na mladých inženýrskotechnických pracovnicich leži tiha odpovědnosti za nepřetržité
zvyšování technické úrovně československé geodesie a kartografie. Geodetický a kartografický obzor je zrcadlem a ukazatelem vývoje československé geodesie a kartografie i průkopníkem nových forem práce v tomto oboru.
Rozšiřováni Geodetického a kartografického obzoru je svěřeno
poštovni novinové službě, která bez pomoci a přispění nás všech
nemůže sama provádět náborové akce a propagaci mezi našimi
pracovniky v ústavech, úřadech a na školách. Nemůžeme být
lhostejni k tomu, že měsic od měsice se snižuje počet výtisků
zájmového nákladu odebiraného poštovni novinovou službou.
Proto Vás redakce žádá o účÍI1Í1oupomoc a podporu všech akci,
které sleduji rozšiřeni okruhu předplatitelů našeho odborného
tisku.
Včasným předplacemm si zajistite nerušenou dodávku
časopisu.
Předplatné je přijímáno tam, kde je ěasopis dodáván, t. ZD.
v případě dodávky do bytu poštovním doruěovatelem, v případě
dodávky v závodě (úřadě, ústavě nebo škole) rozšiřovatelem
tisku.
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V dňoch 16.-17. dec. 1955 konala Sil, v Krakove v Polsku
vedecko-technická konferencia. o meraní deformácií inžinierskych Iltavieb, ktorú usporiadala Hlavná technická organizácia ..:. Vedecko-technická spoločnosť polských geodetov.
Konferencia mala celoštátny charakter a boli na nej pri.
tomní poprední polski stavební a zememeračski odbornici
v uvedenej problematike, a to tak z radov vedeckých pracovníkov vysokých škol a iných ústavov ako aj z radov odborníkov
z p'raxe. Z ČSR Sil, konferencie zúčastnili dvaja pracovníci
z Ustrednej správy geodézie a kartografie v Prahe a dvaja
pracovníci Výskumného ústavu technológie • mechanizácie
stavebníctva, pobočka Bratislava (býv. VÚSKM), ktori boli
na konferenciu pozvani.
Konferenciu slávnostne otvoru mgr. inž. HollenderA.,
predseda krakovského oddelenia spoločnosti. V smerniciach
pre program konferencie načrtol prof. Z. Kowalczyk,
rektor
banskej akadémie v Krakove celý rad dOležitýehotázok a pro·
blémov, na ktoré Sil, trebana konferenciizamerať. SÚ to napr.:
otázka vypracovania projektu pre meranie, realizácia merania,
otázka spolupráce projektanta s geodetom, ďalej otázka pevných a kontrolných bodov, typy prlstrojov, metodika meracich
prác, presnosť meraní, spracovanie výsledkov, skoordinovanie
meraní (komplexné ponimanie), vysoká odborná kvalifikácia
meračských kádrov, ekonomická stránka problematiky a mnoho
iných. Teda problematika aj u nás živá.
V ďalšom programe konferencie boli prednesené 4 Wavné
referáty a to:
1. Prof. inŽ. Zenon Wilun, Politechnika Warszawska:
••Problémy a pokyny k meraniu deformácií pre geodetickú
službu v oblasti mechaniky zemin.'~ V tajto prednáške podal
prof. Wilun výstižný výklad základných vedomosti z mechaniky zemin a použitia tejto vedy pri geodetických meraniach
a poukázal naopak na to, že tieto merania sú velkou pomocou
pri analyze otázok mechaniky zemin, najma jej stlačitelnosti.
Otázka sadania. povedal autor, je dosť komplikovaná vzhladom na nehomogénnosť vrstiev zeminy a ťažkosť presne určiť
koeficient stlačitelnosti zeminy. Geodetické merania sadania
vnášajú do tejto otázky velmi konkrétne opravy a umožňujú
na základe analýzy správnosti použitých metód upresniť
postup teoretických výpočtov. Záverom uviedol praktické
pokyny pre vykonávanie presnej nivelácie.
.
2. Prof. inž. Boleslav Mayzel, Politechnika Warszawska:
,,Problémy a pokyny k meraniu deformácii pre geodetickú
službu v oblasti pozemného stavitelstva." Presnejši názov:
••Použitie geodetických meraní pri výskume stavebných konštrukcií." Pre nepritomnosť autora prečital referát prof. Woj.
narowski.
Prof. Mayzel poukázal na velký význam výskumu stavebných
konštrukcií v súvislosti s novými smermi v stavebníctve a zaoberal Sil, deformáciami stavebných konštrukcii, icb meranim a porovnával geodetické metódy s ostatnými. Okrem toho uviedol
mnoho praktických prikladov použitia geodetických merani
deformácií stavebný~h konštrukcií.
3. Prof. iI1Ž. Z. Mikucki, Politechnika Warszawska: "Problémy a pokyny k meraniu deformácii pre geodetickú službu
v oblasti, vodného staviterstvlt." Autor zoznámil pritomných
II problematikou merania deformácií betónových a zemných
hrádzi. Tieto merania sú velmi dOležité z hladiska zaistenia
bezpečnosti velkých vodných diel a tiež z hladiska vedeckého
pri overovaní teoretických predpokladov projektanta. Merania
Ba majú robiť už pred výstavbou (zistenie základného stavu),
poěas stavby, počas plnenia nádrže i počas prevádzky.
U zemných hrádzi treba sledovať sadanie podložili" sadanie
stavby, deformácie betónových objektov a celkové deformácie
stavby.
Doležitosť týchto meraní vystupuje do popredia najma
pri zakladani priehrad na menej únosných základoch, ako napr.
na f1yšových územiach Porska.
Tieto 3 Wavné referáty boli prednesené v' prvý deň konferencie. K nim Sil, rozvinula bohatá diskusia, v ktorej vystúpili
prof. Lazzarini, prof. Paskiewicz,prof. Pogany, prof. Wilun,
prof. Wronaa iní. V tejto časti diskusie predniesol diskusný
ptispevok tiež inž. Zd. Cermák z VÚTMS, ktorý prehovoril
o organizácii meraní na hydrotechnických iltavbách v ČSR

meraní deformácií illŽinierskych
Krakove
a informoval konferenciu o našich nových negeodetických
metódach a u nás vyrábaných pristrojoch.
Druhý deň konferencie bol venovaný problematike merania
deformáciíz geodetického hladiska.
Ako prvý predniesol prednášku prof. Wojnarowski o skú·
senostiachpri
meraní deformácií' priemyselných objektov
kombinátu Nowa Huta. Autor uviedol mnoho praktických skúsenosti a výsledkov a zastával názor, že u verkých :priemyslo.
vých objektov nestači sledovať len sadanie stavbY, ale treba
zisťovať pomocou trigonometrickej metódy aj jej nakláňanie.
4. Potom nasledoval štvrtý Wavný referát: Prof. dr. inž. Tadeusz Lazzarini,
Politechnika Warszawska: "Meranie defor'mácií," v ktorom autor podal skvelý výklad o geodetických
metódach merania.
Určovanie deformácii trigonometrickou metódou Sil, deje
na základe rozdielov priamo meraných prvkov a nie ich funkcií.
Použiva Sil, pritom grafické riešenie, ktoré má velké prednosti
pred počtárskym riešením, a to rýcWosť a dostatočnú presnosť.
Pri identifikácii pevných bodov s nezmenenou polohou Sil, použiva metóda transformácií podra akademika Ryšavého. Pri
vyrovnaní Sil, zavádzajú opravy do oboch zrovnávaných meraní, 11 to tak základného 11,11:0
i ďalšieho.
Presnosť trigonometrickej metódy pri dížkach vizúr na kontrolné body okolo 100 m jé ± 0,5-0,8 mm. U nivelaČDejmetódy
pri dlžke zámer Cli,35 m možno dosiahnuť strednú chybu ± 0,1-0,5 mm.
Autor Sil, dotkol tiež výskumných prác v tomto smere, ktoré
má k dispozicii Politechnika Warszawska a uviedol ich pomerne
pekný počet. Napriek tomu povedal, že sú len skromným za·
čiatkom výskumu, akým by bolo treba vybaviť nielen odbor
merania deformácii, ale i mnoho oblasti geodézie.
Diskusia k štvrtému hlavnému referátu bola taktiež velmi
bohatá. Zúčastnil Sil, jej celý rad odborníkovo O presnosti geo·
detických metód, ktorá 110111,
dósiahnutá pri meraniach v rámci
riešenia výskumných úloh na VÚTMS hovoril inŽ. P. Marčák
z VÚTMS Bratislava.
Po ukončení diskusie holi schválene uznesenia, medzi ktorými
bol vyzdvihnutý návrh na trvalú úzku spoluprácu medzi porskom
a ČSR v prejednávanej problematike.
Referáty prednesené na konferencii, niektoré diskusné pri·
spevky i uznesenia :vyjdú knižne v samostatnom sborniku.
Dňa 18. XII. 1955 vykonali účastníci konferencie zaujímavú
preh1iadku kombinátu Nowa Huta im. Lenina, kde boli zoznámení najmii s 'organizáciou vermi rozsiaWych geodetických prác
v súvislosti so stavbou kombinátu.
Základovú podu kombinátu tvori spraš a preto je venovaná
,meraniu deformácií mimoriadna pozornosť. Merania Sil, vykonávajú vo verkom rozsahu.Pte ilustráci~ uvedieme, že pre samotné meranie sadania jedn{)t1ivých objektov je vybudované
13 hÍbkových značiek, ktoré slúžia ako pevné výškové body.
Každá z nich je zaistená ešte dvoma pevnými bodmi založenými pod max. hÍbkou premrzania. Na objektoch je osadených
3000 kontrolných výškových bodov. Súčet nivelačných liniek
je 185 km a počet stanovisk pre nivelačný stroj dosahuje 5 000.
Meranie sadania Sil, prevádza podra dOležitosti objektu
a očakávaného sadania. Takže niektoré objekty Sil, pozorujú
denne, iné týždenne, niektorémesačne i redšie.
Meranim deformácii priemyselných objektov Nowej Huty
boli ziskané bohaté skúsenosti. Boli zistené konkrétne hodnoty
sadnutia (max. 20 cm). Namerané deformácie v niektorých pripadoch dosiahli značných rozmerov; napr. jeden komin Martinskej pece Sil, naklonil o Cli,43 cm, v dosledku čoho Sil, začali
nakláňať i dalšie susedné komíny. V iných pripadoch deformácie
15posobilistavebnej výrobe určité ťažkosti. Napr. vyhriatim
naJ200 oe Sil, nadviWa koksovňa o 8 cm, čim holo treba zdvihnúť
i korajnice pre nabijacie zariadenie ap.
Na konferencii Sil" ukázalo, že geodetické práce v ohlasti
merania deformácii sú v Polsku na vysokej úrovni a bola potvrdená nutnosť nadviazania úzkej spolupráce a výineny skúsenosti medzi Polskom a ČSR v prejednávanej problematike.
Záverom treba vyzdvihnúť starostlivú pripravu konferencie
a srdečné brabké prijatie, ktorého sa účastníkoro·zČSR dostalo.
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