
Technické , ,normovanz
v geodesii

Hlavním cílem socialistické společnosti je neustále zvyšovat
hmotnou a kulturní úroveň všeho pracujícího lidu. Vysokou
životní úroveň je však možno zajistit jedině pravidelným a ne-
ustálým růstem produktivity práce, která musí růst na základě
zavádění nových pracovních metod, lepší organisací práce
a využitím všech časových reserv.
Růstem produktivity práce se zabýval X. sjezd KSČ a sta-

novil ve svém usnesení zlepšit stav technického normování
výkonu, jako důležité metody ke zlepešní organisace socia-
listické výroby, k přenášení nových, pokrokových pracovních
metod a jako hlavní nástroj k dosažení vysoké produktivity
práce.
Aby neustále rostla i produktivita geodetických a karto-

grafických prací, zabývá se Ostřední správa geodesie a karto-
grafie zlepšením normování výkonu a postupně je zavede na
výši technického normování práce. Tento úkol je významný
a tak důležitý, že je nutno aby se stal úkolem celé geodetické
a kartografické výroby a všech jejích pracovníků.
Má-li být normování geodetických a kartografických prací

přivedeno na základnu technického normování vykonu, je
si nutno objasnit jeho význam v socialistické společnosti
a podrobit dosavadní "Jednotné výkonové normy pro geodesii
a kartografii" kritice v tomto smyslu.
Socialistická výroba je bez technického normování výkonu

nemyslitelná. Technické normování výkonu je v ní výchozí
základnou pro stanovení výrobní kapacity podniků, provozů
a jednotlivých pracovišť. Výrobní plány nelze stanovit bez
výkonových norem, bez znalosti nutného pracovního ~asti na
každý výrobek a na každou jeho operaci. Výroba musí být
plánována předem, a to je možné jen na základě výkonových
norem.
Technické normování výkonu však neslouží jen jako pod:'

klad pro plánování výroby, ale plní hlavně svoji úlohu při
zvyšování produktivity práce. Tento druh normování výkonu
se zabývá především důkladným rozborem· technických a or-
ganisačních podmínek na pracovišti, zjišťuje různé ztráty
a zdržení, nedostatky organisace práce a pracovních postupů,
navrhuje a zajišťuje jejich odstranění. Tyto nedostatky od-
straňuje technické normování výkonu pfedevším vyhledáváním
nových pracovních způsobů práce mezi jednotlivými pracov-
níky a jejich přenášením na celý pracovní kolektiv. Tak zvy-
šuje technické normování výkonu produktivitu práce celých
kolektivů na úroveň předních pracovníků-novátorů. Technické
normování se proto musí starat, aby každé nové zlepšení
práce bylo využito při sestavování pracovních postupů a vý-
konových norem. Neustálé sledování úspěchů nejlepších pra-
covníků, rozbor jejich práce, technických a organisačních
opatření je zákonem technického normování výkonu a vede
ke zkracování potřebných výrobních časů. .
, Toto zkracování výrobních časů však nemá za následek
snižování mezd, ale pravý opak. Dosažená úspora času zna-
mená vždy zvýšení produktivity práce, znamená vyrábět za
stejný čas více výrobků. Přitom tou měrou, jak roste pro-
duktivita práce a snižují se vlastní náklady, mohou růst
i výdělky. Technické normování práce tedy tím, že odkrývá
nevyužité reservy, zdokonalováním techniky a zlepšováním

výkonu a jeho
a kartografii

význam

organisace práce pomáhá ke zkracování výrobních časů, ke
zvyšování produktivity práce a tím i ke zvyšování výdělků,
Není proto namířeno proti pracujícím jako nástroj ke sni-
žO'l1ánímezd, ale naopak zajišťuje, aby byl pracovník spra-.
vedlivě odměněn podle množství a jakosti vykonané práce.
Je proto v zájmu všech pracujících, aby se nedostatky ve

výrobě odstraňovaly a povinností všech vedoucích pracov-
, níků a všech závodních výborů ROH, aby byla zlepšována
úroveň technického normování.
Technické normování výkonu však v socialistickém hospo-

dářství není důležité jen pro uplatňování zásady odměňování
práce podle množství a jakosti, pro plánování a řízení socia-
listické výroby, ale je významné též v tom, že.má nemalý
podíl na zvyšování kvalifikace pracujících. Tím, že je každý
pracovník odměňován podle množství vykonané práce, zvy-
šuje se jeho zájem o získání vyšší kvalifikace a odborných
znalostí, neboť-na jejich podkladě je možno výrobu lépe orga-
nisovat a zlepšovat. Snaha o dosažení vitší odměny za práci
vede pracovníky k vynalézavosti a ke zlepšení své práce a tím
i k dosažení lepších pracovních výsledků. Pracovníci studuji
pracovní metody nejlepších pracovníků-novátorů a tím roste
jejich technická a odborná úroveň. To seprojevuje opět v plněn(
a překračování výkonových norem.

Velký význam mají technické výkonové normy pro socia-
listické soutěžení, neboť jsou objektivnim podkladem pro jeho
organisování, hodnocení a kontrolu jeho výsledků.

Technické normování výkonu v geodesii a kartografii není
dosud na žádoucí úrovni a prakticky v letošním roce začíná.
Geodetické a kartografické práce byly sice již před časem
znormovány, ale stanovené výkonové normy vykazují
vš<!chnynedostatky statistických norem, neboť vyjadřují pro-
duktivitu dávno překonanou, i když v t:těkterých případech
byly vypracovány na základě statistických údajů o práci
vynikajících a nadprůměrných pracovníků. Siroký kolektiv
našich pracovníků tuto úroveň produktivity již dávno pře-
konal. V neposlední řadě chyb je i ta okolnost, že některé
druhy norem byly (a jsou ještě dnes některými ústavy) sta-
novovány s ohledem na výdělky, bez ohledu na čas nutný
ke zpracování výrobků. Takto stanovené výkonové normy se
plní nad 150 % a musí být proto bezodkladně nahrazeny
technicky zdůvodněnými normami. Dalším nedostatkemgeo-
detických a kartografických norem je nedostatečný popis
pracovních postupů a přílišná rozdroben,ost norem, což vede
k mnohoznačným výkladům a k libovolnému změkčování
norem. Největším prohřeškerrz proti výkonovým normám a
produktivitě práce je však ta okolnost,. že až do zřízen(
Ostřední správy geodesie a kartografie nebyly výkonové nor-
iny řádně statisticky 'Sledovány a· prověřovány a došlo-li
k jejich prověrce, bylo to provedeno bez průzkumu na praco-
višt[ch a ve většině případů s ohledem na dosavadní výdělky
a plánované mzdové fondy. Takovéto výkonové normy ne-
mohly a nemohou být ř4dným podkladem ani pro plánování
výroby, ani pro odměňování za množství vykonané práce.
Pro účely plánovací byly proto výkonové normy nahraženy
t. zv. plánovými normami, které vznikly shrnutím výkono-
vých norem několika operací, neodstranily však časové reservy
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ve výkonových normách obsažené. Převodplánových norem
na normy výkonové a obráceně různými přepočitacími koefi-
cienty je těžkopádný a pracovnikům ne dosti srozumitelný.

Stojime tedy před nutnosti odstranit tyto nedostatky.
Ostředni správa geodesie a kartografie Sť rozho.dla zaměřit se
nejprve na zkvalitněni technického normováni .výkonu a vy-
tvořit tak řádnou a reálnou základnu pro plánováni, spra-
vedlivé odměňováni za vykonanou práci a pro rozvoj socia-
listického soutěženi. '

Tento úkol však nelze brát jako jednorázovou akci: Tech-
nické normy výkonu musf být normami progresivnimi, které
vyjadřuji v geodetické a kartografické výrobě pokrok, zaruč i
růst produktivity práce, plněni a překračováni výrobnich
plánů. Je proto nutno, aby byly vypracovány na základě

důkladných rozborů technických a organisačnich podmlnek
pracovišť. S ohledem na hluboký význam tohoto úkolu neni
proto možné, aby se stal záležitosti jen normovačů.

Správné provedeni tohoto úkolu se musf stát vlastnizále-
žitosti organisátorů výroby všech stupňů a hlavní starosti pře-
devšim ředitelů a hlavnich inženýrů celostátnich a oblastnich
ústavů, kterl musf v jejich činnosti podpořit široce rozvinutá
masově politická práce ústavnich orgánů stranických a odbo-
rářských. Technické normováni výkonu se musf stát záležitosti
každého pracovnika oboru geodesie a kartografie, aby při
zvyšování životní a kulturní úrovně všeho pracujícího lidu
sehrály výkonové normy stejnou roli, jako při plnění Stalin-
ských pětiletek a při budování socialismu v Sovětském svazu.

Jirák

Zaměřování stavitelských památek v Praze,'

Vyhotoveni stavebnich výkresů historických staveb geodetickými methodami. Zásady pro volbu sitě a určení stavebnich
prvků., Podrobné pracovni postupy. Ukázky výkresů.

Naši staroslavnou Prahu čeká v budoucnosti ještě větší
sláva. Její výstavba v město socialistické stává se zájmem
širokého pracujícího lidu. Při výstavbě Prahy nutno však
pamatovati na to, že ve svých zdech chová neocenitelné
stavitelské památky, které jsou krásným odkazem Iiárodní
minulosti. Tyto odkazy mnoha pokolení našeho lidu nutno
zachovat, aby připomínaly i budoucím pokolením slavné
boje našich předků za svobodu.
Bohužel během dlouhé doby byly některé historicky

cenné budovy nevhodnými přestavbami a úpravami téměř
znehodnoceny. My však vzhlížíme s úctou k těmto stav-
bám, a proto vláda systema,ticky přikročuje k obnovení
významných stavitelských památek.I)
Není to jednoduché, neboť není stav.ebníchplánů původ-

ních staveb. Nutno je nejprve pořídit na základě zaměření
skutečného dnešního stavu. Teprve potom lze zjišťovat
původní stav stavitelských děl, neboť z jednotlivých měře-
ných podrobností se dodatečně obnovuje původní stav.
Pisatel tohoto článku' zúčastnil se zaměř~ní komplexu

"'udov Karollna a jiných budov v Praze. Zvlášť těžkým
úkolem bylo zaměření Karolina a vyhotovení úplných sta-
vebních výkresů v měřítku 1: 100s příslušnými řezy a
pohledy.
Se zaměřováním starých památek tohoto druhu nebylo

mnoho zkušeností. Proto bylo nutno již od začátku míti
stále na zřeteli účel celé práce, t. j. vyhotovení takových
plánů, které svou přesností mohou býti opravdu podkladem
k adaptační obnově staroslavného Karolina. Z toho důvodu
bylo nutno použíti geodetického způsobu zaměření, které
jedině může zaručit splnění požadovaných podmínek. Po-
užili jsme proto methody pravoúhlých souřadnic jak k zbu-
dování kostry měření - 'měřické sítě, tak i k zaměření
podrobností staveb.
1. Předměty měření
Předmětem měření2) byly domy a dvorky patřící Karlově

universitě v prostoru mezi Ovocným ti'hem, Celetnou ulicí
a dále dříve restaurovaná část Karolina. Je to osm popis-
ných čísel, v mchž ~enacházejí Staroměstská kolej, kance-
láře, krámy, jakož i soukromé byty, celkem přes 550 před-
mětů měření.
V podrobnostech bylo nutno zaměřit pro zhotovení sta-

vebních výkresů fronty domů, dvorky, průchody a chodby,

všech osmi domů, jejich sklepy, schodiště, pokoje, půdy
a krovy, jakož i balkony, pavlače, komíny, střechy a jiné
podrobnosti. Stavebními prvky byly zdi, sloupy, klenby
a římsy, ale také niky, okna a dveře.
Instalace a jiná zařízení se nevyznačovala.
Zaměřovali jsme však polohu všech zazděných otvorů,

pokud byly patrné. Také jsme se snažili vystihnout před-
měty částečně zničené pověstným "zubem času" nebo
předešlými adaptacemi, pokud po nich zbyly dostatečné
stopy ve změti tvarů původního stavu. Některé podrobnosti
fasády, nebo jiné stavební prvky bylo třeba idealisovat ve
výkresu, ovšem s patřičnou opatrností a střízlivostí (viz
zakroužkovanou část na obr. 1 a výkres obr. 2).
Předmětem měření, nejsou jen staré stavby, ale také

držebnostní hranice. Jejich průběh jest někdy překvapující
a není vždy tentýž v přízemí, v etážích nebo na střechách.
Platná soudní (katastrální) mapa podává někdy ten a jindy
onen stav, podle toho, kde byla v minulosti zaměřována
vlastnická hranice. Byla-li hranice zaměřována při zemi,
nedbal měřič zpravidla hořeního stavu, byla-li zjištěna a
zaměřena na střeše, nebyla porovnávána s dolejškem.
Skutečná hranice někdy se odchyluje od zaměřené násled-
kem neohlášenýchpozdějších změna stavebních nepravidel-
ností starých staveb. V komplexu Karollna jsme přišli na
několik nepřesných zákresů rozhraničení budov. Ohlásili
jsme jejich opravu zpravidla podle stavu v nejvyšších
patrech, kdežto v přízemí zůstává stav katastrální mapy.
Přesný stav vlastnických hranic lze zjistit jedině po od-
bourání sousedního domu. I když nyní hraniční otázky
nejsou důležité s hlediska vlastnického práva, jsou přece
mnohdy ,ještěvýznamné pro zjištění rozsahu užívání.
2. Měřická síť
Kostru celého měření tvořila měřická síť 'vypočtená

v československé katastrální soustavě. K jejímu určení
použili jsme čtyř východiskových polygonových bodů
v ulici Celetné a na Ovocném trhu. ~ obr. 3 jsou tyto
body postupně označeny písmeny A, B, C, D a tvoří dvě
polygonové strany. Další hlavní měřické přímky, míněné
jako zhuštění sítě, byly vedeny průchody, dvorky a dveřmi
tak, aby vytvořily uzavřené obrazce. Jsou to, jak z téhož
obrázku vidíme, přímky 1-8; 2-9; 3-10; 4-5; 6-10;
7-8; jimi uzavřené polygony jsou 1, 2, 54, 36, 8, 1 - 2,
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3, 10,6, 7, 36, 54, 2 - 3, 4, 5, 6, 10, 3 a na stranu 7, 8
připojený uzavřený polygon 14, 15, 16,30, 14. Téměř
,všechny hlavni přímky v přízemí procházely pod okny
,tak, že je bylo možno ,promí~uti do všech pater. Tím ve
,všech patrech byla vytvořena měřická síť navazující na
,měřickou síť v přízemí. ,
, V,suterénu bylo možno založit měřickou síť, která se
;přímo opírala o 1il~řicképřímky přízemí. Některé body
'této sítě byly společné s hody sítě povrchové. Jsou to ku
př. body 13, 128,,76, 100a 10. Strap.ypodzemní měřické
'sítě jsou V ohr. 3 čárkovány.

Nejobtížnějši bylo dostati se na púdu. V Karolínu měřická
síťpúdy nemá s měřickou síti přízemí ani společnou přím-
ku, ani společný bod. Měřickásíť na púdě je vytvořena
úplně samostatně. Její zapojení na měřickou síť celého
Karolína bylo provedeno tím zpúsobem, že nejméně dva
body měřické sítě některé části púdy byly promítnuty buď
přímo do přízemí, nebo do podkrovního patra a tam velmi
pečlívě zaměřeny jako body tamní situace.
Na hlavní měřickou síť byla navázána síť podrobných

měřických přímek, na které bylo prováděno zaměřováiú
jednotlivých bodú situace. Pokud to jen šlo, snažili jsme
se vyhnouti vkládání ještě dalších měřických přímek niž-
ších řádú, aby tím, netrpěla přesnost měření.
Podrobné měřické přímky netVoříuž zpravidla uzavřené

obrazce, jak to je u přímek hlavních. Jsou to většinou t. zv.
rayony, šikmé (ku př. 25, 53) nebo kolmé (ku př. 22, 55),
jak to vidíme v přízemí (obr. 3). První se vždy vytyčují
měřickým přístrojem, druhé {?akbuď měřickým přístrojem
nebo pentagonem. '
Ve sklepech museli jsme velmi často použíti slepých

pořadú. Jsou to polygonové pořady zavěšen~(orientované)
na hlavní měřickou síť pouze na jednom konci, jako na
př. 36-37-38-39. Avšak i takové slepé pořady, pokud
to šlo, snažili jsme se zajistiti zaměřením společného bodu
'(A v obr. 4) v okně vedoucím do sklepa jak na měřickou
přímku (7, 8) přízemí (xp, yp), tak i na měřickou přímku
(38; 39) sklepú xs, (ys). Porovnání provedlo se pak buď
graficky (vynesením bodu do plánu z obou přímek.-
musíme dostat tentýž bod) nebo početně - dvojím vý-
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Obr. 3. Síť měřických přimek v přízemí a suterénu.• • •",,,,,,,,,,
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počtem souřadnic bodu A (musíme dostat v dopustných
mezích tytéž souřadnice z obou přímek).
V patrech, kde místnosti nebyly tak isolovány jako

v přízemí, nýbrž byly spojeny dveřmí, osvědčila se síť
kolmic.3) Je to síť měřických přímek, jež vesměs stojí na
sobě kolmo (obr. 5).') Takovou síť snadno vytyčujeme,
měříme, mapujeme a kontrolujeme.6) Obdobnou síť
v patře orientujeme připojením dvou promítnutých bodů o

na některou hlavní měřickou přímku přízemí. V obr. 5,
na němž je zobrazena měřická síť IV. patra domu "ti Kinc-
lů" je provedena orientace připojením na body M a N
přímky 4, 5. BodyM, N musely býti ovšem za tím účelem
promítnuty do příslušného patra. lntervisibilita promítnu-
tých bodů M, N není obyčejně v patře možná, používáme
je proto čistě theoreticky. Připojíme se na ně kolmičkamí
z měřické sítě příslušného patra a použijeme jejich sou-
řadnic.
Měřické body v přízemí byly vytyčeny přístrojem a

zajišťovány železnými hřeby nebo tesanými křížky na
jiných trvalých předmětech. V patrech byly obyčejněosazo-
vány značky na podlaze, v okně nebo na zdi.

Body jsme označovali tužkou, drátěnkou, olovnicí a
podobně, jemně a přesně.
V několika případech osvědčilo se kombinované za-

jištění a ~eníměřických bodů. Některé body byly
totiž voleny nad hlavamí chodců na rozích budov, na
oknech anebo v určité výšce na ose pouliční svítilny
atd. Jejich používání bylo potom nezávislé na pouličním
ruchu. Polygonová strana AB (obr. 3), jež jde prostředkem
úzké a velice živé Celetné ulice, nebyla vůbec použita pro
podrobné měření. Strana byla nahrazena lomeným poly-
gonovým pořadem 49~IOI-83-104-B, vedeným po
chodnících. Označení (čísla) měřických bodů byla ihned
při vytrčení psána u značek bodů na okolní pevné před-
měty. Císlování se řídilo postupem práce a ne předpisem
pro výpočet těchto bodů.
3. Promítání bodů
Promítání bodů do pater prováděli j..sme theodolitem,

každý bod zvlášť a každý ze dvou stanovisek.
Výkon promítání dá:;e rozdělit na dvě fáze; promítání

směru přímky a stanovení určitého bodu na ni. Předpokla-
dem celého výkonu ovšem je, že promítací rovina zvolené
přímky seče okna pater.
Průmět směru přímky: Theodolit se neidříve postavil

na jedno stanovisko (koncový nebo přístrojem vytyčený
bod měřické přímky), ku př. 1,= 4. Dalekohledem v 1.po-
loze zacíleno na bod 5 (obr. 3 a 7), druhý bod téže měřické

o přímky. Poté, při nezměněné poloze záměrné přímky,
zacHovánopostupně na okna jednotlivých pater. U okna
stál připraven pomocník s tužkou v ruce. H~ot tužky,
jl;lkopři centrování trigonometrických bodů, na pokyny
od přístroje pohybem po podokenním prkénku, se zařídil
přesně do směru přímky 4-5 a tím se dostal jeden bod
M~ její promítací roviny (obr. 6). Podobně se vytyčil
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Obr. 5. Kolmičková síť v patře s připojením na měřickou přimku
přízemí; o
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Obr. 6. Situace rayonů na okně při promítaní úsečky přízemí do
patra.

ještě jeden nebo dva body téže roviny, a to body M~
a Mt, při čemž oba krajní body mají býti co možno
nejdále od sebe. Z polohy takto vytyčených třech bodú
M~ , M~ aMt jsme soudili, zda směr přímky je správně
dodržen a nespojily-li se po případě falešné body.

Potom se toto promítání provedlo ještě jednou v II. po-
loze dalekohledu. Nepadl-li bod M; z tohoto promítání
na úsečku M~ M~ , pořídil se ještě další bod M~ a body
M~ , M~,podobně jako body M~ , M~ , Mt, se spojily
přímkou. Symetrála M' Mli obou úseček představuje správ-
nou polohu úsečky promítané přímky.
Nyní na této úsečce (v jejím prodloužení) třeba stanovit

určitý bod M~ . Za tím účelem provedla se tato dvě opa-
tření. Theodolit se postavil na další stanovisko II (obr. 7)
stranou promítané přímky, při čemž II, Mo mělo být,
pokud možno, kolmé na' 4, 5. Pomoqllk na okně zase
vyznačil na úsečce M' Mli bod M, přiložil ku přímce
M' Mli některé tuhé měřítko m a odečetl na něm polohu
bodu M (údaj Ul)' Při nepohnuté poloze měřítka m theo-
dolitem se zase zaměřilo na některý bod Mo příÍnky 4, 5
v přízemí a tento bod se promítl na měřítko m (odečetl se
údaj u2). Odečtení provádělo se dvakrát, pokaždé v jiné
poloze dalekohledu. Rozdíl u2-Ul = U se algebraicky při-
četl ke vzdálenosti 4, Mo = s a v hodnotě s + U = m
máme staničení bodu M po přímce 4,.5, jenomže bod M
je v patře.
Podobně byl promítnut i bod N (obr. 5) na druhé okno

téhož patra a stanoveno staničení n.
Rozdíl n-m = a porovnávali jsme později s hodnotou,

kterou jsme dostali z měřených kolmiček v patře, totiž
s hodnotou

MN = a' = V(40I,M + 402,N)2 + 401 - 4022

(obr. 5). Toto ověření nesmí býti nikdy opomenuto a rozdíl
r = a - a', musí vždy zústati aspoň v dovolen,ých mezích
dvojího měření délek podle návodu A pro katastrální
vyměřování.6) ,

Samozřejmě, že popsané promítání bodú prováděli jsme
z těchže stanovisek současně do všech pater. Pozorovatel
u přístroje zústával na příslušném stanovisku a pomocník
přecházel, na jeho pokyn, s patra do patra, aby vykreslil
v o~ech příslušné značky.
Při promítání bodú M, N v úzkém dvorku do vyššího

patra byla mnohdy záměra příliš strmá (obr. 7). Když
taková záměra převyšovala elevační možnost dalekohledu,
nehorizontGVali jsme celý limbus přístroje,· nýbrž zvedli
jsme přístroj směrem k Mo (promítanému bodu) a hori-
zontovali jsme pouze jednu přímku roviny limbu, a to tu,
jež byla kolmá na přímku záměrnou. Tím jsme sice J.llěli
možnost realisovati (vytyčiti) přístrojem pouze jednu verti-
kální rovinu - rovinu jejíž stopa procházela jeho stanovis-

00ltt1

kem II a bodem Mo, to nám však k provedení našeho úkolu
úplně postačilo.
Promítání bodú púdy do přízemí bylo obdobné. Mě-

řická přímka na púdě byla prodloužena vystrčením latě
z vikýře do dvora nebo do ulice natolik, že některý její
bod bylo možno promítnout do přízemí. Bylo-li s púdy
vidět do podkrovního patra (na př. schodištěm), promítli
jsme bodypúdy do tohoto patra anebo je přímo pečlivě
zaměřili na měřickou síť tohoto patra. V obr. 5 je zobrazena
část měřické sítě IV. patra a na ni jsou zaměřeny body
U, V púdy. Těchto bodú bylo pak použito v obr. 8 pro
orientaci púdního měření .nad tímto patrem. Mimo po-
rovnání vzdálenosti promítnutých délek, kontrolujeme
ještě při zákresu rozměry pevných předmětú vyčnívajících
z podkrovního patra a zaměřených na púdě (na př. komíny
a zdi). Při ztotožnění púdorysu púdy s púdorysem pod-
krovního patra musí se tyto předměty krýt. Ovšem púdo-
rys komínu v patře a na púdě není vždy tentýž. Jiné ne-
pravidelnosti nutno vždy náležitě ověřit, zda nejde o chybu
měření!

4. Zaměření stavebních prvkú
S měřického hlediska jsou to křivky, přímky a body,

z nichž se potom sestavují stavební výkresy.
Z křivek, jež charakterisují klenby,jsou to kružnice,

elipsy nebo jejich segmenty. Obyčejně to nejsou pravidelné
kuželosečky. Je to zpúsobeno přibližností dřívějších stavi-
telských návodú. Při jejich zaměřování vznikla otázka, jak
dalece přesně mají být vystiženy. Je-li požadována největší
věrnost v zobrazení, musíme je nejen přesně měřit, nýbrž
i doplnit zaměření fotografickým snímkem. Obyčejně však
v stavebním výkresu stačí vyznačit pouze tvar oblouku,
ideální formu, již snad měl na mysli púvodní navrhovatel.
Skutečné (umělecké) provedení křivky musí býti studováno
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zvlášť.Je ovšem známo, že některé nepravidelnosti nejsou
nedostatkem, ale právě předností stavitelského umění
minulých generací.7) Tyto nepravidelnosti, někdy i ně-
kolikacentimetrové,mají za účel vyvolat lepši pohledový
dojem. Proto nutno s. ~ počítat a neopominout je a
nepřipsat k tíži chyb měření. Zde je naprosto nutná spolu-
práce s architektem.
Každý oblouk jsme určovali z minimálního počtu bodů

nebo parametrů' tak, jak jej definuje geometrie. Snažili
jsme se při tom používati význačných bodů těchto křivek
anebo zajistit jejich (polo)osy.
Kružníci nebo její segment určovali jsme oběma kraj-

ními a prostředním bodem (vrcholem), (polo)elipsu -
třemi vrcholy atd. U lunet jejichž půdorysem je větev
hyperboly, zaměřovali jsme také jen tři body - oba nej-
nižší a vrchol - osy hyperboly jsou totožny s půdorysy
os obou proníkajících se válců. Gotický kruhový oblouk
byl určován pěti body - každý vzepnutý oblouk třemi
body, při čemž vrchol je společný (obr. 9).

"Přímka" na staré stavbě, zvlášť ve' sklepech, na rozdíl
od stavby nové, je prvek skutečně· hodně idealisovaný.
Tvoří ji průsečnice roviny řezu s lícem zdi, zřídka .kdy
rovná, s neurčitými kQneovými.body.Měl-li se tento prvek

zaměřit, muselo se nejdříve rozhodnout, odkud a pokud
určitá čára bude považována za přímku a pak, jako u nO-
vého měření, přesně (třebas barvou, křídou) vyznačít její
koncové (určovací) body. Pak se ovšem měřily kolmice
a obvodové míry pouze mezi těmito dvěma body. Jen za
těchto podmínek souhlasí provedené měření v přípust-
ných mezích. Mezilehlé body na přímce jsme nevyzna-
čovali.
Poněvadž tedy přímky a křivky jsou určovány body,

těžiště celého měření je v zaměřování jednotlivých bodů.
Zaměřování jich byla proto věnována veškerá péče. Body
se měly zaměřit přesně a účelně, avšak také hospodárně.
Z tohoto hlediska rozeznávaly se body dvojího druhu:
a) body konstruktivní, jimiž se určovala některá přímka

nebo křivka na stavbě, a
b) body vedlejší, na přímce, ve výklencích atd.
Body konstruktivně důležité byly zásadně měřeny na

kolmice a jejich fpoloha byla kontrolována aspoň dvěma
vzdálenostmi od sousedních bodů. Vedlejší body byly
určovány často jen jednoduše, bez kontrolních měr; jejich
správné určení bylo zpravidla kontrolováno jejich zvláštní
polohou při' zákresu.
Konstruktivní body jsou určeny jedním z těchto dvou

způsobů:
I. Běžně - kolmičkou na některou měřickou přímku,

jako osu měření. Úsečka x = 405 a pořadnice y = 284
určují půdorys bodu A (obr. 10). Obvodové míry 513 a
637 kontrolují jejich správnost. Početní zkouška výpočtem
ze souřadnic se prováděla jen výjimečně, zpravidla gra-
ficky měřítkem, odměřením vzdálenosti na plánu.
2. Výjimečně - křížovými mínum. Tímto způsobem je

určen bod A (obr. 11), když jej nebylo lze"zaměřit na
kolmici. Tento postup je výjimečný, z nouze. Pevné body,
od kterých zaměřujeme (1000 a 1039) musí ovšem ležet

- na měřické přímce. Z proměřeného trojúhelníku 1000
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-1039 - A může se, v případě potřeby, vypočftat
scházející staničeDÍ. .
Vedlejší body byly určovány:
1. jako body konstruktivní
a) !Ul kolmici ;1';některé měřické přímky, nebo i jen na
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průmět zdi (byla-li kolmice menši O,5-l,Om, byla určena
bez úhloměrné pomůcky, ku př. u detailů oken a dveři,
menšich nik a lunet atd.),
b) křižovými mirami od bodů konstruktivnich nebo

i vedlejšich (bod Bobr. 11);
2. staničenim po přimce určené dvěma konstruktivnimi

body; body na přimce byly zásadně určovány staničenim,
avšak vyčnivajicí sloupy atd. byly měřeny na kolmice,
poněvadž nikdy neni jisto, zda-li se v tom mistě stěna
neuchyluje.
Měřeni na kolmice je sice velmi přesné, ale také zdlou-

havé. Proto, pokud to nebylo na úkor přesnosti, šetřilo se
kolmičkami. Obvyklými prostředky k tomu bylo:
a) použiváni bodů konstruktivnich za body měřické

(bod 39 na obr. 4);
b) myšlené doplněni zkosených rohů v ideálnim bodě A

(obr. 12);
c) prodlouženi určované přimky až na přimku měřickou,

ku př. bod A ~ 45 (obr. 8) přimky V -:....1636 je určen

jejimprodlouženim ažkprůsečíku 178spřimkou měřickou;
bod A je pak určen jako bod vedlejši staničenim po přímce
178-405.
Měřickou přimku neni možno skoro nikdy vésti v mist-

nosti tak, aby.se na ni daly zaměřit všechny kouty kolmi-
cemi. Zaměřime proto odsazené body a kout mistnosti do-
měřime po obvodě.
Typická odsazeni jsou na obr. 10 (bod B) a 13 (bod Rf).

Tyto způsoby měřeni jsou také obvyklé při podrobném
měřeni zastavěných části měst.
5. VýškovíÍ měřeni
Stavebni výkresy jsou prostorovými plány, a proto je

nezbytné určeni výšky bodů od nějake srovnávací roviny,
jejiž nadmořskou výšku lze snadno zj'istit nivelací. Zpra-
vidla byla to rovina podlahy.
výšky v plánu Karolina (viz kvůli přehlednosti ne-

kótovaný snimek části tohoto plánu obr. č. 14) jsou dvojího
druhu. Jsou to buď výšky mistnosti nebo nadmořské
výšky. Prvni jsou určeny pro jednotlivé mistnosti každého
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podlaží a jsou zakroužkovány, druhé patří jednotlivým
bodům nebo podlaží a jsou ve výkresu v kulatých závor-
kách.

Nadmořské výšky bodů byly odvozeny technickou ni-
velaCÍ z dvou bodů státní nivelace, jednoho u Tylova
divadla a druhého u Týnského chrámu. NivelaCÍbyly
odvozeny nadmořské výšky téměř všech měřických bodů
v přízemí, ve sklepích a také některých bodů přímo nad
okny a v místnostech.

Nivelované body pod okny byly použity k odvození
nadmořských výšek podlaží a říms. Způsob tohoto odvo-
zení je znázorněn na obr. 15; z měřického bodu 83 pře-
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neseny výšky nivelaCÍ na volně zavěšeném pásmu do jed-
notlivých pater. Pro kontrolu výška podlaží byla zjišťována
aspoň ze dvou oken, ku př. z ulice a ze dvora.
S výškovým měřením provede se také zkouška svislosti

různých zdí. Mnohé z nich jsou více nebo méně šikmé.
Míra šikmosti byla v každém jednotlivém případě a patře
vyšetřována; při zobrazování toho kterého patra byla
vzata v úvahu. Měření šikmosti provádělo se t~k, že se
u zkoušeného rohu postavil theodolit (anebo z nejvyššího
patra se spustila Qlovnice) a na obou zdech, jež tvořily roh,
se vyznačil vertikální řez. Pak v přízemí a ve všech
patrech změřily se vzdálenosti řezů od rohu. Byly-li
tyto ve všech patrech stejné (u každého řezu ovšem různé),
byl roh budovy svislý. Jinak se podle výsledku měření
zobrazil roh oudovy v půdorysu každého patra různě
(obr. 16). Rovněž při ztotožňování půdorysů šikmé roh.y
na sebe nepřijdou, liší se.
K zachycení podrobností fasád bylo použito fotogra-

fického aparátu.8) Základní obrysy byly zaměřeny a po-
drobnosti (ornament) odvozeny ze snímků. Nepoužívalo
se však při tom průsekové fotogrametrie, nýbrž projektiv-
ních vztahů (podobnost).

6. Polní náčrt
Měřené hodnoty polohopisné jakož i' výškové byly za-

znamenávány a veškeré kresby na místě prováděny v 'pří-
ručním sešitu rozměru A 4. Náčrt nebyl kreslen v měřítku.
Kontrola měření kresbou byla prováděna až při sdělávání
samotného plánu.
Několik příkladů vedení náčrtů jakož i způsobů za-

chycení důležitých stavebních detailů vidíme na obrazCÍch·
8, 10-13.
Z útvarů přímkových je na obr. 13 zachycen příklad

zaměření dvou místností v patře spojených dveřmi. Je
tam vidět typické zaměření dveří9) a oken.10) Vedlejší body
jsou zde určovány kolmičkami od oka. Výška parapetu
je udána v okenním zlomku v hranatých závorkách
jmenovatele.
Další podobný příklad je na obr. 8, kde je výkres krovu.

Zde je také ukázka podrobného zaměření jednoho komína.
Příklady zaměření různých kleneb vidíme v obr. 10-12.

Na obr. 11je náčrt zaměření valbové klenby, na obr. 10 -
klenby křížové, kdežto na obr. 12 je vidět přiliad zaměření
několika kleneb nad .schodištěm. Zároveň je tam podán
způsob zaměření schodiŠtě.ll) Z určité úrovně je nejúspor-
nější zaměřit dvě ramena schodiště. V uvedeném příkladě
jedno rameno 1-13 vede do patra, druhé 2-18 do sklepa.
Ve všech uvedených příkladech je dbáno obvyklých

měřických zásad určování geometri«kých prvků a útvarů,
jak o tom částečně bylo pojednáno vpředu a zároveň podán
příklad jejich kótování.12)
O kótování třeba se zmínit podrobněji.
Jak je vidět z obrázků, "staničili" jsme v náčrtech ob-

vyklým měřickým způsobem a nepoužívali jsme kótovaCÍch
čar, běžných ve-stavebních výkresech.
Zvažme přednosti a nevýhody obou.
Především je třeba říci, že měření musí být zásadně

průběžné a jeho výsledky je pak nejlépe zaznamenávat
způsobem postupného staničení od jednoho počátečního
bodu, pokud se provádí měření v přímce. Měřit přímku
po částech příčí se všem geodetickým zásadám. A jedním
ze zdrojů chyb měření délek je zaokrouhlování zbytků
měřické jedničky. Dalším důvodem pro staničení je úspor-
nost v práci. Proč zbytečně rýsovat kótovávaCÍ úsečky,
když smluveným psaním kót kolmo k měřenému směru
dosahujeme téhož účelu přehlednosti měřených veličin?
Vynecháváním kótovaCÍch čar naopak dosahujeme větší
přehlednosti celého plánu. Plán není rušen zbytečnými
čarami, a hlavně, tímto způsobem dá se zapsat více měře-
ných veličin.
Pro kótovaCÍ čáry mluví jen jedna závažná okolnost -

tímto způsobem jsou bezvadně vyjádřeny potřebné dílčí
míry stavby. Čtení výkresů nečiní potíží a není třeba po-
mocných výpočtů těchto veličin a není nebezpečí hrubých
chyb při používání vý,kresů na stavbě.
Řádné stavební výkresy musí být provedeny způsobem

běžným ve stavitelství, jak to předpisují příslušné normy,
tedy s použitím kótovaCÍch úseček,13) V stavebních vý-
kresech Karolina použili jsme methody kótovaCÍch čar,
kdežto měřické náčrty jsou zhotoveny, jako obvykle,
staničením.
V měřické praxi platí zásada čtení průseků měřických

přímek mezi sebou a průseků s vlastnickými hranicemi.
Při měření v Karolinu roz~ířili jsme tuto zásadu i na prů-
seky měřických přímek se všemi předměty měření jako
jsou zdi, prahy, okna atd.
Výškové rozdíly dvou bodů jedné svislice jsou zazna-

menány v náčrtu po způsobu kótovaného promítání v ku-
latých závorkách, psaných u průmětu svislice. Je-li na jedné
svislici několik bodů různých' výšek, určujících různé oblou-
ky, jsou jejich kóty psány na tu stranu, na kterou jsou
sklopeny oblouky. [Obr. 12, body B (307) a C (235),
při čemž bod B patří k oblouku e (84) a bod C k oblouku e
(62)]. U sklopených oblouků je v náčrtu vyznačen tvar
oblouku zkratkou (k - kružnice, e - elipsa atd.) a do
závorky je dáno převýšení vrcholu oblouku nad krajními
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nejnižšimi body (u elipsy je to tedy hodnota její svislé
poloosy).
Síly zdí, ačkoliv se dají často vypočísti z měřených veli-

čin, byly ještě vždy měřeny zvláště. Podobně nezávisle
byly určovány i světlé otvory dveří a oken.
Konečpě všeobecně budiž poznamenáno, že polohopis

jsme si předem skicovali, před měřením. Při měření mohli
jsme si proto ještě jednou ověřit tvar předmětů měření,
po případě jej opravit a samo měření nezdržovat rýso-
váním náčrtku.

7. Stavební výkresy.14)
Situace byla vyhotovena v měřítku 1: 100. Toto mě-

řítko je rozhodně lepší než měřítko 1: ~OOjiž proto, že ze
setiny pořídí se velmi přesná dvousetina, což v případě
Karolina bylo také planografií skutečně provedeno. Opačný
postup byl by méně vhodný.
Výkresy Karolina obsahovaly:
a) půdorysy suterénu, pater a střech;
b) nejnutnější řezy, zvláště schodišť;
c) fasády, hlavně uliční, poněvadž pouze tyto měly

architektonický význam.
Obsahem plánu bylo znázornění všech předmětů měření

a jejich hlavních rozměrů pomocí kótovacích přímek.15)
Měřická síť a kolmičky, jakož i veškeré staničení v plánu
odpadlo. V tom je zásadní rozdíl mezi geometrickým
(polohopisným) plánem a stavebním výkresem. Geo-
metrický plán je vlastně přesně sestrojeným polním ná-
črtem, v němž převládají míry konstrukční, kdežto stavební
výkres, podobně jako katastrální mapa, podává už zpraco-
vaný výsledek měření avšak s rozměry části budov. Je také
",tozdílmezi stavebním výkresem nové budovy a výkresem
liistorické budovy. Projekt podává obyčejně zaokrouhlené
kóty nutné pro stavbu, kdežto plán památky - skutečně
zaměřené hodnoty potřebné pro projektanta a statika.
Ve výkresech Karolina však jsou zakresleny i některé

body měřické sítě. Tyto slouží:
a) k přesnému sledování deformací plánu;
b) k přesnému ztotožňování půdorysů pater k posouzení

polohy jednotlivých objektů ve svislici;
c) k příp:ldnému pozdějšímu zakreslení některé měřické

přímky.
Na měřické přímky možno zaměřovati další objekty a

doplňovati plán případnými změnami, výsledky archeo-
logického bádání atd.16) Takto pořízené doplňky plánu
budou stejnorodé s původním plánem. Zaměřovat doplňky
na jiné body než měřické (ku př. připojit se na rohy budov
atd.) bylo by neodborným počínáním a vedlo by k nepřes-
nostem. Z téhož důvodu i půdorysy různých pater jsou
konstruovány z měřických bodů a ne "lepeny" na půdorys
přízemí. \
Nejsou-li patra lepena jedno na druhé, nýbrž vynášena

nezávisle na sobě z měřických přímek, můžeme porovná-
ním půdorysů zjišťovat, jsou-li zdi průběžné ve všech
patrech a není-li chyba v měření nebo ve výkresu. V jed-
nom případě touto methodou bylo zjištěno, že nosná zeď
patra stojí na klenbě sklepa. Poněvadž chyba v měření
není nikdy vyloučena, byla tato skutečnost ověřena novým
nezávislým měřením a podezření potvrzeno.
Základní myšlenka tohoto ověření podána na obr. 17. Na

libovolnou měřickou přímku je zaměřen bod A nosné zdi
v pfízemí a bod B zdi sklepa zhruba pod ním. Bdd B
nedosažen ovšem bezprostředně, nýbrž pomocí několika
postupných kolmic. V bodě C vytyčena na zvolenou měřic-
kou přímku X - 835 schodištěIn do sklepa kolmička CD.
Pak zase DE..:- 404 - 334 a aby' bylo kolmé CD, až

posléze EB ..1 ED postihuje bod B. Nyní redukcí kolmiček
můžeme vypočítati staničení bodů B přímo po přímce
X - 835 (XB = 334 + 80 = 414 a YB = 473 - 232 =
= 241). Když se podobným způsobem zaměří ještě aspoň
po jednom bodě obou zdí, můžeme každou zeď zobrazit
z téže přímky (osy) a polohu obou zdí takto ověřit.
Malé vybočení zaměřovaných bodů ve sklepě, způsobené
hromaděním chyb při kolmičkování nemůže ovlivnit po-
třebnou přesnost pro stavební účely. Vyžadovaly-li by
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toho okolnosti, aby toto kontrolní měření bylo rovno-
cenné měření původnímu, použilo by se k vytyčení 10-
mené .čáry C - D - E - B měřického přístroje. Celý
uvedený případ zdi nad sklepem je velmi pozoruhodný,
ale, jak je známo v odborných kruzích u starých budov,
nikterak ojedinělý.
Výpočet měření, pokud byl nutný, nepředstavuje žád-

ných zajímavostí, je obvyklý v polygonometrii.
Zmínky snad zasluhuje způsob převádění staničení na

kótování podle os otvorů. Způsob tento znázorňujeme na
měření jedné fronty budovy Karolina. V obr. 18 je zobra-
- zena tato fronta a v prvním sloupci číslic vlevo je pro-
vedeno její staničení podle náčrtu. Ve druhém sloupci
jsou tvořeny součty a ve třetím průměry měřených hodnot
okraje otvorů. Sloupec třetí představuje proto vlastně
přesné staničení os otvorů, z kterého pak tvořením rozdílů,
jsou vypočteny -vzdálenosti sousedních os, jež dáme do
plánu. V poslední řádce formuláře jsou početní kontroly.
Nejprve se vypočetla suina staničení bez koncové míry,
jež k staničení otvorů nepatří. Součet druhého sloupce
musí býti stejný. Poloviční hodnota tohoto součtu je
součtem hodnot sloupce třetího a součet kót plánu roven
koncové míře staničené fronty.

\

Výkresy nám často prozradí bývalou spojitost místností,
nyní rozdělených příčkami. O této spojitosti přesvědčujeme
se ze zjištěných zbytků někdejších kleneb. Tyto společné
klenby, nebo jejich části, jsme proto v plánu vždy vyznačili.
Tak na pf. na obr. 14 vidíme snímek z plánu části průchodu
a hostince v domě u Kindlů, anebo jak se mu dříve říkálo,
v domě "U supa". Zjištěná zrcadlová klenba nad oběma
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místnosnni dokonale svědčí o bývalé spojitosti tohoto,
nyní rozděleného prostoru. A skutečně, jak svědčí záznamy,
kdysi na tomto místě byla "od architekta hraběte Ferd.
z Kněnburgů (zemřel r. 1731) vystavěna kaple Povýšení
sv. Kříže, druhdy veřejnosti přístupná". Z bývalé kaple
je dnes hostinec, avšak zachovalá krásná žebroví spolu
s historickými záznamy svědčí o tom, co zde kdysi bývalo.

Stavby Karolina, zvlášť přízemí a sklepy, jako každá
stará kamenná budova - toť směs kleneb a silných zdí
(obr. 19). Najdete zde skoro všechny druhy základních

tvarů kleneb; jak va1ených, tak klášterních a křížových.
V náčrtu a výkresu označovali jsme je sklopením oblouků.
Klenby valené mají sklopené lícní oblouky po obou kon-
cích půdorysu. Klenby klášterní a křížové mají sklopené
oblouky na všech, čtyřech stranách. U kleneb křížových
zobrazujeme ještě průměty průsečnic vzniklých proníkem
tvořících je valených kleneb.1'1) Všechny sklopené oblouky
podobně jako vůbec všechny zobrazené tvary stropní jsou
vyznačeny čárkovaně a nejsou kótovány, nejsou-li zároveň
také mírami jiných součástí stavby, jež se kótovaty. Jejich
parllpletry dají se však zjistit graficky, neboť v plánu jsou
zakresleny v měřítku.

Měřickou síť Karolina jsme vytyčili a zaměřili, malým
theodolitem fy Zeiss ,a nive1aci jsme provedli přesným
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nivelačním přístrojem"'fyiKem; oba přístroje byly právě
k disposici. K zaměření podobné sítě postačí však úplně
běžnýtheodolit Meopta. Při vytyčování kolmic osvědčil se
nejlépe pentagon. K měření vzdáleností hodí setlej1épe
ocelovéměřícké pásmo s článkovanýmzačátkem. K měření
výšekv místnostech používali jsme většinou tuhých měří-
tek - latí, a to třímetrových, dvoumetrových a jedno-
metrových. K měření malých, zvlášť kulatých předmětů
měření, byla používána klupna obvyklá při lesní taxaci.
Délky byly měřeny na centimetry, výšky určovány nive-
1acína milimetry.
Měření ve starých budovách bývá zpravidla ztíženo

úzkými prostorami, krátkými výhledy a velkou frekvencí.
Někdyje třeba, pro přílišný ruch v ulicích za dne, provádět
měřenív noci. Tak na př. po1ygonovýpořad A -1- 2- 3-
-4-B (obr. 3) v Ce1etné ulici byl zaměřen časně zrána,
skoro v' noci. Následkem tmy ve starých budovách i za
dne je třeba svítit, odčítatměřické údaj~ pomocí kapesní
svítilny a být připraven na pády různého harampádí.
Tma a špina, věčné nebezpečí, že se něco shodí nebo
rozbije, vyžadují obezřetnosti a rozvážnosti při každém
měřickémúkonu a tím se toto měření prodlužuje a zdražuje.

A kolik času přijde nazmar jen následkem toho, že ně-
kterémístnosti nejsou přístupny, poněvadž nájemník není
doma i když byl předem vyrozuměn o budoucím měření,
nebo se ztratil klíč, nebo sklep. je zasypán uhlím atd.
do nekonečna!
Nemalé těžkosti působí také otázka figurantů.

Měřické práce v Karolínu byly prováděny celkem skoro
po dobu deseti měsíců, a to v létě, na podzim a po celou
zimu 1950-1951. Při pracích v místnostech zima tolik
nevadila. .
Na práci bylo zúčastněno v různou dobu pět inženýrů,

tři technici a stále dva až tři figuranti.

1) MĚSTO SIA č. 12/1950.
2) PřeWed stavitelství Redakce Ing. arch. J. Hraba, "Práce",

Praha 1950, str. 672.
3) B. H. repmYJIa, C'beMHa H COCTa~JIeHHe reHepaJIb-

Horo nJIaHa npOMblIlIJIeHHOrO npe):(npHHTHH ):(JIH
ueJIeň peHOHCTpYHUHH H ::lHCnJIOaTaUHH. reo):(e3-
H3):(aT. MocHBa, 1952.

4) r. <D. rJIOTOB, reo):(e3HQeCHHe paOOTbI Ha CTpOHTeJIb-
Hofi nJIOma):(He npOMblIlIJIeHHOrO npe):(npHHTHH. reo·
):(e3H3):(aT, MocHBa, 1952.

5) A. <D. JIIOTU, Pa30HBHa HPYIIHblX coopymeHHň (Oc-
HOBHble nOJIOmeHHH), reo):(e3H3):(aT, MocHBa, 1952.

5a) H. r. BHpyeB, .n.H. PaHHToB, B. II. ram6oBcHHň,
B. A. HpYMeJIHC, reo):(e3HQeCHHe pa30HBOlJHble pa-
OOTbI. rocy):(apcTBeHHoe H3):(aTeJIbCTBOTeXHHQeCHOň
JIHT!!paTypbl YCCP. HHeB, 1952.

6) NAVOD A, jak vykonávati katastrální měřické práce pro obno-
vení pozemkového katastru novým katastrálním řízením.
Praha 1932.

7) Gomoliszewsky J.: .Geodezyjne metody pomiaru zabytków
architektonicznych, Geodezja a Kartografia, Warszawa,
Tom I, Zeszyt 1-2, str. 87-118.

8) Prof. Dr Ing. K. Zaar: Úber ein Auswertungsverfahren in
der Architektur-Bildmessung. Bild- und Luftbildmessung,
březen 1935, Berlín.

9) Československé normy ČSN 2021-1947 Dveřní křídla,
II. vydání Průmyslové nakladatelství, Praha 1951.

10) Československé normy ČSN 2218-1947 Dřevěná okna.
Praha květen 1951. Průmyslové nakladatelství, str. 28.

11) Československé normy ČSN 2020-1935 Kamenné schody,.
krycí desky a obruby. Průmyslové vydavatelství, Praha 1951.

12) Československé normy ČSN 1104-1933 Úprava plánú v po-
zemním stavitelství. Část I. Stavební plány, Praha 1947.

13) POKYNY pro obsah a grafickou úpravu elaborátú třístupňové
technické připravenosti stavebních projektú pozemních sta-
veb v Praze v říjnu 1951. Vypracoval studijní a typisační
ústav Stavoprojekt ČSSZ 1951 Průmyslové vydavatelství,
Praha, str. 140 + 200.

14) Československé normy ČSN 1572-1950 Výkresy ve staveb-
nictví část II. Stavební výkresy, Praha 1950.

15) Prof. Dr S. Ondřej: Stavba domu v praxi, Díl 1. (Náčrty,
stavební plány, prováděcí plány, podrobné plány a provedení
stav1:)Yaž do Wavní rovnosti.) V Praze 1932. Nákl. vlastním.
Str. 216.

16) NAvOD B, jak vykonávati katastrální měřické práce pro
vedení pozemkového katastru. Praha 1936.

17) Ing. arch. A. Erben: Klenby, Státní nakladatelství učebnic
v Praze 1950.

18) Prof. Ing. Dr B. Švarc a Ing. A. Podzemský: Stavitelský prak-
tik, Praha 1947. Vydalo Nakladatelství brněnské tiskárny
v Brně, díl I - III.

19) Arch. ing. Dr E. TescWer, Stavitelské kreslení, Vědecko-
technické nakladatelství, Praha 1950.

20) Dr Ing. O. Lacmann, Die Photogrammetrie in ihrer Anwen-
durig auf nicht topographischen Gebiete, Leipzig 1950.

21). Ing. V. Váša: Zaměřování stavitelských památek a archeolo-
gických nalezišť, Zeměměřičcký věstník, 10/1937, Praha.

Z Ústřední správy geodesie a kartografie
Ústřední správa geodesie a kartografie upozorňuje všechny

zájemce na polni vynášeci soupravu podle návrhu Ing. Vla-
dislava Veise.

Souprava slouží k vynášení výsledků orthogonálního měřeni
do polního náčrtu na skizzovacím stolku. Skládá se z vodícího
pravítka se dvěma· sponami a z vynášecí desky, která umožňuje
při jednom nastavení současné vynesení a zapsáni naměřené
úsečky i pořadnice kótovacím perem, aniž by bylo nutno ji mezi
vynášením a zapisováním kót odsunovat zpět. To je umožněno
příčnými výřezy podél měřítek pořadnic.

Souprava je zařízena na vynášení pravoúWých souřadnic v mě-
řítku 1: 500 a je doplněna .
a) stejným zařízením pro vynášení v měřítku 1: 1000 a

1: 2000,

b) úWoměrem (čtvrtkruhovým segmentem prci vynáš~ní ÚWŮ
v setinném i šedesátinném dělení kruhu),

c) okrajovým měřítkem pro poměr 1: 500 a
d) čtyřmi výřezy pro linkování k nápisům stanovených veli-

kostí.
Soup.rava je doplněna ještě druhou vynášecí deskou, které lze

používat samotné k vynášeni nebo jako prozatímní náhrady v pří-
padě ztráty desky Wavní.

Ke každé soupravě je připojen podrobný návod k používání.
Cena jedné soupravy je Kčs 85, -.
Objednávky vYřídí "Dřevona", odbytová základna MLDP,

prodejna 0129 - potřeby pro· technické kanceláře, Maise-
lova 21, Praha 1 - Josefov (tel. 611-25, 642-95, 661-36).

Storkán, publikační referent ÚSKG.
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Zkouška únosnosti zemin

Všeobecně o únosnosti zemin a ssedáni základů staveb. Návrh pokusného základu. Pozorovaci soustava. Měřeni ssedáni.
Postup stavby pokusného základu. Technické zdůvodněni použiti geodetických method při zjišťováni ssedáni zemin a základů
staveb.

0.

V nynější době bude zapotřebí čím dále tím
více se zabývati zkouškami únosnosti zemin na
pokusných základech. A budou to zeměměřičtí
inžený'ři, kteří při nich vykonají kus těžké a
odpovědné práce.

I. Všeobecně
Zatížení základové půdy stavbou přenáší se v základo-

vých spárách, ve kterých vzniká napětí. Jeho velikost závisí
na velikosti zatížení, na vlastnostech půdy, na rozměrech
a tvaru základů, na bočném zatížení a na rozdělení tlaku.
Se zvětšovaným zatížením probíhá toto napětí třemi

fázemi:
a) fází pružné deformace (zemina se stlačuje pružně);
b). fází plastické deformace, při které již nastává jisté

stlačení půdy (nepružné stlačování) a konečně
c) fází plasticity, která nastává při t. zv. přetížení, t. j.
když ssedání pokračuje tak dalece, že nastává posu-
nování zemin po,plochách nejmenšího odporu, takže
se půda vytlačuje z podzákladí ven a stavba se za-
bořuje, ztrácí stabilitu. Přetížení může nastati také
časovým dotlačováním i při nevzrůstajícím, avšak
déle působícím zatíženÍ.

Projektanty proto zajímá znáti pro dané půdní poměry
a stavební okolnosti dostatečně přesně to zatížení, při
kterém nenastane ještě přetížení (mezní nebo též kritické
zatížení).
Při velkých stavJ:>ách,zvláště používají-li se soustavy

~taticky neurčité, je potřebné znáti velikost očekávaného
ssednutí dosti přesně, neboť tyto konstrukce jsou na sse-
dání velice citlivé a mohly by vzniknouti poruchy nejen
na vlastní stavbě, nýbrž i na stavbách okolních.
Přestože technická věda se podrobně zabývá studiem

základových půd a má k disposici množství prostředků,
neznáme dosud způsob, jak určiti poměrně rychle a spo-
lehlivě potřebné hodnoty.*)
Methody ve stavební praxi doposud nejvíce užívané a

určující buď
a) stlačitelnost zemin ze vzorku neporušené zeminy

pomocí oedometru (kompresního stroje) nebo přímo
b) dovolené namáhání podle norem CSN 1150-1944

posouzením základové půdy podle výsledku sondo-
vání,

nejsou spolehlivé, jsou více méně jen přibližné a jejich
použitelnost není zatím empiricky dostatečně prokázána.
Ani zatěžovací zkoušky prováděné pomocí zatěžovacích

podlah a průhyboměrů nebo pomocí stroje s hydraulic-
kým válcem, nedávají spolehlivé výsledky, neboť ssednutí
půdy u nich vzniklá jsou menší než při stejném namáhání
půdy vlastní stavbou.
V poslední době začíná se proto i u nás uskutečňovat

(a mělo by se stále více a více) provádění rozsáhlých za-
*) Při zjišťování dovoleného namáhání půdy vystavené otře-

sům se v poslední době začíná s úspěchem používat method seis-
mických. Jimi se na základě elastičnosti základové půdy určí pří-
slušné svislé zatlačení. Přesto, že tyto methody mají předpoklady
pro dobré výsledky, nejsou doposud empiricky prověřeny.

těžovacích zkoušek na pokusných základech (hlavně pro
těžké a důležité stavby). Mají zaručit nejenom potřebné
hodnoty s požadovanou přesností, t. j. co možná největší,
nýbrž poskytnout i dostatek průkazního materiálu pro
studium theorie základových půd a pro prověření dosud
užívaných způsobů výpočtu stlačitelnosti zemin.
Tak v r. 1951určoval prof. A. Myslivec ssedání pokus-

ného základu nivelací.
V roce 19'52měla' být provedena na přání investora

na jednom velikém staveništi zkouška únosnosti zemin
klidným tlakem. Mělo býti použito těch nejdokonalejších
method, aby výsledky byly co nejlepšÍ.

II. Návrh pokusného základu
Zkušební ústav, který byl pověřen vypracováním po-

sudku, navrhl vybudování pokusného základu podobně,
jak jej provedl prof. Myslivec. Po dohodě se zeměměřic-
kým odborníkem, pracujícím v té době na uvedeném sta-
veništi, bylo podstatně změněno a vhodněji upraveno celé
pozorovací zařízení a postup měření ssedání.
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Situování pokusného základu bylo provedeno po volbě
místa pro budoucí stavební konstrukce tak, aby 'půdní
poměry pod základovou spárou pokusného základu i vlastní
stavbou byly shodné. Přitom základová spára pokusného
základu nesmí být porušena sondou. Podle stanovené
hloubky základů byla vhodně určena hloubka výkopu po-
kusného základu (8,43 m.). Současně je třeba též pama-
tovati na kritickou hloubku porušené oblasti pod dnem
jámy. Jelikož pak na staveništi byly téměř všude v prů-
měrné hloubce 6 m jíly, bylo s ohledem na hloubky
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základů stavebních konstrukcí a přenášení jejich zatížení
pod základovou spáru ještě roZho~uto, osadit pokusný
základ v každém případě až na vlastní jíly.
Plošné rozměry pokusného základu (4,76X 2,10 m) byly

zvolenytak, aby po zatížení betonovým kvádrem a ingoty
bylodosaženonamáhání půdy 3 kgjcm2, jež bylo pro danou
hloubku základů udáno jako maximální namáhání zákla-
dovépůdy. .
Aby půdní celistvost, povaha a fysiká1ní vlastnosti

zkoušené půdy nebyly porušeny kopáním, šlapáním, vy-
sycháním nebo povětrnostními poměry, musí být při vý-
kopu poslední vrstva zeminy v síle asi 30 cm opatrně od-
kopána až krátce před zkoušením. Pracující musí na dno
jámy položit prkna a stěny jámy musí být připažení ob-
loženy nepromokavým papírem. Nad jámou měla být
též proto postavena ochranná bo~da.
Jelikož základy měly být položeny na jíly, tedy na

zeminy těžko propustné a značně pórovité, které se jen
velmi zvolna stlačují (dlouhodobé ssedání), musí být
základová spára před betonováním zasypána vrstvou
štěrkopísku asi na výšku 10 cm. Tím se urychlí unikání
vodyz podzákladí. Teprve na této vrstvě semělo betonovat.
Do betonové vrstvy ve výši asi 10 cm nad štěrkopískem
měly být vloženy blíže rohů 4 ocelové kotouče o prů-
měru 20 cm a tloušťce 1 cm s přivařenými ocelovýmitrub-
kami průměru 120 mm a zabetonovanými na výšku asi
40cm. V této výšceměly pak být na ně nasazeny ochranné
ocelovétrubky průměru 216 mm (viz ,obr.2), jejichž úko-
lem bylo chránit pozorovací trubky před nepříznivými
vlivy tvrdnoucího betonu (teplota, smršťování, dotlačo-

vání). Horní části vnitřních trubek měly být opatřeny
litinovými hlavicemi, přesně vyhlazenými a galvanicky
pokovovanými, které měly sloužit za pozorovací značky
(body Z). Obě trubky měly být vyplněny vodou. Pozo-
rovací trubky měly být ve své spodní části opatřeny
otvory o průměru 20 mm (obr. 2) tak, aby se voda
dala uvésti do cirkulace (na př. pumpou). Tím se docílí
postupné vyrovnání teploty vody a vnitřních trubic.
Teplota by se měřila chemickým teploměrem, umožňu-
jícícm odečtení na 0,10 C. Doba měření by se určila
podle výsledků zkoušek s temperováním. Aby vnitřní
trubice zachovávaly stále stejnou polohu a neprohýbaly
se, měl být prostor mezi oběma trubkami vyplněn čistým
štěrkem o zrnech průměru 3 cm, čímž by se též zabrá-
nilo ucpávání otvorů vnitřních trubek.

III. Pozorovací soustava
Pro pozorování ssedání, které se mělo prováděti velmi

přesnou IŮvel'ací,měly být kolem pokusného základu zří-
I
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X X
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zeny dva kruhy srovnávacích výškových bodů (skupína
A a B) a dvě skupiny pozorovacích stanic (hlavní HS a
vedlejší VS). Mimo to mělo být v příčné ose pokusného
základu osazeno 10 pozorovacich bodů (skupina C).
Bodů skupiny A mělo být 4, skupiny B 8, skupiny

HS 6 a skupiny VS 12.
Aby byla zaručena dostatečná stabilita proti bobtnání,

ssedání a: případnému namrzání, měly být srovnávací
a pozorovací body osazeny až do neporušených vrstev
štěrku, nejméně však do hloubky 2 metrů. Body C nej-

méně do hloubky 3 m. Stabilisace skupiny A,B, C měla
být provedena z prostého betonu přímo na místě v já-
mách plošného rozměru 2 X 2 m. V hlavách těchto pev-
ných bodů měly být zabetonovány nivelační hřeby s hla-
vami přesně vyhlazenými a galvanicky pokovovanými.

I
BodyA měly být osazeny ve vzdálenosti 120m od středu

pokusného základu tak, aby vždy dva a dva ležely vose
podélné a vose příčné. .
Body B měly být rozestavěny v pravidelném osmiúhel-
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níku kolem základu, ve vzdálenostech 60 m od středu
základu tak, aby zase dva a dva ležely v podélné a příčné
ose základu.

Na hlavních stanících se měly osadit železobetonové
pozorovací piliře 2 m vysoké, jejichž základy by byly
1m hluboko v zemi. Pilíře by byly chráněny dřevěným
bedněním proti škodlivým vlívům tepelným.
Pro stativ měřického stroje na vedlejších pozorovacích

stanících mělo být osazeno po třech patkách z prostého
betonu tak, aby stroj byl po ustavení ve ,výši 2 m. Patky
by se osadily do hloubky asi 50 cm. Pozorovací stanice by
byly umístěny uprostřed mezi výškovýmibody a základem.
Mimo to měla být postavena poblíže pokusného zá-

kladu polní kancelář pro pozorovatele (z dílů Delta ba-
ráků).
Celé území v okolí pokusného základu mělo být ještě

oploceno a označeno výstražnými tabulkami, aby byla za-
ručena jeho náležitá ochrana.

IV. Měření ssedání
Měření pozorovací soustavy a ssedání se mělo prová-

dět velmi přesnou nivelací nivelačním strojem ZEISS
III s planparalelní destičkou a mikrometrem o nej-
menším dílku 0,2 mm a invarovými latěmi 3 m dlou-
hými s pmcentimetrovým dělením.
Srovnávací body B by sloužily za východiskapro pozo-

rování ssedání. Body A by pak byly body zajišťovacími
a kontrolními. Proměření těchto bodů by se·provedlo až
po náležitém usazení stabilisačních značek v půdě, 10ná-
sobnou nivelací, čímž by byla zaručena dostatečná přes-
nost průměru pozorovaní (po 10pozorováních se přesnost
s rostoucím počtem pozorování zvyšuje jen nepatrně).
Vyrovnání by se provedlo methodou nejmenších čtverců
v 6 uzavřených polygonech. Zaručilo by to dostatečnou
přesnost a náležitou tuhost sítě. Z výsledku měření a
vyrovnání by se vypočetla střední chyba v pozorování
a odvodily potřebné dovolené odchylky, které by byly
vodítkem 'při' posuzování přípustnosti naměřených hod-
not při pozorování ssedání a při opakovaném srovnává-
ní bodů A, B.
Současně by se podobným způsobem zaměřily a vyrov-

naly pozorovací body C, a to v polygonech, uzavřených
body B.
Vzdálenost 60 m mezi ,středem pokusného základu

a body B a mezi příslušnými body A a B bylavolena s ohle-
dem na:

1. t. !zv. pásmo ssedání, t. j. území v okolí pokusného
základu vystavené napětím při výkopu jámy a pak
vlívům ssedání při postupném zatěžování základové
spáry (velikost pásma ssedání závisí na půdních po-
měrech a na velikosti zatížení a dosahuje až několíka
desítek metrů),

2. zvětšení dalekohledu nivelačního stroje (36násobné),
takže při postavení stroje uprostřed jednotlivých vzdá-
leností bude ulehčeno správné nastavování na lati
(theoreticky i bez planparalelní destičky by se daly od-
hadovat desetiny milimetru),

3. vyloučení (snížení) některých měřických chyb.

. V. Postup stavby pO,kusného z~kladu
Po vytyčení celého staveniště včetně mist pro pevné

body měla být postavena polní kancelář a skladiště mate-
riálu, zavedena sekundární přípojka a celé staveniště oplo-
ceno. Poté by se přikročilo k Výkopu jam a osazení výš-
kových bodů (A, B, C) a pozorovacích stanic. Po náleži-
tém ztuhnutí betonu a usazení v půdě (s ohledem na
rychletvrdnoucí betony z hlinitanových cementů nejdříve
po třech dnech) mělo se provésti prvé zaměření srov-
návacích a pozorovacích bodů (A, B, C).
Potom se mělo začít s montáží jeřábu (Presto), lehkého

přístřešku nad místem jámy a s vlastním výkopem zákla-
dové jámy za současného pažení, osazování čerpadel na
vodu, :montáže výtlačn~ho potrubí a míchačky na beton.
Po d!Jsažení potřebné hloubky, mimo vrstvu 30 cm

silnou, jak již bylo vpředu řečeno, provedlo by se pozoro-

vání bodů C, aby se zjistilo působení vlívů, vzniklých
uvolněním napětí vyvolaného odkopem (pružná reakce).
Pozorování by trvalo asi tři dny.
Pak po opatrném odkrytí základové spáry a zásypu

směsí ze štěrku a písku, podobného zrnění jako betonová
směs, položil by se první beton do takové výše, aby se
dosáhlo zatížení 0,5 kg/cm2• Do této vrstvy by se zabeto-
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novalypozorovací a ochranné trubice. Po další tři dny by
se pozorovalo ssedání základu (bodů Z) a šíření vlivů
způsobených zatížením pozorováním bodů C.
Pak by se vybetonovala další vrstva tak, aby zatížení

dosáhlo hodnoty 1 kg/cm2 a provedlo by se pozorování
pokusného základu a bodů C po dobu pěti dnů.
Potom by se dobetonoval zbytek tak, aby zatížení se rov-

nálo 2 kg/cm2• Opětné pozorování základu a bodů C by
tentokráte trvalo sedm dní.
Po těchto měřických pracích provedlo by se úplné zatí-

žení základu ingoty, t. j. na 3 kg/cm2 a přikročilo by se
k dlouhodobému pozorování.
Prvních 10 dní by se měřilo každý den, dále každý pátý

den až do konce prvního měsíce. Po této době.by se pozo-
rovalovždy až každý desátý den po několik měsíců až do
ukončení ssedání, llebo alespoň tak dlouho, aby se dala
bezpečně odvodit časová křivka ssedání (při plném zatí-
žení).
Potom by se provedlo částečné odlehčení (odstranily by

se ingóty) a provedlo opětné pozorování po dva až šest
dní, aby se zjistila hodnota pružného stlačení.
Stavbu pokusného základu a pozorovací práce třeba

prováděti tak, aby mráz neovlivňoval napětí v půdních
vrstvách.

VI. Technické zdůvodnění
1. Statické zdůvodnění hledání nových cest pro přesná
určování ssedání základových půd.
Mezi napětím vznikajícím v půdě při jejím zatěžo-

vání a příslušným stlačením existuje určitá závislost.
Zatlačení je závislé též na čase, neboť i při nezměněném
tlaku roste s dobou (dotlačování). Tyto závislosti lze
vyjádřiti graficky t. zv. čarou konečných zatlačení. Ná-
padný zlom této čáry ukazuje hranici kritického na-
máhání. Podle ČSN 1150-1937je mez stlačitelnosti K
(zvaná často též kritická mez stlačitelnosti) dána
a) hodnotou zatížení, odpovídající lomu čáry koneč-

ných zatlačení, je-li zatlačení menší než 5 mm, nebo
b) tím zatížením, kterému odpovídá zatlačení 5 mm,

nemá-li čára konečných zatlačení žádného patrného
lomu.
Z této meze stlačitelnosti je odvozeno t. zv. dovolené

namáhání základové půdy (k). Podle ČSN 1150-1937
nesmí dovolené namáhání půdy přestoupiti polovinu
kritické meze (k < K/2). Za určitých podmínek se
toto dovolené namáhání ještě zmenšuje.
Podle předpisu nepřesahuje dovolené namáhání pro

všechny zeminy, mimo skály, maximální hodnoty
4 kg/cm2•

Z uvedeného je patrno, že hodnoty zatlačení odpo-
vídající příslušným kritickým m~zím jsou poměrně malé
(nepřesahují 5 mm). Uvážíme-li dále, že velikost do-
voleného namáhání nebývá často příliš veliká (u hlini-
tých půd na př. 0,8-1,5 kg/cm2) a přihlédneme-li k ve-
likosti očekávaného zatížení (váha vlastní konstrukce,
tlak sněhu a větru nebo vody, váha zboží, lidí, strojů,
vozů a jiného zařízení), vidíme, že téměř každá desetina
mm ssedání, které je závislé na vlastnostech základo-
Vých půd (druh, složení, mocnost vrstvy, vlhkost,
zvětrání a pod.), nebo každá desetina kilogramu zatí-
žení je velmi důležitá. Dovolené namáhání musí být
proto zkoumáno velmi pečlivě, zvláště v případech,
když nastanou pochybnosti, jaké nastanessedání nebo
má-li se překročit' dovolené namáhání podle normy--

ČSN a pod. Pak nestačílpouhé posouzení vzorku ze-
miny k stanovení dovoleného namáhání. Nestačí často
ani theoretické výpočty na základě změřeného stlačení
vzorku zeminy v oedometru, které jsou odvozeny za
předpokladů: •

k-ti
012.11'''57 ~/O--"- ....... .......
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a) že stlačování vrstvy zeminy v půdě se šíří podle
téhož zákona jako v přístroji, t .. j. bez ohledu na
vodorovná napětí,

b) že vzorek zeminy má stejné vlastnosti jako celápůdní
vrstva.
A jsou to právě tyto nesprávné předpoklady, které

mohou až několikanásobně změnit velikost stlačení.
Ani předepsané zatěžkávací zkoušky neposkytují dos-

tatečně přesných výsledků, neboť se při nich zatěžuje
deskou o ploše 500 nebo 1000 cm2• Z theorie základo-
vých půd je známo, že zatlačování půdy při stejném
zatížení větší plochou je větší než plochou menší (veli-
kost ssedání závisína velikosti a tvaru základovéplochy).
V zeminách jílových pak tato methodá nemůže správně
zachytit hydrodynamické úkazy.
Nelze proto o přesném vyšetřování základových půd

dosud používanými způsoby dobře mluvit. Velikost
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ssedání základové půdy pod stavbou závisí ponejvíce
na vlastnostech půdních vrstev do značné hloubky
pod povrchem země. Dosud užívané methody, ať již
v laboratoři nebo na staveništích, nemohou dobře za-
chytit všechny vlivy, které zatlačování ovlivňují [dů-
ležité jsou též změny napětí v půdě, vzniklé změnou
zatížení (odlehčením) při výkopu a při odkrytí základové
spáry].
Postupuje se proto při statických výpočtech základů

více méně jen přibližně. Podle důležitosti staveb a
s ohledem na nákladné a nesnadné opravy vadně zalo-
žených základů (a i na jiné okolnosti) zavádějí se různé
předpoklady, umožňující statické předimensování.
To jsou asi hruba důvody, které nutí projektanty a sta-

tiky nebo investory, aby přemýšleli; v: některých důle-
žitých případech o přesném dlouhotrvajícím zkoumání
únosnosti půd pomocí tak zv. pokusných základů.
Avšak ani při pokusných základech nepodaří se nám

zjistit nebo úplně vyloučit napětí porušující vnitřní struk-
turu půdy (pružné stlačení, porušenou oblast pode dnem
výkopu a vzdouvání). Jelikož ale budou vždy při pokusném
základu přibližně stejné 'poměry a okolnosti jako při vlastní
stavbě, budou tyto vlivy z velké části sníženy. Doposud
připouštěná až 50 % tolerance pro rozdíl skutečného a
předpokládaného ssednutí bude zajisté velmi snížena.

2. Theoretické zdůvodnění měřického postupu pro přesná
určování ssedání základových půd.'
Má-li mít měření vůbec nějakou cenu, nutno vycházet

z podmínky, že pozorování musí být provedeno s největší
možnou přesností.
Podle ČSN 1150-1944 má se při zatěžovací zkoušce

použít měřicího stroje, který udá ssedání s přesností
0,05 mm. Při zatěžovacích podlahách se používá nejvíc
průhyboměrů, které jsou se zatěžovací deskou spojeny
ocelovými nebo invarovými dráty. Avšak průhyboměry
se nehodí pro velké pokusné základy, neboť dráty nesne-
sou tak veliké zatížení (až několika tun), dále pak umístění
průhyboměrů poblíže základu není s ohledem na pásmo
ssedání dobře možné. Všeobecně průhyboměry nejsou
vhodné pro dlouhodobá pozorování a pro způsob zatěžo-
vání, používaný při pokusných základech.Jejich absolutní
přesnost není také dostatečná.
Proto se přešlo k nivelaci'vysoké přesnosti, užívané již

dávno při pozorování ssedání staveb. Nivelace je prozatím
jediný nejvhodnější způsob pro daný účel: přesná a dlouho-
dobá pozorování.
Jelikož je nutno použíti co nejpřesnějších přístrojů,

budou přicházet v úvahu ty nivelační stroje, které mají va-
hadlovou úpravu dalekohledu, libelu o citlivosti nejméně
10" na 2 mm, alespoň 30násobné zvětšení dalekohledu
a přesné odčítací zařízení.
Za pozorovací pomůcky se nejlépe hodí dobré nivelační

invarové latě s půlcentimetrovým dělením.
T~míto pomůckami můžeme docíliti co největší možné

přesnosti, při volbě vhodného postupu a dbáme-li nále-
žité opatrnosti při měření.
Pro délku záměr 30 m, kterou jsme si zvolili s ohledem

na některé okolnosti (viz odst. IV) za nejvhodnější, ne-
přesáhne úhrnná chyba z odečtení na lati a z urovnání
libely hodnoty ± 0,5 mm (odvozeno za předpokladu, že
maximální chyba se rovná dvojnásobku střední chyby:
M=2m).
Budeme-li odčítat na obou stupnicích latě a provede-

me-li lOnásobnou nivelaci, bude theoreticky střední chyba

v jedné záměře přibližně ± 0,05 mm a ve výškovém roz-
dílu (vzad minus vpřed) pak ± 0,07 mm. Při měření
ssedání pozorovacích trubic vždy se dvou stanic, klesne
tato střední chyba na hodnotu ± 0,05 mm, která se vy-
rovnáním mezi dva dané pevné body pravděpodobně
ještě sníží.
Tím, že vždy obě záměry (vzad a vpřed) budou stejně

dlouhé, vyloučí se chyby z rozdílu pravého a zdánlivého
horizontu a z nesprávné rektifikace stroje.
Chyba z topografické refrakce se silně sníží (takže se

stane bezvýznamnou) tím, že stroj se postaví 2 m vysoko
nad zem (na betonové pilíře), že se pozorování provede
brzy ráno nebo večer a že volíme délky záměr 30 m.
Betonové pilíře pro postavení stroje zabrání též chybám

ze změny výšky stroje během měření a z kroucení stativu,
neboť vlivy zpracování betonu se nemohou J:>ěhemvelmi
krátké pozorovací doby (vzad a vpřed) uplatnit.
Invarové latě nutno komparovat před započetím prací,

během měření a po ukončení pozorování. Jejich svislé
postavení je třeba kontrolovat podle olovnicových závěsů
a zajistit vzpěrami. Tím se sníží i chyby laťové.
Chybám ze změny výšky srovnávacích bodů je třeba

čelit jejich osazením do dostatečné hloubky, nejlépe až
do neporušených štěrků (štěrkopísků, písků) a jejich ob-
časným srovnáváním.
Vlivů tektonických, slapových a jiných pohybů kůry

zemskénení třeba se dbávat.
Změnám napětí v půdě, vyvolanýmvýkopem jámy a pak

zatížením základové spáry, se vyhneme tím, že body osa-
díme mimo dosah pásma ssedání, nejméně 50 m od zá-
kladu.
Vidíme tudíž, že úh,rnné působení nevyhnutelných chyb

nenabude takové hodnoty, aby požadovaná přesnost po-
zorování mohla být ohrožena.

VII. Závěr
V případech, kde půjde o to, znát velikost očekávaného

ssedání co nejpřesněji, bude' nutno provádět zatěžovací
zkoušku na pokusném základu.
Methody, kterých při tom bude třeba použíti, budou

čistě geodetické. Mají-li pak dát výsledky vskutku co nej-
přesnější, vyžadují tyto práce spolupráce zeměměřického
inženýra. I zde platí, že úspěch může být zaručen, jen
když pozorování bude provádět odborník s dobrou theo-
retickou průpravou a s náležitými zkušenostmi.

Ing, Dr Hruban K: Dá se únosnost základové půdy určit za-
těžkávací zkouškou. Technický obzor 1936.
Vzdouváni dna výkopových jam. Zprávy veřejné služby
technické 1940.

Měření ssedání základů. Technický obzor 1942.
. Ing. Dr Myslivec AI.: Ssedání zemin a základů staveb násled-

kem snížené Wadiny podzemní vody. Zprávy veřejné
služby technické 1940.

Ssedání základů staveb. Stavební průmysl 1951.
P. J. Brait a A. J. Kozakov: Měření ssedání základů vysoké

stavby na Smolenském náměstí v Moskvě. Stavební
průmysl 1951.

Dr. 'B. To1man: Zakládání staveb, II. díl (1937).
Československé normy ČSN 1150-1944: Základová půda, pilo-

tové základy a braní vzorků zemin.
Československé normy ČSN 1150-1937: Základová půda.
Ing. Dr Myslivec AI.: Mechanika zemin.
Ing. Dr Dvořák A.: Seismický výzkum základové půdy (1953).
Technický průvodce: Statika stavebních konstrukci (1953).
Železový beton (1947).
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PoznáIIlka redakce:
K pojednání přičinil recensent Dr KrUIIlphanzl tyto připo-

mínky:
Autor pojednává o spolupráci geodeta na poli, které je národo-

hospodářsky ve1Ini význaInné. Otázka správného zjištění ssedání
základové půdy je důležitá jak pro bezpečnost stability konstrukcí,
tak pro hospodárné diInensování základů staveb. Zde IIlůže být
speciální geodesie zajisté výbornýtn pOIIlocnfkeIIl stavebnictví.
Pojednání je návrheIIl a IIložná, že v této době IIlá již autor

konkretní výsledky, které ověří správnost postupu, nebo při-
nesou zkušenosti k zlepšení.,
V použité literatuře postrádáIIle autora Ing. R. Janče z Brna,

který jako prvý ZeIněIIlěřič dosáhl u nás na tOIIltOpoli Výtečných
výsledků při stavbě brněnské teplárny (viz Ing. R. Janč: Pozo-
rování výškových zIIlěn poddolovaného úzeIIlí, betonových a pi-
lotových základů přesnou nivelací, Zpr. veř. sl. techn., Praha
1936 a Z. V. 1937, str. 44). DoporučujeIIle konfrontovat tyto
zkušenosti.
V oddfle V. odst. 1 připoušti se základní zaIIlěření srovná-

vacích a pozorovacích bodů již za 3 dny po betonáži. Tato doba
se zdá přlliš krátká. ObjeInové ZIněny betonu pOIIlěrně IIlasiv-
ních znaků probíhají zajisté delší dobu.

Literární
526.3 (075.8) BabIn, J.
Pi'esná nivelace. Učební texty vysokých škol, fakulta zeIIlě-

měřického inženýrství v Praze (k přednáškáIIl z vyšší geodesie).
Vydalo SNTL 1955, str. 126, obr. 48, tabulky 2. Cena 5,10 Kčs.
Přesná nivelace prof. BabIna vyšla v prvéIIl vydání na Vojenské

technické akadeInii Antonína Zápotockého v Brně v roce 1952
a byla recensovánaprof. Dr KoboučkeIIl v "ZeIIlěIIlěřictví"
ročnfk 1953 na str. 44, kde je uveden podrobný obsah knihy.
Nové vydání je rozsaheIIl stejné, některé statě však autor pře-
pracoval tak, aby kniha poskytovala čtenáři nejno\'ější údaje
a poznatky. '
V § 2 -"čs. jednotná nivelační síť"- jsou uvedeny výsledky

vyrovnání naší základní nivelační sítě z r. 1954. Stať o nivelačních
strojich (str. 11-13) je doplněna stručnýtn popiseIIl nejnovějších
strojů s autoIIlatickýIIl urovnáváníIIl (bez libely) podle autorových
poznatků na X. kongresu Mezinárodní unie geodetické a geofysi-
kálnf v ~ě v září ~954. Podobně byl přepracován a doplněn
o nejnovější IIlezinárodní údaje § 14 - "oscilace půdy, tižnice
a střední hladiny IIlořf". Z uvedených doplňků vyplynulo i částeč-
né přepracování závěru knihy a seznaInU literatury.'
Vcelku podává tato poIIlěrně Ina1á knížka zhuštěnou formou

soubor poznatků o přesné nivelaci. JejíIIl zvláštníIn přfnoseIIl jsou
zejména kapitoly o nivelačních chybách a nivelační refrakci. Již
v prvníIn vydání volil autor pro analytické vyjádření vlivu dife-
renční refrakce racionální funkci třetího stupně, jejíž vhodnost
byla později prokázána i jinými autory (ReissIIlann: "Unter-
suchungen zur Ausscha1tung des Einflusses der Vertikalrefrak-
tion beiIIl PriizisionsnivelleIIlent", Berlin 1954).
Autor přispěl prvníIIl soubornýIIl objasněníIn teplotních

poměrů v IIlikrok1imatu se zřeteleIIl k nivelačníIIl IIlěřeníIn v naší
literatuře. Cenné je jeho srozumitelně podané odvození IIleziná-
rodních vzorců k určení přesnosti nivelace a jejich kritika. Za-
jímavý je i přehled rúzných způsobů vyrovnání nivelačnich
síti, zejIIléna poukaz na výhodnost postupné aproxiInace. Výkonní
inženýři najdou zde též návody k IIlethodě a organisaci práce
k dosažení nejvyšší přesnosti nive1ač1Ífch IIlěřeni.
Publikaci, která vyplňuje určitou IIlezeru v naší geodetické

literatuře, doporučujeIIle nejen posluchačŮIIl vysokých škol, ale
všeIIl zeIIlěIIlěřickýIIl inženýrŮIIl v praxi. Kniha je k dostání
v prodejně 2084, n. p. Kniha, Dejvická 23, Praha 6 - Dejvice.

, Vykutil.

774/777: 526.8 Dvořák, K.
Reprodukce map. Vydáno Ceskýtn vysokýtn učenÍIIl technic-

kýIn v Praze 1954 jako učební text, nákladeIIl Státního pedagogic-
kého nakladatelství v Praze. Stran U8, obrázků 15, tabulek 9,
cena brož. 11,90 Kčs.
Do rukou posluchačů zeIIlěIIlěřického inženýrství se dostávají

další skripta, tentokráte z oboru reprodukce IIlap. Tento předInět
je na ZeIněIIlěřické fakultě přednášen jako disciplina rázu spíše
encyklopedického než základního a se zřeteleIIl k tOIIlU jsou
napsána i nová skripta. Je ve1Ini vítané, že jsou sestavena zeIIlě-
měřickýIn inženýreIIl - praktikeIIl v tOIIltO oboru, neboť kroIIlě
samotné reprodukce je tu řada poznáIIlek, které IIlohou být velmi
cenné nejen pro posluchače, ale i pro čtenáře-zeIněIněřiče při

V.VI. odd. vychází autor z předpokladu daného ČSN -1150 pro
zjištění ssedání na 0,05 IIlIIl. Tato přesnost se zdá být přehnaná
a objektivně těžko zjistitelná a dýchání betonu tepelnýIni vlivy činí
větší hodnotu. Betonový základ, i když bude zastíněn, bude velmi
citlivý na denní tepelné zIIlěny, které se sdilenÍIIl tepla přenesou
IIlOŽnái do hloubky 1 lIl. Deseti a dvacetistupňové denní rozdily v
letní době nejsou zvláštnosti. Při značné roztažitosti betonu (resp.
železné trubky) 10° zIIlěna teploty do hloubky 1 III znaInená
zIIl~nu 0,1 IIlIIl ve výšce základu. ZIIlěny za delši období budou
zajisté větši. Zjištění přesných teplot u základové spáry a na po-
vrchu značky a jejich převádění na jednu srovnávací teplotu
bude jistě obtižné a těžko se docílí větší přesnosti zIIlěny ve výšce
než na 0,1 IIlIIl. OvšeIIl se zřenÍIIl k dnešnÍIIl málo přesným zjiš-
ťovacÍIIl způsobŮIIl je požadavek normy přehnaný a 0,1 IIlIIl
bude zajisté dostačující.
Betonové pilíře pro postavení nivelačního přístroje pravděpo-

dobně nezabrání zIIlěnáIIl z kroucení stativu, zejIIléna při chlad-
néIIl větru, na který je beton velmi citlivý a značně se naklání
tepelnýIni ZIIlěnami.
OčekáváIne, že autor seznáIIlí odbornou veřejnost také .s do-

cilenýIni výsledky.

hlídka
hodnocení reprodukcí IIlapových děl z rúzných období i při
tvorbě nového dila.
Skripta jsou rozvržena do devíti kapitol. V prvých dvou se

čtenář dovídá ,vestručnéIIl historickém přehledu o vývoji reprodukce
a to v jejích stěžejních etapách a pak o nejdůležitějších reprodukč-
ních technikách, kde je ve1Ini názorně vysvět1en tisk s výšky,
z hloubky a s plochy.
Třetí kapitola pojednává o hlavní IIlethodě IIloderní reprodukce

- o fotografii. SeZnaInujeIIle se zde se základními terIIlíny repro-
dukční fotografie, s negativníIIl proceseIIl, s podstatou chemických
procesů, probíhajících při fotografování, vyvolávání i ustalování.
Dále jsou uváděny pracovní postupy při fotografování pérové
i půltónové kresby pro reprodukci i postup pro vícebarevnou
reprodukci. Konečně odstavce o fotografických papírech, jejich
funkční rozdělení a zIIlínka o aktografii a reflexní IIlethodě zhoto-
vení negativů na sklo dává ucelený obraz o úloze fotografie
v reprodukci.

Planografii je věnována kapitola čtvrtá, která se zabývá jedno-
duchýIni IIlethodaIIli, jichž se nejčastěji užívá při běžnéIIl roz-
IIlnožování plánů a IIlap, a to kopií negativní i positivní; kopií
IIlodrou, sepiovou, diazotypií (ozalideIIl) i IIlodernějšÍIIl způsobeIIl
- planotiskeIIl - fotoleIIl. Každá z IIlethod je tu zhodnocena
nejen s hlediska grafických výsledků, ale i s hlediska přesnosti
kopií vzhledeIIl k originá1ŮIIl, čÍIIlž získává čtenář přehled o IIlOŽ-
nostech tohoto úseku reprodukce.
Pátá kapitola: Tisk s plochy. Po obšírnéIIl pojednání o litografii,

která byla základeIIl reprodukce IIlap, přechází autor k tiskovýtn
deskáIIl a kopírování na ně, při čeIIlž klade hlavní důraz správně
na positivní -hluboofsetovou kopii, která je ekonoIIličtějšÍIIl
prostředkeIIl pro vytisknuti velkých nákladů. Stať je uzavřena
osvět1eníIn IIlontáže, přetisku a vlastního ofsetového tisku.
Další dvě kapitoly: Tisk s výšky a z hloubky inforIIlativně

doplňují předešlou látku. TÍIIl je dána čtenáři IIložnost seznámit
se s celou reprodukcí a jejíIIl vývojeIIl.
Předposlední kapitola: Výrobní postupy při reprodukci tech-

nických map velkých IIlěřítek je pro zeIIlěIIlěřiče velmi poučná,
neboť dává přehled o reprodukční<;h IIlethodách, jichž bylo
použito pro nové reprodukce našich katastrálních IIlap. Ukazuje
na nedostatky IIlethod a z toho vyplývající nepřesnosti, které
IIlohou činit potiže při práci s otisky IIlap původního IIlěření.
Dále jsou tu uváděny IIlethody, kterých se užívá při reprodukci
nových či odvozených IIlap a co reprodukce žádá od toho, kdo
nový originál tvoři.
Devátá kapitola seznaIIluje s výrobními postupy při reprodukci

vícebarevných map. Pro kartografa je důležité znát techniku a
probléIIlY reprodukce, aby správně prováděl redakci a sestavení
map i ostatní práce na vícebarevných IIlapách. Proto by neškodilo
této kapitole širší rozvedení, i když tento obor reprodukce je tu
ve svých hlavních rysech zachycen.
ZávěreIIl lze kladně zhodnotit to, že skripta jsou cele zaIněřena

na reprodukci IIlap, tak jak to obor studia vyžaduje, že se nerozpty-
lují v IIletodách užívaných v běžné reprodukci a to, že je zde
uváděna řada pracovních postupů, které si IIlůže jednoduše po-
sluchač i každý technik sáIn prakticky ověřit. Ke kladŮIIl je
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nutno též přičíst to, že po stránce stylistické jsou skripta zcela
srozumitelná a že při odvozování chemických procesů nekladou
přílišné požadavky na posluchače.

V technických příručkách Práce již sice vyšlo několik příruček
z reprodukce o kamenotisku, hlubotisku, chemigrafii i o kopíro-
vacích methodách, ale látka jistě zasluhuje souborného zpracování
ve formě tištěné knihy. Snad by tedy autor mohl později obohatit
naši technickou literaturu o reprodukci knihou, která by dala
v celé šíři a hlouběji než uvedená skripta nahlédnout speciálně do
reprodukce map a tak vyplnit mezeru, kterou v české literatuře
tohoto oboru pociťujeme. Martinek

526.8 Liodt, G. N.
Nauka '0 mapách. Přeložil Karel Neubert. Nakladatelství

Československé akademie věd, Praha 1954. 400 str., 190 obr.,
cena brož. Kčs 53, -, váz. Kčs 63, - .

Československá akademie věd, sekce geologicko-geografická
předkládá uvedenou knihu posluchačům zeměpisu na vysokých
školách a pedagogických ústavech k usnadnění studia nauky
o mapách. Kníha je překladem. II. vydání ruského originálu
z r. 1948, prof. doktora zeměpisných věd G. N. Liodta.

Informativní úvod o ůloze a obsahu mapy obsahuje i několik
definiCÍ kartografie (Vitkovskij, Kavrajskij, Solovjov, Graur,
Sališčev).

Část I. - stručné dějiny kartografie - je rozdělena do pěti
kapitol: pravěk, starověk, středověk, nová doba a socialistické
zřízení. Obsahuje stručný popis vývoje kartografie od map
primitivních národů k mapám nejstarších kulturních národů a
obsáhlý popis ruské kartografie od doby předpetrovské až ke
kartografii v SSSR po Velké říjnové socialistické revoluci. Zá-
věrem I. části je uveden průzkum sovětského Severu a jiné vý-
prayy.

Část II. - dnešní všeobecná zeměpisná přehledná mapa a roz-
bor prvků, které ji vytvářejí - má rovněž pět kapitol. V pořadí
VI. kapitola pojednává o obsahu map topografických a přehled-
ných jako základních typů map s uvedením názvosloví a vyobraze-
ním kladu llstů. Kapitola VII. - matematické prvky mapy -
je nejobsáhlejší. Zahrnuje popis nejužívanějších kartografických
method a pokyny pro VÝPočet a konstrukci nejjednodušších
geografických síti. Kapitola VIII. - prvky fysicko-geografické
charakteristiky území na zeměpisné mapě - pojednává a vy-
světluje, jakým způsobem po vykreslení sítě se zobrazují na mapě
obrazy krajinných prvků, t. j. hydrografická kresba, relief, ve-
getační porost a stav půdy, osídlená místa, dopravní spoje a jiné.
Kapitola IX. - sociálně zeměpisné prvky na mapách - uvádí
vývoj zobrazení sídlišť na mapách a jejich dopravních spojů,
jak zobrazovat prvky hospodářské, kulturní charakteristiky krajiny
a prvky sociálně politické charakteristiky území. Kapitola X.
o zhotovení a vydání mapy uzavírá II. část knihy. Smluvené
značky, popis a legen.da mapy jsou předmětem výkladu této
kapitoly.

Část III. V kapitole XI. se popisují a třídí základní typy sou-
časných map a atlasů. Kapitola XII. podrobně pojednává o pří-
pravnýchpracích pro návrh mapy, zhotovení originálu mapy,
přípravě mapy k vydání a tisku. Kapitola XIII. shrnuje stručné
poznatky o způsobech tisku mapy: tiskové methody, xylografii,
ryti kovu, litografii, fotomechanícké zhotovování a pod. V poslední
kapitola XIV. je řešení základních kartometrických ůloh na
mapách; jako stanovení zeměpisných souřadnic bodu, zjištění
měřítka, měření úseček, oblouků, ploch a pod.

Kniha je doplněna četnými vyobrazeními, v historické části
též ukázkami ruských kartografických děl od nejstarší doby,
podává a doplňuje poznatky o ruské kartografii a popisuje nej-
důležitější kartografické, geodetické a topografické práce vy-
konané v SSSR od Velké řijnové socialistické revoluce. Jednotlivé
kapitoly jsou psány srozumitelně a vyčerpávají stručně všechno,
co s naukou o mapách souvisí.

Kniha je neobyčejně obsažná a je i pro zeměměřiče dobrým
přehledem všeobecné kartografie. Doplňuje nám zajímavou
formou, místy téměř beletristickou, ony statě, které nespadají
do oboru matematické kartografie. Při překladu vznikly místy
chyby v transliteraci a· kniha obsahuje i některá věcná nedo-
patření, která však nijak neubírají na významu této knihy, jež
bude vyhledávanou učebnicí nejen pro zeměpisce, ale i pro široký
okruh zájemců o kartografii. Ing. E. Horák.

518.5 Československá akademie věd
Laboratoř matematických strojů

Stroje na zpracování informací. Sborník II. Vědecký
redaktor prof. Dr Václav Hruška. Vydalo Nakladatelství
Československé akademie věd, Praha 1954. Stran 320, 1 příloha,
obrázků 167, cena brož. 36 Kčs.

Druhý svazek Sborníku seznamuje širši odbornou veřejnost
s novými výsledky výzkumu v. oboru strojů na zpracování
informací. Obsahuje práce členů kolektivu Laboratoře matematic-
kých strojů a jednu práci externí. Většina z těchto prací byla
přednesena na II. celostátní pracovní konferenci v Domě vědec-
kých pracovníků J. E. Purkyně v prosinci 1953 a na pátečních
Rozhovorech konaných Laboratoří.

Práce lze rozděliti do tří skupin. V první skupině jsou popsány
hotové projekty matematických strojů, zejména čs. samočinný
počítač SAPO. Je zde vysvětlena logická výstavba jeho paměti,
řadíče a operační jednotky.

Práce druhé skupiny se zabývají methodami řešení problémů
na samočinných počítačích. Tyto methody se zásadně liší od
běžných numerických method početních tim, že používají arit-
metické i nearitmetické operace, nejsou omezovány požadavkem
úspory v počtu operaci a závisí na speciálních vlastnostech po-
užitého stroje.

Dva typy strojů, k nimž se vztahují methody uvedené v těchto
článcích, jsou čs. samočinný počítač SAPO a kalkulační děrovač,
který patři k novým seriově vyráběným československým strojům
na děrné štítky.

Ve třetí skupině jsou práce dílem theoretické (synthesa reléo-
vých obvodů, synthesa kloubových mechanismů, synthesa pasiv-
ních 2n-p6lů), dílem fysikálně-technické (elektronkové počítací
obvody, elektromagnetické relé).

Většina článků prvních dvou skupin navazuje na publikaci
Stroje na zpracování informací, Sborník I, Matematické stroje,
Praha 1953, v níž byl uveřejněn úvod do samočinného počítání,
kod čs. samočinného počitače SAPO, základy z přípravy úloh
pro výpočet na samočinném počítači a úvod do methodiky práce
se stroji na děrné štitky.

První návrh samočinného počítače pro ČSR vytvořil Doc.
Dr Antonín Svoboda v roce 1947, kdy o něm též přednášel
v Badatelském ústavu matematickém České akademie věd a umění.
Tehdejši návrh měl již některé rysy projektu dnešniho.

Podrobný projekt československého samočinného počítače
SAPO je výsledkem práce kolektivu Laboratoře matematických
strojů Ceskoslovenské akademie věd.

Přípravný plán stroje, včetně matematických principů a pů-
vodního operačního kodu, vypracoval do konce roku 1950 Doc.
Dr Antonín Svoboda. Je rovněž autorem původní myšlenky
použiti světelného signálu k určování paměťových míst v ústřední
paměti.

Provedení výběrového obvodu ústřední paměti s řádkovacím
kotoučem a zobrazení posloupnosti dvojkových čísel od O do
2"-1 s pomocí otvorů uspořádaných do plošného vzoru na n
clonkách, navrhl Dr Jindřich M. Marek.

Výzkum paměti, generátoru spoušťových impulsů, záznamo-
vého zesilovače a prototypu čtecího zesilovače provedl Ústav
technické fysiky ČSAV podle požadavků, které stanovila v dubnu
1951 Laboratoř matematických strojů. Na základě výsledků
výzkumu zhotovil Ústav technické fysiky magnetický buben
včetně řádkovacího kotouče, generátor spoušťových impulsů a
záznamový zesilovač. .

Čteel. zesilovač vyvinul a vyrobil Výzkumný ústav pro-elektro-
technickou fysiku.

Podrobné plány řadiče vypracoval Ing. Jan Oblonský, který
též propracoval užité způsoby odstraňování vlivu poruch, navrhl
obvody pro obsluhu stroje, obvody vstupní a výstupní jednotky
a provedl jejich začlenění do řadiče.

Podrobné plány operační jednotky, včetně návrhu a začleněni
obvodů na provádění nearitmetických a logických operací,
úpravu původního operačního kodu, aby byl časově úspornější, a
vypracování kodu logických operací provedl Dr Václav Černý.

Ve stati Kody logických operací čs. samočinného počítače
SAPO doplňuje Dr Vác1av Černý druhou hlavu Sborníku I
uvedením hlavních operačních znaků logických operací a jejich
vztahy k přídavným operačním znakům.

V článku Sestavování instrukčních sítí z připravených. celků
popisuje Z. Pokorný včleňování instrukčních podsíti a navrhuje
jejich jednotnou úp).'avu.V dalším článku navrhuje dvě instrukční
sítě na transformaci čísel v samočinném počitači SAPO.

V dalším článku navrhuje Olga Pokorná nový způsob řešení
soustav lineárních algebraických rovnic minimisací součtu čtverců
residuí. Popisuje původní methodu Doc. Dr Antonína Svobody
a navrhuje nový postup, který podstatně sníží počet operací
prováděných při jednotlivých iteračních krocích.

Práce Dr Jindřicha Marka uvedené v článku Interpolace na
základě hodnot funkce uvnitř interpolačního intervalu připisuje
zemřelý prof. Dr Václav Hruška veliký význam národohospodář-
ský při vydávání tabulek a pro zjednodušení věde<;ké práce.
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