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528.517.088.22
DELDNG, B.

Periodická chyba fjizoměrné stupnice elektro-
optického dálkoměru EOS.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 7,
s. 173-176, 4 obr., 2 tab., 1 lit.

Zkušenosti VÚGTK v Praze z bližšího zkoumání
periodické chyby fázoměrné stupnice elektrooptic-
kého dálkoměru EOS a z prověření tabulky oprav
Ki. Metodika určení oprav fázoměrné stupnice,
výsledky určení oprav stupnice pro přístroj číslo
191391 podle výzkumných měření na Geodetické
observatoři Pecný. Vliv oprav fázoměrné stupnice
na přesnost měření; metodika i výsledky určení
periodické funkce oprav KF fázoměrné stupnice.

528.711 (203)

KOMAREK, V.

Moderní technologie výroby leteckých snímkd.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 7,
s. 177-182, 8 ubr., 7 lit. '

Přenosový kanál letecké fotografie. Letecký dia-
pozitiv a negativ. Základ metody pořizování a la-
boratorního zpracování leteckých snímkťl, založené
na leteckém sensitometrickém výpočtu, který dává
do optimálního poměru meteorologicko-optické a
fotometrické podmínky v době fotoletu s požado-
vanými vlastnostmi diappzitivu ve vyhodnocova-
cím stroji.

528.225 : 629.19

NAVARA, P.

Přehled metod sledování umělýčh družic Země.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 7,
s. 183-187, 9 lit.

Stručný přehled metod sledování umělých družic
Země - vizuální, fotografické, radiolokační, lase-
rové metody. Směr vývoje v tomto oboru; čerpáno
z dostupné literatury.

528.59.063.9

NEUMANN, J.
Snímací souřadnicové systémy pro kartografické
Iíi!ely.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 7,
s. 187-191, 6 obr., 9 lit.'

Nové zpťlsoby zpracování grafické zeměpisné Infor-
mace, vhodné k vytváření podmínek pro uplatnění
mechanizace a automatizace, dlgltal1zace grafic-
ké informace. Automatické koordlnátog&afy. Sní-
mací souřadnicové systémy.
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,l(3JIOH[, B,

IIepHO)l;HqeCKIUIolUJl6xa ~8aoMepHoií JIIKllJINCBe'l'OlUlJIlo'
HOMep8 30C.

[eo.ll. H KapT. 06sop, 13, 1967, No 7, c. 173-176,
4 ipHr., 2 Ta6., 1 JIHT.

OrrblT HaY'lHo-HCCJIe.llOBaTeJIĎCKOrOHHCTHTyT8reO.lleSHH
H KapTorpaipHH B IIpare rro HCCJIe.llOB8HHIOrrepHO,IU!-
'leCKOH 0lIIH6KH ipasoMepHoH IIIKaJIbI CBe'l'O.ll8JIĎHOMepa
30C H rro rroBepKe Ta6JIHqbl rrorrpaBOK Ki. MeTO.llHKa
orrpe,n;eJIeHHli rronpaBOK ipaaoMepHoH lllKaJIbI, pesYJIbT8T1oI
OlIpe.lleJIeHHli rrorrpaBOK lllKaJIbl .llJIli HHCTpYMeHT8
No 191391 B COOTBeCTBHHC HCCJIe.llOBareJIbCKHMHHS-
MepeHHJiMH Ha reo,n;eSH'leCI<OH 06cepBaTOpHH IIeqHbl.
BJIHliHHe rrorrpaBOK ipaSOMepHOH IIIKaJIbI Ha TOqHOCTb
HSMepeHHH; MeTO.llHKaH peSYJIĎTaTbl orrpe.lleJIeHHli ne-
pHO.llH'leCKOH ipYHKqHH nonpaBOK K F ipasOMepHOH
IIIKaJIĎI.

528.711 (203)

KOMAPEK, B,

HOBeĎ:III811reXHOJIorHll npOHSBO)I;CTBaaapOCUHMKOB.

[eo.ll. H KapT. 06sop, 13, 1967,No 7, c. 177~182,
8 ipHr., 7 JIHT.

KaHaJI nepe.lla'lH 8apOC'beMKH.AapO.llHanOSHTHBH aapo-
HeraTHB. IIpHHqHn crroc06a nOJIY'leHHll H JIa60paTOp-
HOH o6pa6oTKH aapocHKMKoB,06ocHoBaHHoro Ha aapo-
ceHCHTOMeTpH'leCKHJi:BLI'lHCJIeHHllJi:,KOTopble B onTH-
MaJIĎHoe OTHOlIIeHHenpHHOCliT MereopoJIOrO-OIITH'leCKHe
H ipOTOMeTpH'leCKHeYCJIOBHliBO BpeMli nOJIeTa C Tpe-
6yeMblMH CBOHCTBaMH.llHanOOHTHBa Ha npH60pe ,lI;JIli
06pa6oTKH CHKMKOB.

528.225 : 629.19

HABAPA, II.

Cuoc061d Ha6J1IO)I;eHHllHCKYCCTBeHHIdXCRyrHHKOB:3eMJIB.

[eo,n;. H KaPT. 06sop, 13, 1967, No 7, c. 183-187,
9 JIHT.

KpaTKHH 06sop cnoc060B Ha6JIlo.lleHHll HCS - Bil-
SY8JIĎHblX•ipoTorpaipHQeCKHX,pa.llHOJIOKa~HOHHblXH cno-
c06a JIeHSep8. HanpaBJIeHHe .ll8JIĎHeHlIIero paSBIITHll;
MarepH8JI HSBJIeQeH HS HMelO~eií:cll JIHTep8Typbl.

528.59.063.9

HEYMAHH, JI.
CQIlTIoIBIUO~lle CHcreMN KOOP)I;BH8T)l;JIJJ ~eJIeií xapro-
rp8~IlH.

[eo.ll. H KapT. o6sop, 13, 1967, No 7, c. 187-191,
6 ipHr., 9 JIHT.

HOBĎIe cnoc06bI rpaipH'leCKOH HH~opMa~HH, no.llXO.llJJ-
IqHe .llJIli COS.llaHHllYCJIOBHR.llJIli BHe.u;peHHll MeXllHH-
saqHH H aBTOMaTHsaqHH; .llHrHTaJIHsaqHll rpaipH'leCKOH
HBipopMaqHH. ABTOMaTH'leCKHeKoop.u;HHaTorpa~bl. Cqu-
TblBalO~He CHCTeMblKOop,D;HHaT.
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DELONG, B.

Perlodlc error of the distance scale of the EOS
electro optical diltance meter.

Geodetiek9 a kartografiek9 obzor, 13, 1967, No 7,
p. 173-176, 4 fig., 2 tab., 1 Uter.

Results of the investigatlon of the periodic error
of the distance se ale of the EOS electro optical
distance meter and of the cheeking of the cor-
reetlon tables Ki. The method of estimation of
the distance scale correctlon, the results of esti-
matlon of the scale correetion for the instrument
number 191391 aceording to research measurings
in the Geodetlc Observatory Pecn9. Influenee of
the dlstance seale correction on the aceuracy;
the way and results of estimatlon of the distance
seale perlodi!: function of errors K F.

528.711 (203 J

KOMÁREK, V.

A' modern way of maklng air photographl.

Geodetiek9 a kartografický obzor, 13, 1967, No- 7,
p. 177-182, 8 fig., 7 liter.

Transfer channel of air photography with a feed-
back. Air diapositive and negative. Princip les
of a method of making and processing air photo-
graphs based upon an aerial sensitometric cal-
culatlon, which puts the desired properties of
the diapositive in a plotting machine into a proper
relation to the meteorologic-optical and photo-
metrical circumstances -during the flight. The
minimum-maximum brightness meter with a sUde
rule for air photography.

528.225 : 629.19

NAVARA, P.

Review of methods of artificial satellites observa-
tion.

Geodetlck9 a kartografický obzor, 13, 1967, No 7,
p. 183-187, 9 liter.

A brief review of methods of artificial satellites
observation - visual, photographical, by means
of radu and laser. The way of development
aeeording to available literature.

528.59.063.9

NEUMANN, J.
Cool'dlnate reading systems for cartographic
purposes.

Geodetick9 a kartografick9 obzor, 13, 1967, No 7,
p. 187-191, 6 fig., 9 liter.

New system of graphical geographic information
proeessing, leading to mechanisation and auto-
matiort, digitaUsatlon of graphical information.
Automatie eoordinatographs. Coordinate reading
systems.

528.517.088.22

DELONG, B.

Periodischer Fehler der Goniometerskala des elek-
tro-optischen Streckenme8gerites EOS.

Geodetick9 a kartografick9 obzor, 13, 1967, Nr. 7,
Seite 173-176, 4 Abb., 2 Tab., 1 Lit.

Erreichte Erfahrungen des Geodl1tischen, Topogra-
phisehen und Kartographischen Forschungsinsti-
tuts bel der Untersuchung des periodischen Fehlers
der Goniometerskala des elektro-optischen Ent-
fernungsmessers EOS und bei der Erprobung der
Korrektionen Ki. Methodik der Bestimmung der
Korrektlonen der Goniometerskala, Ergebnisse der
Bestimmung der Korr,ektionen der Goniometer-
skala des Gerl1tes Nr. 191391 in folge von Mes-
sungen auf dem Geodl1tischen Observatorium Pec-
n9. Einflufi der Korrektionen der Goniometer-
skala .auf die Meflgenauigkeit, Methodik und Er-
gebnisse der Bestimmung der periodischen Funk-
tion der Korrektionen KF der Goniometérskala.

528.711 (203]

KOMÁREK, V<

Moderne Technologie der Herstellung von Luft-
bildern.

Geodetický a kartografiek9 obzor, 13, 1967, Nr. 7,
Seite 177-182, 8 Abb., 7 Lit.

Obertragungskanal der Luftbildaufnahme. Luft-
bilddiapositiv und -negativ. Grundmethoden der
Herstellung und der Laborbearbeitung. der Luft-
bilder auf Grund sensitometrischer Berechnung,
welche ein optimales Verhl1ltnis der meteorolo-
giseh-optischen sowie photometrischen Bedingun-
gen zur Zeit des Bildfluges mit den erforderten
Eigenschaften des Diapositivs im Auswertegerllt
gibt.

528.225 : 629.19

NAVARA, P.

Obersicht der Methoden der Verfolgung kňnstli-
cher Erdsatelliten.

Geodetický a kartografick9 obzor, 13, 1967, Nr. 7,
Seite 183-187, 9 Lit.

Kurze Obersicht der Methodender Verfolgung
knnstlicher Erdsatelliten; visuale, photographi-
sche Methoden und Radiolokat1ons- und Laser-
methoden. Richtung der Entwicklung auf diesem
Faehgebiet; entnommen a:us erreichbarer Literatur.

528.59.063.9

NEUMANN, J.
KoordinatenabziehsYlteme fňr kartographische
ZW8cke.

Geodetick9 a kartografick9 obzor, 13, 1967, Nr. 7,
Seite 187-191, 6 Abb., 9 Lit.

Neue Verfahren der Bearbeitung der graphischen,
geographisehen Informaťion, welche Bedingungen
fllr die Anwendung der Mečhanisation und Auto-
matisation, Digitalisatlon der graphisehen Infor-
mation schafft. Automatische Koordinatographen.
Abziehkoordinatensysteme.



Delong, B.: Periodická chyba fázoměrn~ stupnice
elektrooptického dálkoměru BOS

Geodetický a kartografický obzor
ročník 13 (551, číslo 7/1967 173

Periodická chyba fázoměrné stupnice
elektrooptického dálkoměru EOS

Ing. Boi'ivoj Delong, csc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický,
Praha

Čtení na stupnici rozvinuté v plném kruhu je zatíženo
chybou periodické povahy. Příčinou této chyby je
zpravidla netotožnost středu kruhové stupnice a středu
jejího otáčení vzhledem k odečítacímu indexu anebo
netotožnost středu stupnice a středu otáčení indexu
vzhledem k ní. V periodické funkci, vyjadřující veli-
kost této chyby, je argumentem místo čtení stupnice
a amplitudou hodnota, závislá na konkrétní aparatuře
(na velikosti uvedenée~entricity). Poloperioda této
funkce je obsažena v plném kruhu tolikrát, na kolika
různých místech kruhové stupnice se čtou údaje,
z nichž se sestavuje konečné čtení stupnice, k němuž
sevztahuje oprava. V geodézii se s tímto jevem setká-
váme např. u periodické chyby limbového dělení,
u nulové opravy rádiových dálkoměrů a také u fázo-
měrné stupnice elektrooptického dálkoměru EOS
firmyVEB Carl Zeiss Jena (NDR).

Návod k obsluze elektrooptického dálkoměru EOS
[1], dodávaný uvedenou firmou, pamatuje na perio-
dickou chybu fázoměrné stupnice a obsahuje tabulku
příslušných oprav Ki pro konkrétní exemplář přístroje.
Podle tohoto návodu se opravy Ki zavádějí zvlášť pro
čtení na zrcadlo (vnější okruh) i pro čtení na kalibraci
(vnitřní okruh) a jsou pro všechny 4 modulační frek-
vence společné. Vzhledem k tomu, že do výpočtu
měřené délky vstupuje rozdíl čtení na zrcadlo a na
kalibraci, a tudíž i rozdíl příslušných oprav Ki,
vylučuje se z výsledku vliv konstantního členu perio-
dické funkce, vyjadřující opravy fázoměrné stupnice.
Tím by mohlo dojít k poškození výsledku měření,
zejména pokud by konstantní člen této funkce nabýval
různých hodnot pro různé modulační frekvence,
takže by jej nebylo možno zahrnout do součtové
konstanty přístroje.

Proto se ukázalo účelným prozkoumat blíže perio-
dickou chybu fázoměrné stupnice elektrooptického
dálkoměru EOS a prověřit tabulku oprav Ki, dodanou
výrobcem k jednomu ze zakoupených exemplářů pří-
stroje. S tímto cílem provedl Výzkumný ústav geode-
tický, topografický a kartografický v Praze v roce
1966 výzkumná měření na Geodetické observatoři
Pecný. Na základě těchto měření byla určena perio-
dická funkce oprav KF fázoměrné stupnice pro rozdíl
čtení na zrcadlo a 'na kalibraci a v zájmu uplatnění
vlivu konstantního členu byly pro tento rozdíl zavá-
děny příslušné opravy do výpočtu měřené délky.
Periodická funkce oprav KF byla odvozena harmonic-
kou analýzou z měření na polní základně, odděleně
pro každou modulační frekvenci, zatímco opravy Ki
udávané výrobcem se zjišťují měřením v laboratorních

podmínkách společně pro všechny frekvence. V před-
loženém pojednání je popsána metodika i výsledky
určení periodické funkce oprav KF fázoměrné stupnice
a je sledován jejich vliv na přesnost měření elektro-
optickým dálkoměrem EOS.

Periodickou funkci oprav KF čtení fázoměrné stupnice
elektrooptického dálkoměru EOS lze vyjádřit ve
tvaru

Konstantní člen této funkce Ao představuje posun
její osy vůči hodnotě součtové konstanty přístroje,
AI značí amplitudu periodických změn oprav, l je
rozdíl čtení fázoměrné stupnice na zrcadlo a na kali-
braci vyjádřený ve stupních a ~ představuje fázový
posuv funkce (1) vůči počátku fázoměrné stupnice.
Jednoduchými substitucemi lze převést funkci (1)
na tvar

KF = ao + al sin l + bl cos l. (2)

Mezi parametry rovnic (1) a (2) platí vztahy

Ao = ao; AI = + Var + br; tg ~ = bl/al.

Parametry periodické funkce oprav KF pro tvar
(1) i (2) se určí harmonickou analýzou, tj. vyrovnáním
na základě podmínky minima součtu čtverců odchylek
v = KF -de, kde deznačí rozdíl etalonní délky a délky,
měřené zkoumanou aparaturou dálkoměru a vypočtené
bez oprav čtení fázoměrné stupnice. Za tím účelem je
nutno měřit větší počet etalonních délek volených
tak, aby rozdíl čtení na zrcadlo a na kalibraci l obsáhl
celý rozsah fázoměrné stupnice (360°). Potřebné
etalonní délky lze vytvořit podél vhodné geodetické
základny pravidelnými posuny koncového bodu
rovněž v celém rozsahu fázoměrné stupnice, který
vzhledem k hodnotě modulačních frekvencí odpovídá
délce přibližně 2,5 m.

Přesnost harmonické analýzy se charakterizuje
dvěma veličinami: jednotkovou střední chybou mo
a střední chybou opravy Mx. Při rovnosti vah všech
měřených délek představuje mo střední chybu měřené
délky a v porovnání s parametrem AI vyjadřuje prů-
kaznost periodického průběhu chyby i opravy fázo-
měrné stupnice. K jejímu výpočtu se použije vzorce

mo = ± V [vv] ,
n-3
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Delong, B.: Periodická chyba fázoměrné stupnice
elektrooptického dálkoměru BOS

Frekvence I A. = a.

I
a, b, A,

I
m. .MK

cp
mm mm mm mm mm mm

1 -5,250 +2,739 + 1,517 +3,131 29,0° 1,2 Q,48
2 -0,705 +4,041 +0,361 +4,057 5,10 1,8 0,72
3 -4,962 -0,988 +3,793 +3,920 104,6° 2,0 0,80
4 -9,425 + 1,447 + 1,457 +2,054 45,2° 1,7 0,68

v němž n značí počet všech délek. Střední chyba MK
vyjadřuje přesnost určení opravy fázoměrné stupnice
podle rovnice (1) nebo (2) a vypočte se pomocí váhy
funkce vyrovnaných veličin PK ze vzorce

Složitý výraz pro veličinu PK lze zjednodušit za před-
pokladu n __ 00, který je vždy s dostatečnou přesností
splněn. V tomto případě nabývá veličina PK konstant·
ní hodnoty 2n, takže platí vzorec

I,

lm~lJ

G" lili' 1111"

•• Kf

.... l~

-10 -lb

K odvození periodické funkce oprav KF fázo-
měrné stupnice bylo použito krátké geodetické zá-
kladny o délce asi 100 m, která byla určena v průběhu
několika let mnohonásobným měřením různými geo.
detickými metodami s reálnou přesností kolem ± 1
mm. Pravidelnými posuny jednoho z koncových bodů
této základny po 25 cm v rozsahu 3 m bylo získáno 13
etalonních délek, při jejichž měření se uplatnila
fázoměrná stupnice v celém rozsahu i s nezbytným
překrytem. Takto vytvořené etalonní délky byly
měřenyzkoumanou aparaturou dálkoměru postupně
od nejkratší k nejdelší a zpátky od nejdelší k nejkratší.
Měření každé délky proběhlo v jedné měřické serii při
obou postupech, tj. celkem ve dvou sériích. Měřická
série byla definována tak, aby pozorovací .program
byl pro všechny modulační frekvence stejný, a obsaho-
vala dvě řady čtení na zrcadlo a jednu řadu čtení na
kalibraci pro každou ze 4 modulačních frekvencí
(metoda průměrování [1; str. 22-24, stať 3.4, 3.2]).
Tento postup zaměření série byl zvolen proto, že se při
ověřovacích zkouškách přístroje výsledky měření na
jednotlivých modulačních frekvencích ukázaly z hle·

diska přesnosti naprosto rovnocenné. Vzhledem k malé
délce základny byly meteorologické prvky pozorovány
jen na jednom koncovém bodě (u dálkoměru), a to na
začátku a na konci každé série. Práce byla organizo-
vána tak, aby zaměření všech etalonních délek při
obou postupech proběhlo v rychlém časovém sledu za
stejných pozorovacích podmínek, tj. během jednoho
dne. Všechna měření dálkoměrem k určení periodické
funkce oprav KF jeho fázoměrné stupnice prováděl
jeden pozorovatel.

Pro výzkum periodické chyby fázoměrné stupnice
elektrooptického dálkoměru EOS bylo použito přístro.
je s výrobním číslem 191391. Touto aparaturou byla
změřena výše uvedeným postupem každá ze 13 etalon·
ních délek ve dvou měřických sériích, přičemž v každé
sérii byly určeny délky odděleně pro jednotlivé modu.
lační frekvence. Pro každou etalonní délku a pro kaž-
dou ze 4 modulačních frekvencí byly vypočteny prů.
měry z obou sérií i odchylky d., představující rozdíl
etalonni a měřené délky. Výsledky určení oprav KF
fázoměrné stupnice harmonickou analýzou jsou gra.
ficky znázorněny odděleně pro jednotlivé frekvence
F1, F2, Fa, F4 na obr. 1, 2, 3 a 4. Na těchto obrázcích
osu úseček tvoří rozdíl čtení na zrcadlo a na kalibraci
l, příslušný jednotlivým etalonnim délkám, na ose
pořadnic jsou vyznačeny pomocí kroužků odpovída.
jící odchylky d., vyrovnávací křivka představuje
periodickou funkci (1) nebo (2) a čerchovaná přímka
je její ospu. Výsledky číselného určení periodické
funkce oprav KF fázoměrné stupnice jsou uvedeny
v tab. I rovněž odděleně pro jednotlivé modulační
frekvence.
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Z údajů obsažených na obr. 1 až 4 a v tab. I
plynou tyto závěry: Výsledky měření ukazují výrazný
periodický průběh chyby a tudíž i opravy KF fázo-
měrné stupnice v závislosti na rozdilu jejího čtení na
zrcadlo a na kalibraci, a to pro všechny 4 modulační
frekvence. Vzhledem k tomu, že rozdíl čtení na zrcadlo
a na kalibraci se sestavuje ze čtení na 4 různých mís-
tech fázoměrné stupnice, má být perioda jeho chyby
i opravy 180°, což výsledky měření rovněž jednoznačně
potvrzují. Periodický charakter oprav fázomětné
stupnice lze považovat za dostatečně průkazný, neboť

pro -všechny 4 modulační frekvence je mo < AI
a MK «: AI' přestože odpovídající amplitudy AI mají
nepatrnou absolutní hodnotu (2 až 4 mm). Okolnost,
že výsledky měření 13 etalonních délek zřetelně proka-
zují periodický charakter chyb i oprav fázoměrné stup-
nice při nepatrných amplitudách do 4 mm, svědčí
jednak o velké přesnosti etalonních délek, jednak
o vysoké- přesnosti elektrooptického dálkoměru EOS
i vlastního provedeného měření.

Přes výrazně periodický charakter oprav KF fá-
zoměrné stupnice pro všechny modulační frekvence
je možno pozorovat mezi jednotlivými frekvence-
mi určité rozdíly. Nejvýraznější rozdíl se projevuje
u konstantních členů Ao, které jsou vesměs záporné
a mění se v rozsahu od -0,7 mm do -9,4 mm (tab. I).
Rozdíly v amplitudách AI mezi jednotlivými frekven-
cemi jsou podstatně menší a pokrývají rozsah od 2,1
mm do 4,1 mm. Skutečnost, že extrémní hodnoty obou
parametrů Ao a AI se vyskytují u týchž modulačních
frekvencí F2 a F4, je pro zkoumanou aparaturu charak-
teristická, ale z obecného hlediska lze ji považovat za
náhodu. Fázové posuvy 'TJ periodické funkce oprav
jsou opět značně rozdílné (od 5° do 105°), což lze
částečně vysvětlit rozdílností čtení na kalibraci pro
různé modulační frekvence. Opravy čtení fázoměrné
stupnice Ki, udané výrobcem v návodu k obsluze
přístroje, se liší od oprav KF podle periodické funkce
(1) nebo (2) v tom, že neobsahují konstantní člen Ao,
při čemž periodické členy obou oprav mají shodnou
periodu, přibližně stejnou amplitudu AI a fázově se
shodují jen u oprav KF pro frekvenci F4•

Hlavním výsledkem nového určení periodické
funkce oprav KF fázoměrnéstupnice je zjištění, že
konstantní členy Ao této funkce nabývají pro různé
modulační frekvence značně rozdílných hodnot. Tyto

rozdíly dosahují až 9 mm, což představuje více než
desetinásobek střední chyby MK v určení oprav KF
a což nelze se zřetelem k přesnosti elektrooptického
dálkoměru EOS zanedbat. Avšak při zavádění oprav
Ki čtení fázoměrné stupnice podle návodu k obsluze
přístroje se vliv konstantního členu Ao potlačuje.
Proto se jeví účelným určit harmonickou analýzou
z měření na polní základně pro každý exemplář dálko-
měru periodickou funkci oprav KF odděleně pro každou
modulační frekvenci a zavádět tyto opravy pro rozdil
čtení na zrcadlo a na kalibraci.

Pro určení vlivu oprav KF fázoměrné stupnice na přes-
nost elektrooptického dálkoměru EOS bylo měřeno
výše uvedenou aparaturou 12 etalonních délek v roz-
sahu od 100 m do 5,85 km. Etalonní hodnota každé
délky byla určena měřením pomocí geodimetru
NASM-2A, které probíhalo za různých pozorovacích
podmímek s mimořádnou péčí a jehož reálná přesnost je
asi ± 5 mm. Měření dálkoměrem EOS bylo provedeno
u jednotlivých etalonních délek v 1 až 8 měřických
sériích v jednom nebo dvou dnech. Přitom každá série
obsahovala stejný observační program pro každou
modulační frekvenci, tj. 2 řady čtení na zrcadlo a
1 řadu na kalibraci (metoda průměrování podle [1]).

Při výpočtu měřených délek byly pro každou
sérii určeny tři různé hodnoty: první hodnota neobsa-
hovala žádnou korekci fázoměrné stupnice, druhá
hodnota zahrnovala opravu Ki podle návodu k obsluze
přístroje a u třetí hodnoty byla respektována oprava
KF podle periodické funkce (1) nebo (2) odděleně pro
jednotlivé modulační frekvence. Pro každou z těchto
tří hodnot byly u každé délky vypočteny průměry ze
všech sérií, označené v uvedeném pořadí De, Di a DF,

a jejich odchylky od etalonních délek Do, určené podle
vztahů:

de = DO-D.,di = Do-DiadF = Do-DF.

Hodnoty těchto odchylek jsou přehledně sestave-
ny v tab. II. V předposledních dvou řádcích této
tabulky jsou uvedeny prosté i vážené průměry absolut-
ních hodnot odchylek, v posledním řádku jejich alge-
braický součet.

Odchylky d měřených délek od etalonních hodnot
je možno považovat za hlavní kritérium přesnosti měře-
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Odchylky
Eta- Délka etaJ. Po- Po- vůči etalonu

D, čet VáhyIon čet obs.
di I d. I dFčís. sérií p

dnú ------
m mm mm mm

1 99,761 4 2 8 -4 -7 -4
2 377,245 2 1 2 -5 -5 O
3 1 024,907 4 1 4 -8 -10 -4
4 1,725,809 6 2 12 -18 -18 -13
5 1790,759 2 1 2 + 6 + 5 + 9
6 2383,843 3 1 3 + 7 + 4 + 9
7 2404,504 4 1 4 -6 - 8 -2
8 2624,927 1 1 1 + 1 + 1 + 7
9 2756,130 3 1 3 -4 -7 -2

10 3583,876

I
3 1 3 +10 + 9 +13

11 3776,363 8 2 16 -19 -21 -15
12 I 5849,359 4 1 4 +14 +13 +18

I

Průměr [Idl]/n 8,5 9,0 8,0
Průměr [pld[]/

10,0"/[p] 12,1 13,1
Součet [d] 62 -26 -44 +16

ní a jejich pokles za hlavní kritérium zpřesnění měření.
V tomto směru tab. II ukazuje, že zavedením oprav Ki
podle návodu k obsluze přístroje se snižuje prostý
průměr absolutních hodnot odchylek z 9,0 mm na
8,5 mm, tj. asi o 5 %, kdežto zavedením oprav KF
podle periodické funkce (1) nebo (2) klesá tento průměr
na 8,0 mm, tj. asi o 10 %' Z těchto údajů je vidět, že
zavedením oprav čtení fázoměrné stupnice zvyšuje se
přesnost měření, a to u oprav KF ve větší míře než
u oprav Ki, ale toto zvýšení přesnosti je celkově málo
výrazné. Tuto skutečnost lze vysvětlit vysokou přes.
ností provedeného měření 12 etalonních délek dálko-
měrem EOS, při kterém seprůměrná odchylka pohybuje
v závislosti na zavedených opravách mezi 8 a 9 mm.
Uvážíme-li, že reálná přesnost etalonních délek je asi
± 5 mm, a předpokládáme-li, že odchylka představuje
kvadratický součet jednotlivých chybových vlivů,
připadá na měření etalonních délek dálkoměrem EOS
chyba ±6 až ±7 mm. Je pochopitelné, že u tak přes-
ného měření se další zvýšení přesnosti velmi těžko
dociluje i prokazuje. Z uvedených údajů plyne také
závěr, žepřesnost etalonních délek i jejich měření dálko-
měrem EOS je prakticky stejná a že tedy v rozsahu do
6 km jsou oba přístroje geodimetr NASM-2A i elektro-
optický dálkorpěr EOS z hlediska přesnosti rovnocenné.

Analýza poklesu odchylek zl}vedením oprav čtení
fázoměrné stupnice dále ukazuje, že se jednotlivé od-
chylky snižují zejména u těch etalonních délek, které
byly měřeny dálkoměrem EOS ve větším počtu sérií
a observačních dnů. Proto byly vypočteny také vážené
průměry absolutních hodnot odchylek s váhami prov-
nými součinu počtu sérií a počtu observačních dnů,
V tomto případě nastává výraznější pokles průměrné
hodnoty odchylek, a to zavedením oprav Ki z 13,1 mm
na 12,1 mm, tj. asi o 7 %, a zavedením oprav KF

z 13,1 mm na 10,0 mm, tj. asi 024 %' Z těchto údajů
plyne, že respektujeme-li četnost měření etalonních
délek dálkoměrem EOS, roste jeho přesnost zavedením
oprav KF podle periodické funkce (1) nebo (2) pod-
statně větší měrou než zavedením oprav Ki podle návo-
du k obsluze přístroje.

Při výzkumu vlivu oprav čtení fázáměrné stupnice
na přesnost měření elektrooptickým dálkoměrem EOS
bylo kromě kritéria velikosti odchylek d sledováno
také kritérium jejich nahodilého rozložení. Míru splnění
tohoto kritéria lze v daném případě dobře posoudit po-
mocí algebraického součtu odchylek pro všechny eta-
lonní délky. V tomto směru ukazuje tab. II, že za·
vedením oprav Ki klesá algebraický součet odchylek
z - 44 mm na - 26 mm a zavedením oprav KF na
+16 mm. Ukazuje se tedy, že i kritérium nahodilého
rozložení odchylek d hovoří jasně ve prospěch zavádění
oprav KF podle periodické funkce (1) nebo (2).

Pro úplnost je nutno uvést ještě jedno kritérium
přesnosti měření, které se projevuje při výpočtu měřené
délky z údajů fázoměrné stupnice jako odchylka vy·
počtené hodnoty pro celistvý počet vlnových délek
modulace od celistvého čísla. I v tomto případě se
ukazalo, že při zavedení oprav KF jsou odchylky tohoto
druhu vesměs nižší než v případě oprav Ki nebo bez
oprav, i když zaokrouhlení na celistvý počet vlnových
délek modulace bylo ve všech případech naprosto
jednoznačné.

Výzkum vlivu oprav čtení fázoměrné stupnice na přes-
nost měření elektrooptickým dálkoměrem EOS vede
k závěru, že zavedením oprav KF podle periodické
funkce (1) nebo (2) zvyšuje se přesnost měřených délek
ve větší míře (10 až 20 %) než zavedením oprav Xi
podle návodu k obsluze přístroje (5 až 7 %). Přitom
tendence ke zvýšení přesnosti se zde projevuje zcela
jednoznačně podle všech zkoumaných kritérií: velikost
odchylek měřených délek vůči etalonním hodnotám,
nahodilost rozložení těchto odchylek a míra zaokrouh-
lení celistvého počtu vlnových délek modulace. Lze
říci, že zavádění oprav KF vede k přesnějším výsled-
kům než zavádění oprav Ki, i když toto zpřesnění není
vzhledem k vysoké přesnosti dálkoměru EOS pod-
statné. Proto lze z hlediska přesnosti doporučit, aby
pro každý exemplář dálkoměru EOS byla určena
periodická funkce oprav KF fázoměrné stupnice a aby
tyto opravy byly zaváděny při výpočtu měřených
délek,místo oprav Ki, udávaných výrobcem v návodu
k obsluze přístroje. Periodická funkce oprav KF se
odvodí harmonickou analýzou z měření na polní zá-
kladně dlouhé asi 100 m odděleně pro každou modulač-
ní frekvenci, přičemž se o hodnoty KF opravuje rozdíl
čtení na zrcadlo a na kalibraci. Určování periodické
funkce oprav KF se tak stane součástí ověřovacích
zkoušek přístroje s tím, že se bude opakovat podle
potřeby nebo v pravidelných časových intervalech
(po llJ-ž 2 letech). Dalším závěrem výzkumu je zjištění,
že v uvažovaném rozsahu délek do 6 km je přesnost
elektrooptického dálkoměru EOS rovnocenná přes-
nosti geodimetru NASM-2A.

Lektoroval: ing. Vladimír Martinák,· CSc.
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Moderní technologie
výroby leteckých snímků

Ing. Vladimír Komárek,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

. a kartografický,
Praha

Příčinu jednoho z tíživých problémů fotogrammet-
rie, jakým je kvalita leteckých snímků, je nutno
vidět zejtnéna v tom, že (na rozdíl od vyhodnoco-
vacího postupu) nebyla doposud nikde vypracová-
na a zavedena technicky zdůvodněná technologte
snímkování. Tímto problémem se v poslední době
zabýval VÚGTK s cílem spojit dílčí etapy výroby
snímku v jeden harmonický celek při plném re-
spektování všech vnitřních i vnějších vlivů, které
se při snímkování uplatňují. Při řešení úkolu se
vycházelo ze zásady, že zvýšení kvality leteckého
snímku je úkol komplexní, který představuje pře-
devším

přechod na objektivní určování nejen expozice,
ale i způsobu laboratorního zpracování filmu
v závislosti na okamžitých meteorologicko-op-
tických vlastnostech ovzduší, použitém negativ-
ním materiálu a následujícím zpracování nega-
tivů při kopírování a vyhodnocování;
zavedení vyvolávacích strojů, které dovolí zpra-
covat film tak, aby bylo dokonale využito všech
jeho sensitometrických vlastností v souladu
s objektivně zjištěnými světelnými podmínkami
za letu;
zavedení elektronických kopírek do laborator-
ního provozu;
propracování sensitometricky zdůvodněné tech-
nologie výroby leteckého snímku, která sladí
tři předcházející prvky v jeden harmonický ce-
lek.

Při řešení uvedených dílčích problémů je nut-
no respektovat jejich vzájemný vztah, pro jehož
ujasnění byl definován přenosový kanál letecké
fotografie.

Celý postup fotogrammetrického zhotovení mapy
lze považovat za souvislý tok informací, který za-
číná osvětlením terénu v okamžiku expozice letec-
kého snímku a končí čtením hotové mapy. V prů-
běhu zpracování prochází informace různými ope-
racemi, v nichž celkové množství informací o te-
rénu je snižováno ať již nedokonalostí jednotlivých
operací, nebo záměrným výběrem. Analogicky
s teorií informací lze tento tok informací považo-
vat za přenosový kanál a zmíněné operace za
filtry, mezi nimiž' jsou nepravidelně rozložena zá-
znamová centra.

Proces fotogrammetrické výroby mapy jako pře-
nosový kanál definoval P. Rosenberg [1] tak, jak
je vyznačeno na obr. 1, kde čtverce označují zá-

znamová centra, obdélníky filtry. Rosenbergova
definice přenosového kanálu leteckého snímku
charakterizuje postup výroby dosavadním způso-
bem, kdy informace postupovala pouze jedním
směrem, tj. od terénu k mapě a jednotlivé operace
probíhaly vpodstatě standardně bez ohledu na oka-
mžité podmínky a na operace následujícÍ. Před-
cházející operace ovlivnila výsledky v operaci ná-
sledující, ale nikdy naopak. Prakticky to znamená,
že např. film je vždy zpracován standardním způ-
sobem, nejen bez ohledu na fotometrickou charak-

teristiku .terénu a meteorologic-
ko-optické podmínky snímkování,
ale i bez ohledu na způsob další-
ho zpracování (elektronická nebo
klasická kopírka, druh použitého
diapozitivního materiálu apod.).

Pro správné určení úlohy a
místa jednotlivých operací v pro-
cesu výroby leteckého snímku je
zapotřebí přesná a úplná definice
přenosového kanálu, která by za-
hrnovala všechny v dnešní době
důležité vlivy a operace, určující
kvalitu sním,ku. S cílem získat ze
snímku co největší 1P0čet infor-
mací je výhodné zavést do přeno-
sového kanálu zpětnou vazbu,
která zahrnuje početně experi-
mentální pochod, protichůdný
směru toku informací. Jejím úče-
lem je dosáhnout souhry foto-
metrických a meteorologicko-op-
ti ckých podmínek, panujících
v okamžiku snímkování, s vlast-
nostmi použitých přístrojů a foto-
grafických materiálů, jejich zpra-
cováním a fotogrammetrickým
vyhodnocením ve stroji.

Kvalitativní rozdíl mezi pře-
nosovým kanálem, definovaným
Rosenbergem, a kanálem se zpět-
nou vazbou (obr. 2) spočívá v tom,
že u prvního byly rozdílné vstupní'
hodnoty kompenzovány až v pro-
cesu diapozitivním, kdežto proce-

sy jemu předcházející probíhaly podle téměř ne-
měnné šablony. Ztráty informací, ke kterým do-
cházelo v celém průběhu přenosu, vrcholily v dia-
pozitivním procesu a dosahovaly takové vel,ikosti,
že snímky velmi ztrácely na sve hodnotě. Naproti
tomu zavedením zpětné vazby má být tok infor-
mací ovlivněn již při expozici tak, aby úpravou
jednotlivých operací ve zdůvodněných mezich prá-
vě v první části kanálu bylo dosahováno konstant-
ních výsledků již při ukončení negativního pro-
cesu. Další operace mají probíhat už za prakticky
neměnných podmínek.
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Zavedení zpětné vazby do přenosového kanálu le-
tecké fotografie vede při studiu vlastností foto-
grafických materiálů a stanovení způsobů jejich
zpracování k postupu od vyhodnocovacího stroje
k leteckému fotografic15ému přístroji. S cílem zís-
kat podklady pro sensitometrický výpočet při
snímkování a laboratorním zpracování negativu
bylo provedeno obsáhlé zhodnocení diapozitivního
procesu, které zahrnovalo

- studium funkce a výkonu elektronické kopírky
při výrobě diapozitivu,

- sensitometrickoustudii používaných diapozitiv-
ních desek,
stanovení optimálních sensitometrických vlast-
ností diapozitivu a těch vlastností negativu,
které jsou určovány diapoZitivem.
Některé výsledky zkoušek elektronické kopír-

ky byly v GaKO již popsány [2]. Na základě sen-
sitometrického zhodnocení používaného diapozitiv-
ního materiálu Gevaert [3] bylo dokázáno, že je
výhodné kopírovat negativy zásadn~ oa kopírkách
s automatickým vyrovnáváním kontrastu, které
umožní převést celý rozsah hustot negativu do
úzkého intervalu hustot diapozitivu, v němž při
kopírování nenastávají ztráty kresby. Dobrého
prokreslení je možné dosáhnout pouze při doko-
nalém provolání diapozitivního materiálu. Jak uká-
zaly provedené zkoušky, je optimální kresba
u diapozitivních desek Gevaert v rozmezí hustot
od 0,45 do 0,90. Tyto hodnoty, které ohraničují
nejlepší resolvometrické vlastnosti diapozitivu,
byly získány sensitometrickými laboratorními
zkouškami a byly ověřeny vyhodnocením leteckých
snímkl1 na Stereometrografu. Pro vyhodnocovatele,
jsou tyto hustoty fyziologicky rovněž velmi příz-
nivé.

Pohybuje-li se koeficient strmosti diapozitiv-
ních desek okolo hodnoty 2,0, je zřejmé, že bez
vyrovnávací kopírky by nebylo možné stěsnat běž-
ný letecký negativ do tak úzkého rozmezí diapo-
zitivních hustot. I při jejím použití však vyplývá
z uvedených hodnot určité omezení kontrastu ne-
gativu, jehož velikost závisí na průběhu přenosové
charakteristiky kopírky (viz [2], obr. 5). Má-li být
dosaženo uvedených hodnot hustoty na deskách
Gevaert při kopírování na kopírce EK 101, pak
nesmí rozdíl hustot negativu překročit hodnotu
LiD = 1,10.

První omezení negativu je tedy dáno dřív, než
je vl1bec uvažováno o druhu, vlastnostech a zpil-
sobu zpracování negativního materiálu. Druhé ome-
zení vyplývá z toho, že k zobrazení dvou sousedí-
cích ploch, jejichž velikost řádově převyšuje roz-
.lišovací schopnost systému, je třeba, aby tyto dvě
plochy vytvářely určitý minimální kontrast. K sle-
dování a vyjádření této vlastnosti materiálu bylo
použito upravené metody, kterou navrhl Barrows
[4], podle níž je sledován t. zv. index rozlišení
IR (tj. reciproká hodnota logaritmu minimálního
podílu jasl1)· jako funkce hustoty negativu. Jak
ukázaly provedené pokusy pro diapozitivní desky
Gevaert Contrast, musí být na negativu hodnota
IR ~ 50, aby při kopírování na kopírce EK 101 byl
obraz z negativu převeden do diapozitivu s tako-
vým kontrastem, který je pro oko výhodnoco-
vatele při použití optické soustavy vyhodnocova-
cího stroje bezpečně rozpoznatelný. Je přirozené,

že kresba ve snímku bude tím dokonalejší, čím
bude hodnota IR vyšší. Jestliže požadavek na co
n.ejvyšší hodnotu indexu rozlišení má platit sou-
časně s podmínkou LiD ~ 1,10, je jasné, že z hle-
diska Výroby a vyhodnocení diapozitivu bude vždy
požadován kontrast negativu okolo hodnoty 1,10,
který nemá být nikdy překročen ani zbytečně sni-
žován. Bude-li letecký negativ vyhovovat těmto
požadavkům, bude možné zpracovávat diapozitivy
vždy stejným zpl1sobem a bude zabráněno ztrátám
informací právě v tom procesu, v němž jich do-
posud bylo nejVíce.

, ,, ,, ,, ,
:'
I'
, I
, I

I', ,
:!, ,

___________-lI
I,,,

____ - 1

pos"'P in/~'

zpltnd vtlzbtl

Obr. 2. Blokové schéma přenosového kanálu
v letecké fotografii

Pořízení leteckého negativu, tj. jeho naexponování
a laboratorní zpracování, je nesporně nejsložitější
fází Výroby leteckých měřických snímkl1. Dosavad-
ní zpť1sob provádění těchto prací lze označit jako
řemeslný,a teprve v poslední době se projevuje
snaha postavit tyto práce na solidní technický zá-
klad. K její realizaci bylo nutno, provést rozbor
všech vlivů, které se uplatňují jak při snímkování,
tak i při zpracování negativu. Na základě jeho
Výsledků je možné sensitometrickým výpočtem
funkčně spojit důsledky těchto vlivů s laborator-
ním procesem a vlastnostmi negativního materiálu.
To umožní v souladu s navrženým přenosovým
kanálem (obr. 2) respektovat již, při expozici sním-
ku jak vnější, tak i vnitřní vlivy, které urČUjí kva-
litu obrazu.

Základní úlohou při výpočtu expozice letecké-
ho snímku je stanovit poměr mezi Jasem fotogra-
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fovaného terénu a odpovídajícím osvětlením v ob-
razové rovině. K postižení všech vlivů, které na
tento poměr působí, byl odvozen expoziční vzorec
pro leteckou fotografii ve znění

kde je t
B
f
KF
Kj

1 [ 4K, ]t- -~ k 1- BS f F r5TK"cos4e

expoziční doba
kritický jas terénu
clonové číslo
prodlužovací faktor filtru
tzv: koeficient jistoty (brání vzniku
podexpozice)
citlivost filmu
koeficient parasitního světla fotografic-
kého přístroje
transparence objektivu
koeficient vignetace
úhel odklonu paprsku od optické osy.

Sled hodnot je ve vzorci upraven tak, že v závor-
ce uvedené hodnoty jsou pro určitý přístroj kon-
stantní, laboratorně zjistitelné, daji se sloučit do
jedné hodnoty a pro zjednodušení praktických vý-
počtů je nejvýhodnější je vztáhnout jako kalibrač-
ní konstantu na citlivost negativního materiálu.
Tím se vzorec značně zjednoduší a jelikož hodnoty
f2 a Kp jsou volitelné a tudíž známé, zůstávají pro-
blémem pouze hodnoty S a B.

3.1. E f e k t i v n í cit 1 i vos tne g a t i v n í h o
materiálu a požadavky na husto-
tu negativu

Cltlivostfilmů S je jednou z jeho základních
sensitometrických vlastností. Otázka jejího určení'
není tak prostá a není možné ji odtrhnout od ostat-
ních otázek, souvisejících se zpracováním filmu a
jeho .vlivu na resolvometrické vlastnosti. Ve
VÚGTKbyla provedena obšírná studie u nás nej-
používanějšího filmu Foma A-17 s cílem získat
přehled o možnostech registrace informací o te-
rénu při různých způsobech laboratorního zpraco-
vání, doporučit nejlepší z nich a určit podklady
pro sensitometrický výpočet, tj. stanovení expozice
a početního určení optimálního zpracování
(strmosti) .

Rozbor resolvometrických vlastností filmu A-17
ukázal, že nejlepší kresba negativu je v intervalu
hustot 0,4 ;;i D ;'ó 1,4. Rozlišovací vlastnosti fil-
mu se v těchto hodnotách hustoty prakticky ne-
mění, přičemž doby vyvolávání, jimiž těchto hus-
tot bylo dosaženo, se mohou měnit v poměrně vel-
mi širokých mezích. To znamená, že není účelné
ani odůvodněné stanovit jednu dobu vyvolávání
s nepatrnými dovolenými tolerancemi (jak se do-
sud často prosazuje), ale naopak je vhodné v urči-
tých poměrně širokých mezích stanovit takovou
dobu vyvolávání, která odpovídá fotometrickým
podmínkám snímkování a zabezpečí vyvolání filmu
do žádaného intervalu hustot.

Změna vyvolávací doby však podstatně ovlivní
efektivní citlivost filmu. Je-li citlivost vyjádřena
osvitem, který se vztahuje k určitému kritickému
bodu charakteristické křivky, pak z průběhu kři-
vek, vztahujících se k různým způsobům zpracová-
ní, je zřejmé, že danému kritickému bodu křivky
nelze jednoznačně přiřadit citlivost, která by pro
daný film byla konstantní. Citlivost, udávaná vý-

robcem, je citlivost nominální, která se vztahuje
k určitému druhu vývojky a pevně stanoveným
podminkám zpracování, jež jsou provozním pod-
mínkám velmi vzdáleny. Efektivní citlivost je však
veličina proměnná, jejíž hodnota se pohybuje
v tím širších mezích, čím vyšší je hustota, zvole-
ná za kritickou. Podle ČSN je to hustota, převy-
šující závoj o 0,85. Jak ukazuje obr. 3; je na této

hustotě rozdíl efektivní citlivosti při různých
strmostech značný. Pokud se snímkovalo (pro to-
pografickou mapu) z velkých Výšek, kdy kontrast
terénu, měřený z výšky letu, byl zpravidla velmi
malý, bylo nutno filmy zpracovávat prakticky na
standardni (maximální) strmost, takže ke kolísání
efektivní citlivosti prakticky nedocházelo. Hodnota
kritické hustoty 0,85 nad závojem byla stanovena
proto, žev této oblasti zčernání mívá film nejlepší
resolvometrické vlastnosti. Pro snímkování z ma-
lých Výšek však neplatí předpoklad malého kontras-
tu terénu, ale kontrast bývá podstatně vyšší a zdale-
ka nelze stanovit jeho průměrnou hodnotu pro expo-
nometrické účely. Při snímkování z menších výšek
je nebezpečí, že v případě použití nevhodného kri-
téria citlivosti materiálu, (které musí souhlasit
s kritériem pro stanovení expózice ), se zobr~z~
část terénu v oboru hustot, který odpovídá patě
nebo rameni charakteristické křivky. Čitelnost de-
tailů na negativu je úměrná jejich kontrastu s oko-
lím dD, který (při zanedbáni vlivu parasitního
světla) je dán vztahem

(G je gradient charakteristiky v místě odpovídají-
cího zčernání, dB kontrast makroreliéfu z výšky
letu). Hodnoty dB jsou velice malé, proto je nutné
dosáhnout určité minimální hodnoty gradientu G,
aby det,ail byl čitelný. Vzniká tedy problém zvolit
takové kritérium citlivosti filmu, které co nejvíce
sníží nebezpečí podexpozice. Vzhledem k tomu, že
gradient je rozhodující nejen pro přímou čitelnost'
negativu, ale i pro přenos informací při kopíro-
vání, je možné zvolit za kritérium expozice tako-
vou hodnotu minimálního gradientu, která zabez-
pečí prokreslení detailů běžného kontrastu. Jeho
hodnota bude dána vztahem

dBo·vÉ ·PÉmin min
dD
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kde je Gmin hledaný minimální gradient
dD prahový kontrast negativu, požado-

vaný vzhledem k jeho dalšímu zpra-
cování

dBo kontrast detailů s okolím bez vlivu
vzdušného světla

v~ první derivace přenosové charakte-
minristiky vzdušného světla pro hodno-

tu minimálního jasu (viz [5])
v~ první derivace přenosové charakte-
minristiky parasitního světla fotografic-

kého přístroje pro hodnotu minimál-
ního jasu. Tato veličina je uvedena
ve vzorci pouze pro úplnost, praktic-
ky je výhodnější ji zahrnout do
hodnoty Kj vzorce [1]).

Jak bylo uvedeno, je s ohledem na kopírování
dána podmínka, aby u negativu bylo IR ~ 50, což
podle definice odpovídá hodnotě dD = 0,02. Za
dB je možno uvažovat hodnotu 0,06 a za vBmin
hodnotu 0,6 (viz [3]). Po dosazení do (3) dostá-
váme minimální gradient Gmin = 0,55, který lze
použít jako kritérium citlivosti leteckého filmu a
současně i jako kritérium pro stanovení expozice.

Tyto hodnoty jsou pro film Foma A-17 a vývojku
G-203 vyneseny na charakteristických křivkách na
obr. 4 zásečkami. Při výpočtu expozice podle vzor-
ce (1) má být na citlivost S vztažena hodnota veli-
čin v závorce. Jak ukázal rozbor, snižuje tato hod-
nota osvit negativu např. u komory MRB 21/1818
asi na polovinu, takže vyznačená kritéria citlivosti
na obr. 4· je nutno posunout o hodnotu 0,3 dopra-
va po ose log Et. Výsledná kritéria jsou na cha~
rakteristikách znázorněna tečkami. Budou-li tyto
hodnoty použity jako kritérium expozice (rozumí
se pro střed snímku), pak do vzdálenosti menší
než 10 cm od hlavního bodu hustota negativu ne-
klesne pod hodnotu, udanou zásečkami. Jak je
z grafů' na obr. 4 zřejmé, lze hodnoty minimálního
gradientu pro praktický výpočet nahradit hodno-
tou hustoty, v našem případě Dmin = 0,60 pro
střed snímku. V jeho kraji může být minimální
hustota až 0,35. .

Z provedených resolvometrických rozborů bylo
možno vyvodit, že kvalitní negaťiv musí být řádně
provolán, aby nedocházelo ke ztrátám informací ve
snímku v důsledku podvyvolání; naproti tomu však
maximální hustota nemá překročit hodnotu
Omax= 1,4, nad níž se opět poměrně rychle zhor-

sUJe prokreslení snímku. Promítneme-li požadavky
na minimální a maximální hustotu na charakteris-
tické křivky (obr. 5), je na první pohled 'zřejmé,
že l{ jejich přesnému dodržení je třeba znát kon-
trast terénu a podle něj určit strmost, na kterou
má být film vyvolán. Jelikož změna strmosti cha-
rakteristiky je provázena změnou efektivní citli-
vosti S, je nutno určit strmost ještě před snímko-
váním a expozici stanovit s ohledem na efektivní
citlivost, příslušnou určené charakteristice. Tuto
otázku řeší sensitometrický výpočet.

3.2. Met o d y a při str o j e pro u r č e n í j a s u t e-
rénu z letadla

Poslední veličínou, kterou je třeba zjistit pro dosa-
zení do expozičního vzorce (1), je jas terénu B. V dů-
. sledku různých metod a technických možností měřeni
jasu není doposud jednotný názor na to, kterou jeho
hodnotu je nutno považov,at za kritickou. Zatímco
v pozemnl technické fotografii a v kinematografii se
při určování expozice vychází z minimálního jasu před-
lohy [což je sensitometricky nejzdůvodněnějšl metoda),
je v letecké fotografii považován za kritický převážně
jas intelgrovaný. Nesprávnost této metody a chyby
v expozici, k nimž může vést, byly již popsány a zdů-
vodněn y v [5]. Pokud se fotografovalo z velkých a
středních výšek ft. zn. při relativně silném vzdušném
světle) a pokud negativy byly zpracovávány v převíje-
cích vyvolávadlech, která film doslova sensitometricky
znásilňovala; byla těmito okolnostmi předem dána nižší
kvalita negativu a otázka správného a přesného výpočtu
expozice se nezdála být tak naléhavou. Dnes jsou na
letecký snímek kladeny daleko vyšší požadavky, labo-
ratoře jsou již vybaveny vyvolávacími automaty, které
dovolují sensitometrické řízení zpracování filmu, avšak
metody a prostředky k měření jasu terénu·.a určování
expozice se vyvljejí velmi pomalu. Tak jsou např. dodnes
používány [a to i ve velmi vyspělých státech, např.
v USA) k určení expozice obyčejné expoziční tabulky,
kde je jas terénu odvozen z výšky Slunce a odhadu po-
větrnostních podmínek. Je pochopitelné, že průměrně
vycvičená osádka se raději spolehne na vlastní přímý
odhad expozíce než na výpočet podobnými pomůckami.

Určitý pokrok proti tabulkám představují fotoelek-
trické expozimetry. Za představitele těchto přístrojů lze
považovat nový letecký expozimetr firmy Carl Zeiss
Jena Aerolux, který se od běžného pozemního přístroje
liší oddělením čidla, které je připevněno zvenčí na
spodnl části trupu letounu, od vlastnlho měřiclho pří-
stroje, který je uvnitř letadla. [Jedná se o samostatný
přistroj, který není funkčně nikterak spojen s žádným
typem fotokomory.) Zorný úhel přístroje je prakticky
shodný se zorným úhlem širokozorného leteckého ob-
jektivu. Tento příst'l'Oj má všechny nevýhody inte-
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gračních expozimetrů, v první řadě měření jasu terénu
v ploše, rovnající se nebo větší než je plocha terénu,
zachycená na celém snímku. Jelikož máme zájem na
dokonalém prokreslení všech partií snímku bez ohledu
na to, jak velkou část snímku zabírají, není integračni
expozimetr vhodným typem měřiciho přístroje pro le-
teckou fotografii. U přístroje Aerolux je nastavována no-
minální citlivost negativního materiálu a jak uvádí vý-
robce [6J, je třeba provést kalibraci přístroje podle kon-
krétních podmínek, t. zn, převést nominální citlivost
na efektivní. Tento převod by musel být proveden odha-
dem, při čemž je nutno předpokládat velkou nepřesnost,
zejména při snímkování z malých výšek, kdy se kon-
trast terénu pohybuje ve velmi širokých mezich.

Po zváženi nevýhod in-
tegračních expozimetrů pro
leteckou fotografii byl ve
VÚGTK v Praze sestrojen
letecký fotometr LF-2 [obr.
6), kterým je možno měřit
jasy dílčich, pro snimek
charakteristických ploch. Je
to přístroj, určený přede-
vším pro snímkování z ma-
lých výšek [do 2 000 m),
kdy exponometrické prqblé-
my jsou nejsložitější.

Principiálně je LF-2 vel-
mi podoben expozimetru.
I zde je jako čidla použito
selenového fotočlánku, pro
podobnost jeho, spektrální
citlivosti s citlivostí letec-
kého panchromatického fil-
mu a výhodné fyzikální
vla~:tnosti. Před zbytečným
přesvěUovánim v době mi-
mo měřeni je článek chra-
něn uzávěrkou, jejíž otevře-
ní před ,a zavřeni po měře-
ni je jediná obsluha, kterou
fotometr vyžaduje.

Vhodně volený systém
clonek, které jsou umístěny
v tubusu před fotočlánkem,
zabraňuje vzniku odrazů
světla od vnitřních stěn tu-
busu, znemožňuje nepřímé
osvětleni fotočlánku od
předmětů v bllzkosti zorné-
ho úhlu přístroje a brání
účinku vzdušného světla
z vnějšího prostoru. Zorný
úhel přistroje je omezen na
7°, což dovoluje měření jasů
ploch, které jsou pro sní-
mekcharakteri~:tické [lesní
parcely, jednotlivá pole, lou-

ky apod.). Tato hodnota byla stanoven,a na základě
zhodnocení většího počtu snímků v měřítkách, používa-
ných pro technickohospodářskou mapu [1: 4500 a
1: 8 500), na nichž byly změřeny velikosti ploch, které
mohou fotometricky charakterizovat fotografovaný te-
rén. Srovnáním těchto hodnot s hodnotami zorného
úhlu, ziskanými empiricky měřením z letadla, byl- od-
vozen zmíněný zorný úhel fotometru.

Lisabonskému kongresu lPS v září 1964 [v té době
byl LF-2 v prototypových zkouškách) předložil J. A.
Eden [7] referát o způsobech pořizování leteckých
snimků, v němž rovněž docházi k závěru, že nejvýhod-
nějši způsob určování expozice spočívá v měřeni mini-
málního jasu, konstatuje však, že neexistuje přístroj,
jímž by to bylo možno provádět. Ve své úvaze o zor-
ném úhlu případného měřiciho přístroje vychází pouze
ze sensitometrického požadavku použiH minimálního
jasu jako kritéria expozice, přičemž za plochy s mini-
málními jasy považuje vržené stíny budov. Zorný úhel
fotometru by měl být podle něho tak malý, aby z běž-
ných výšek fotografování měřil jasy terénu ve vržených
stínech. Jak ukázal výzkum, prov6dený ve VÚGTK, neni
podobný požadavek plnězdůvodněný, jelikož tyto

vržené stíny jsou tak hluboké, že kontrast detailů
v nich bude při běžný'ch podmínkách snímkování zcela
potlačen vzdušným světlem. Bylo provedeno pokusné
snímkování s tak obohacenou expozicí, že vržené stíny
se zobrazily v hustotách, jimž odpovídal maximální' gra-
dient charakteristiky [bez ohledu na silnou přeexpo-
zici ploch s přímým osvětlením). Ukázalo se, že ani
v tomto příznivém případě neni struktura terénu ve
stínu dostatečně prokreslena. Je přirozené, že toto zjiš-
tění neplatí absolutně. Při použití filmu s vyšším
indexem rozlišení IR a snímkování za výjimečně přízni-
vých meteorologicko-optických podmínek jsou při do-
statečně velkém měřítku stíny čitelné. Za podmínek, za
nichž se dnes v ČSSR běžně snímkuje [málo vhodných
letových dnů), jsou však na dobrém snímku ve stínu
patrny světlé obrubníky chodníků a fotogrammetrické
signály. To znamená, že za daných podmínek musíme
omezit pož,adavek prokreslení vržených stínů pouze na
čitelnost signálů, což ovšem nevyžaduje přímého foto-
metrického měření. Jelikož relativně nepříznivé meteo-
rologicko-optícké podmínky a snaha po maximálním
využití vyhovujících letových dnů nejsou specifické jen
pro ČSSR, lze popsaná omezení do značné míry zobec-
nit. Z toho vyplývá, že by bylo zbytečné komplikovat
fotometrická měření příliš malým zorným úhlem foto-
metru, což by nejen vyžadovalo poměrně složitější pří-
stroj, ale kladlo by i daleko vyšší nároky na práci
palubního fotografa. Uvedené pokusy ukázaly, že v pře-
vážné většině případů je možno považovat za plochy
s minimálnim jasem les nebo větší skupiny stromů. v za-
hradách, pro něž zorný úhel 70 plně postačuje. V oblasti
maximálních jasů je situace značně jednodušší jednak
proto, že zde prakticky nedochází k delgradaci malých
kontrastů vzdušným světlem, za druhé pak proto, že
maximální jas v prostoru bývá zpravidla na velkých
plochách [pole apod.).

Leteckým fotometrem LF-2 měříme extrémní hod-
noty jasu ve fotografovaném terénu, které nám slouží
jako podklad pro výpočet sensitometrických hodnot.
Ten je realizován na leteckém sensitometrickém poči-
tadle [obr. 7), které bylo ve VÚGTK vyvinuto jako ne-
dílné příslušenství fotometru LF-2. Počítadlo je dvou-
stranné. Na první straně se z naměřených extrémních
jasů a nominální citlivosti filmu vypočítává strmost, na
níž má být negativ zpracován, aby jeho minimální
hustota uprostřed snímku byla 0,60 a maximálni hustota
se rovnala hodnotě 1,4. Vypočítanou hodnotu [koefi-
cient strmosti) poznamenává palubní fotograf na pra-
covní lístek a předá po přistání fotolaboratoři. Sou-
časně se strmostí zpracování se na této straně kotouče
vypočítá odpovídajicí efektivní citlivost filmu. Na druhé
straně počítadla se řeší výpočet podle vzorce [1). Za-
vádí se vypočítaná efektivní Citlivost S, prodlužovací
faktor filtru Kf a fotometrem změřený minimální jas
Bmin. Výsledkem řešeni jsou obě expozični hodnoty, tj.
clonové číslo a odpovídající expozičaí doba. Hodnoty,
uvedené v (1) v závorce, jsou zahrnuty do kalibrační
konstanty počítadla.

Výsledky zkoušek fotometru a počitadla dokazují
správnost koncepce sensitometrického výpočtu a kon-
stručního řešení přístroje. Při pečlivé práci osádky
přesnost fotometrických měřeni a sentitometrického
výpočtu daleko převyšuje možnosti dodržení vypočíta-
ných hodnot při laboratorním zpracování, jakož 1 sta-
bilitu sensitometrických hodnot ieteckých filmů. Jeden
typický příklad ukazuje výsledek fotoletu na grafu
v obr. 8. Osádka vypočítala na základě údajů fotometru
expozici a požadovanou strmost vyvoláni, která podle
výpočtu měla být r=1,4. Negativ byl zpracován na vý-
slednou strmost pouze 1,28 a dosažené hodnoty hustot
byly Dmln=0,55 a Dmax=1,22. I když tyto hustoty
charakterizuji poměrně slušný negativ, je třeba pro po-
souzeni přesnosti fotometrického měření a výpočtu
převést dosažené hustoty na charakteristickou křivku,
která odpovídá vypočítané strmosti [v grafu čárkovaná).
Na první pohled vidíme, že v tom případě by Dmax
přesně odpovídala hodnotě žádané a Dmln by byla o hod-
notu 0,03 vyšší. Expozice byla tedy určena s přesností
Lle=0,03 [log jedn.), což je na hranici možností sensito-
metrického zpracování. Za příklad byl zvolen připad
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průměrný, nikoliv nejpříznivější. Je z něho zřejmá vy-
soká přesnost fotometru i sensitometrického výpočtu, je
však přirozené, že této přesnosti bude dosaženo pouze
při velmi pečlivé práci osádky. Nejdůležitější podmínkou

správného měření je nalétnout skutečně charakteristický
úsek terénu, který zahrnuje extrémní hodnoty jasu. Na-
létnutí netypického úseku terénu vede přirozeně k chyb-
ným výsledkům celého fotoletu.

Přesnost měření fotometrem LF-2 je závislá na
výšce letu. Nejvyšší je v malých výškách, kdy je stano-
vení expozice pomocí integračního expozimetru nebo
odhadem velmi nespolehlivé. Při výškách do 1500 m
není chyba určení expozice větší ne:!: 0,04 log. jedno S'e
zvyšováním výšky letu fotometr int8lgruje jasy z většího
prostoru a zpfisob měření se začíná blížit práci inte-
gračního expozimetru. Při snímkováníz výšek nad
2000 m bývají fotometrické poměry terénu celkem sta-
bilní, zpravidla s velmi malým kontrastem, který vyža-
duje standardně kontrastní zpracování, takže není zapo-
třebí provádět celý letecký fotografický výpočet, ale

. postačí stanovit pouze expozici na základě změřerií mi·
nimálního jasu (například nad dostatečně velkou lesní
parcelou 1 a citlivost filmu uvažovat nominální.

4. ShrnuU problematiky a některé závěry

Přechodem na mapování ve velkých měřítkách stouply
požadavky na kvalitu leteckých snímků, naproti tomu
se však snížením výšek fotografování podstatně zkom-
plikovaly podmínky sním kování. Letecká fotografie se
dostala do kvalitativně nových podmínek, kterým bylo
třeba přizpůsobit technologii výroby snímků, především
ji zobjektivizovat. Proto byla ve VÚGTK propracována

metoda pořizování a laboratorního zpracování leteckých
snímků, založená na leteckém sensitometrickém vý-
počtu, který dává do optimálního poměru meteorolo-
gicko-optické a fotometrické podmínky v době fotoletu
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s požadovanými vlastnostmi diapozitivu ve vyhodnoco-
vacím stroji. Výpočet vychází z hodnot, naměřených
nově vyvinutým leteckým fotometrem LF-2 a je reali-
zován na speciálním leteckém fotografickém počítadle.
Přesnost fotometru a výpočtu zabezpečují dosažení stan-
dardních výsledků leteckého snímkování a převyšují
dnešní provozní možnosti laboratorního zpracování, ja-
kož i stabilitu sensitometrických vlastností používaných
filmů. Tato dvě omezení určují další směr rozvoje letec.-
ké fotografie. Především bude nutno zdokonalit mechani-
ku celého laboratorního procesu, a to nejen s cílem zvýšit
jeho stabilitu a sensltometrické řízení, ale rovněž sledo-
vat možnosti omezení vzniku t. zv. okrajových efektů,
které snižují obsahovou hodnotu snímku a v mnoha pří-
padech zhoršují stereoskopický vjem.

Lektorova!: ing. Ladislav Skládal, VÚGTK, Praha

[1] P. R o sen ber g: Information Theory and Electronic photo-
grammetry. phot. Engng. 1955, str. 543.

[2] K o már e k, F a i m a n: Elektronická kopírka EK 101 ti jeji
přínos pro fotogrammetrii. GaKO Č. 12/1965, str. 313.

[3] K O már e k: Závěrečná zpráva 178/1965, VŮGTK.
[4] R. S. Bar r o ws: Factor affecting the Recognition... Phot.

Sel. and Engng. 1/1957, str. 15.
[5] K o már e k: Parasitní světlo a možnosti jeho kompensace.

GaKO Č. 2/1965, str. 29.
[6] U. Ze t h: Aerolux, eln Photoelektrlscher Bellchtungsmesser

fiir Luftblldfotografie. Ref. X. kongres IPS.
[71 j. A. E den: The Art of Taklng and Examlnlng Air Proto·

graphs. Ref. X. kongres IPS.

Po redakční uzávěrce jsme obdrželi následující
zprávu:

Řád práce prof. A. Zátopkovi
PRAHA 29. června (ČTK) - President republiky
soudruh A. Novotný propůjčil vedoucímu katedry
geofyziky na matematicko-fyzikální fakultě Karlo-
vy university prof. Aloisu Zátopkovi Řád práce za
úspěšnou vědeckou a pedagogickou činnost v obo-
ru geofyziky.

Řád práce odevzdal prof. A. Zátopkovi v Rohan-
ském paláci v Praze ministr školství prof. dr.
J. Hájek. Prof. A. Zátopek se dožil 30. června 1967
60 let.

Redakce blahopřeje s. prof. Zátopkovi k udělení
vysokého státního významenání.

1967/182



Geodetloký a kartografioký obzor
ročník 13 (55)., číslo 7/1987 183

Přehled metod sledování
umělých družic Země

Ing. Pavel Navara,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický,
Praha

Přesných posičních dat družic lze použít např. ke
zpřesnění představo tvaru Země, k navázání jednotli-
vých trigonometrických síti a k řešení mnoha dalších
úloh, převážně vyšší geodézie. Přesnost provedených
geodetických měření běžnými metodami vyžaduje
přesné sledování dráhy družice. Cíle lze dosáhnout
jednak zpřesněním samotného měření, jednak zvětše-
ním rozsahu sledované dráhy. Současný světový tech·
nický rozvoj dovoluje provést v budoucnu měření
družice po celé její dráze s přesností řádově jednotky
metru. Z hlediska přesnosti měření má problematika
měření družic mnoho společného s kontrolou a navádě-
ním umělých těles na vypočtenou dráhu při jejich vy-
pouštění.

Za účelem usnadnění přesného sledování pro
geodetické účely, jsou družice vybaveny některými
speciálnfmi zařízeními. Prvé družice pro geodetické
účely byly vlastně veliké balóny s pokoveným po-
vrchem. Rozměr a reflexní kovová vrstva činí z balónu
dobře viditelný cíl, zvláště vhodný k vizuálnímu a
fotografickému sledování.*) Kvalitativně mnohem do-
konalejší jsou družice řady GEOS. Budiž uvedeno
přístrojové vybavení družice GEOS A, která je poslední
v řadě vypuštěných geodetických družic. **)

Družice je stabilizována gravitačním polem. Na
své palubě nese, kromě pěti zařízení, určených pro
geodetické účely, telemetrický systém, předávající in·
formace o podmínkách uvnitř družice a jejím natočení
vzhledem k zemi a vysílač 136 MHz, určený pro NASA
Minitrack Tracking System. Zařízení sloužící geode-
tickým účelům obsahuje:

L Optický maják vysílající světelné záblesky. Činnost
vysílače není kontinuální z důvodů limitovaných ener-
getických zdrojů. Záblesky jsou časově synchronizo-
ványa doba vysílání je řízena ze Země.

2. Křemenné speciálně upravené krystaly, odrážející
dopadající paprsek zpět do zdroje v průměrném prosto-
rovém úhlu 20 obloukových vteřin, nezávisle na úhlu
dopadu.
3. Range/range - rate systém.

4. Zařízení pro SECOR systém. Obě zařízení (3,4)
zpracovávají frekvenčně a fázově signál, vysílaný ze
Země a předávají jej zpět k vyhodnocení.

5. Vysílač určený pro dopplerovská měření.

Družice se jeví jako hvězda s průměrnou hvězdnou
velikostí m = 7 -9.

.J ECHO-2, balón tvaru koule o průměru 41m, se jeví jako
hvězda průměrné hvězdné velikosti m - 1.

•• ) V literatute lze nalézt oZnačeni 6EOS 1, 1965-89A.

Uspořádání metod sledování družic z hlediska no-
sitele inforII}ace sledované družice, použitého zařízení
a metody dává vyniknout některým zvláštnostem celé
problematiky. Nositelem informace o družici může být:
a) světelný paprsek, b) radiový signál, c) světelný
paprsek určité, přesně vymezené vlnové délky. Sledo-
vaná družice může být vzWedem k použité měřické
metodě, pasívním elementem nebo elementem aktív-
ním. Aktívní družice bude taková, která zpracováva-
nou informaci buď sama VYBílá,nebo ji mění pomocí
aktívního zařízení, tj. zařízení, které potřebuje ke své
činnosti zdroj energie.

Informaci lze detekovat okem, potom mluvíme
o metodách vizuálních. Fotografické metody využívají
detekce na citlivou fotografickou emulzi. Vyhodnoce-
ním informace přenášené radiovými vlnami se zabýva-
jí radiolokační metody. Detekce echo-signálů pomocí
fotoelektrických zařízení pracuje v oboru červené části
slunečního spektra.

Nejjednoduší metody jsou založeny na měření
průchodu družice známým směrem v prostoru. Pozici
družice lze však také měřit porovnáním její polohy se
známými body na obloze, hvězdami. Vzdálenost druži-
ce lze změřit vysláním signálu ke družici a měřením
doby jeho návratu (typický radarový problém). Ra-
diální rychlost družice je měřena dopplerovskými me-
todami. Měřením intenzity odraženého signálu lze též
usuzovat na vzdálenost družice.

Uvedený přehled bude uspořádán chronologicky,
jak byly metody používány. Budou zdůrazněna
následující kritéria:

a) přesnost z jednoho místa a redukcí z celých sítí,
b) způsob a rychlost vyhodnocení,
c) vliv počasí a jiných parametrů na dobu pozorování,
d) investiční a přístrojová náročnost,
e) náročnost obsluhy a údržby zařízení.

Při klasických vizuálních metodách je sledován prů-
chod družice známým směrem a čas průchodu je při-
řazen k časové bázi. Problém je stejný jako astrono-
mické určování korekcí času, až na rycWost družice.
Sledovaná družice je pasívním elementem.

a) J(. měření se používá převážně theodolitů.
Přesnost měření z jednoho místa je malá a mění se
s použitými měřickými přístroji. K dosažení poziční
úhlové přesnosti 1-6 minut s časovým přiřazením
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0,1 sec je nezbytné dělat redukci měření z celých sítí
stanic. Pouze použití kinotheodolitů s fotografickým
záznamem umožňuje dosažení poziční úhlové přesnosti
20 vteřin pro družice druhé hvězdné velikosti (dále
2m).

b) Vyhodnocení z celých sítí vyžaduje rychlé
shromažďování výsledků do výpočetního střediska.
Potřeba rychlého zpracování si vynucuje použití elek-
tronického počítače. Uvedeného způsobu měření se
používá pro výpočet předpovědí dráhy družice (dále
efemerid družice), což klade značné požadavky na
rychlost zpracování.

c) Značná jednoduchost dovoluje měřit i při
špatných podmínkách viditelnosti. Mraky a místní
atmosférické podmínky neovlivní podstatně celkové
výsledky. Spolehlivý dosah je 200 km.

d, e) Investiční náročnost, údržba, přesnost časové
báze a požadavky na obsluhu jsou minimální vzhledem
k tomu, že se vesměs používá základního vybavení
observatoří a použitá technika není složitá. Pouze
kinotheodolit, který není ostatně typickým vizuálním
zařízením, je výjimkou. '

Metoda je použitelná ke měření všech družic, na-
cházející se mimo zemský stín.

Fotografováním hvězdné oblohy s pohybující se družicí
lze získat poziční data družice srovnáním záznamu
dráhy se známými polohami hvězd. Časové přiřazení je
prováděno buď přerušováním dráhy družice v určeném
čase, nebo určením doby přerušení. Existují dva
základní systémy, kterými lze zvýšit citlivost přístroje:
tzv."Tracking System", kdy se kamera pohybuje
podél dráhy družice a "Non-tracking System", kdy
sleduje dráhu hvězd. Oba systémy činnosti jsou pro-
veditelné např. u Baker-Nunn komory používané
v USA.

Hodnocení fotografických metod

a) Fotografické komory mají vesměs široké zorné
pole, takže ve spojení s vhodným hledáčkem nepotře-
bují přesné efemeridy družice ani přesně dělené kruhy.
Metodika měření i zpracování výsledků je známá, do-
konale propracovaná a publikovaná.

Vrcholem přesnosti je speciálně konstruovaná
B·N komora s modifikovanou Super - Schmidt Ffl
optikou. Zorné pole komory je 30° ve směru podél dráliy
a 5° ve směru kolmém na dráhu družice. 80% dopada-
jícího světla zobrazuje bodový zdroj v nekonečnu na
disk o průměru 20u. Při činnosti zvané "Tracking
System" může být sledována družice s m = 14,5.
Poziční úhlová přesnost je 2 sec (prověřeno testy) a
přesnost přiřazení času 1 msec. Další zvyšování přes-
nosti přístroje je omezováno samotným principem meto-
dy, hlavně pak deformacemi fotografického materiálu
při zpracování a proměřování.

Upravená vojenská komora BC-4 (USA) pracuje
s poziční úhlovou přesností 2 sec. Může být sledována
drUžice m = 8. Komory RB, používané k fotografová-
ní v ČSSR, mají odhadovanou poziční úhlovou přes-

nost 3,8 sec pro družice. Odhad je proveden rozborem
chyb aparatury s přihlédnutím k refrakčnímu zkreslení.
K získání poziční úhlové přesnosti 1 sec je nezbytné
provést redukci výsledků z celých sítí pozorovacích
stanic. Družice mohou být běžně měřeny do vzdále-
nosti 1 000 km.

b) Vyhodnocení výsledků měření je značně pracné
a nákladné. Je nezbytné dodržovat přesný jednotný
postup při vyvolávání a skladování snímků, snímky
přesně proměřit a výsledné měření početně zpracovat.
Názory na dobu zpracování jednoho snímku se liší.
Odhad řádově dnů se nejeví z dosavadních zkušeností
nijak pesimistický.

c) Družice lze přirozeně pozorovat jenom v noci a
když jsou mimo zemský stín. Počasí má stejný negativ-
ní vliv jako u vizuálních metod.

d) Investiční náklady mohou být podstatně sníže-
ny využitím inkurantního vojemkého materiálu. Na
časovou bázi, která je nezbytná, nejsou kladeny větší
požadavky než mají běžná zařízení observatoří.

e) Samotné získání i zpracování snímků vyžaduje
personál se solidními technickými znalostmi. Údržba
zařízení je též poměrně technicky náročná.

Celá metodika fotografování družic je z hlediska
současného světového vývoje limitována samotnými
fyzikálními principy a její zkoumání nepřinese žádné
podstatné zpřesnění měření družic.

3.1. Princip radiolokačních metod

Radarový princip je ve své podstatě velice jednoduchý.
Pulsní signál je vysílán směrem ke družici a měří se do-
ba jeho návratu, směr a provede se časové přiřazení.
Výstupní prostorový úhel vysílače je určen použitým
systémem antén a je značně veliký, což vyžaduje po-
užití velkých výkonů pro pasívní družice a snižuje
dosah měření. Výkon vysílače se podstatně sníží
umístěním takového zařízení na družici, které signál
přijme a znova vyšle. Uvedené okolnosti a vliv atmosfé-
ry na šíření vln značně snižují přesnost metody.

Méně investičně náročná a přesnější jsou zařízení
pro měření radiální rychlosti družice přístroji, založe-
nými na využití Dopplerova principu.

Dopplerovým efektem nazýváme fyzikální jev, při
kterém dochází ke změně frekvence mezi vzájemně se
pohybujícím přijímačem a vysílačem. Budiž v rychlost
družice, pohybující se po oběžné dráze. Pro radiální
složku rychlosti družice vr platí vztah:

kde Vn je složka rychlosti kolmá na Vn'

Pro zjednodušení úvahy předpokládejme, že se družice
pohybuje v radiálním směru rychlostí vr• Přijímač a
vysílač, pracující na frekvenci /0' budiž umístěn na Zemi
v bodě A. Pro frekvenci /0 platí vztah:

c/0=- ,Ao

kde c je rychlost šíření vln v klidném prostředí vzhle-
dem k vysílači a Ao je vlnová délka vysílaných vln.
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Rychlost vln vzhledem k pohybující se družici je
C + Vr' Pro frekvenci lB, se kterou dopadají vlny na
družici plati vztah:

I - C + Vr _ C + v. I
B- Ao - C o

Družice se jeví jako zdroj frekvence lB' Mechanismus
změny frekvence, vysílané pohybujícím se zdrojem,
budiž vysvětlen podrobněji. Jedná se o případ aktív-
ních družic, vysHajících k~mtinuální signál se stabilní
frekvenci.

Nechť je družice v čase t = tI v bodě B, pohybuje
se v radiálním směru rychlostí Vr, vysílá signál o frek-
venci lB' Vzdálenost BA mezi družicí a přijímačem
budiž rovna r. Signál vyslaný v okamžiku t = tI
dosáhne přijímače v čase TI'

T r-vrLlt
2 = C + t2,

kde LIt = t2 - tI' Počet vln vyslaných zdrojem na dru-
žici v časovém rozmezí LI t bude:

Pro příjem tohoto počtu vln bude přijímač potřebovat
čas

C-VrLIT = T2-TI = -- LIt. (7)
C

Pro frekvenci signálu vstupujícího do přijímače platí
vztah:

n C
IA = AT· = lB'

LJ C - Vr

Vztah mezi ~ákladní frekvencí 10 a příjmutou frekvencí
la je

C + Vr t
C -v. o'

Předpoklad v. <...< c je vždy splněn, takže lze zanedbat
třetí a další členy řady:

IA = 10 (1 + 2;r) = 10 + Fn . (11)

Složka frekvence FD se nazývá dopplerovskou frekven-
ci. Platí pro ni vztah:

F D = 2vr k = 2v. Ao
C

a je mírou změny frekvence při odrazu vln od pohybují-
cího se cHe.

a) Radiolokačních metod se používá k rozličným
účelům od hrubého zjištění cíle k přesným pozičním a
tvarovým měřením. U nejpřesnějších pozičních systé-
mů lze dosáhnout přesnosti řádově metrů při měření
vzdálenosti a desítky obloukových vteřin při měření
úhlu. Pro ilustraci uvedeme některé parametry použí-
vt;tných systémů v USA:

MOD - II, systém řádkového rozkladu, impulsní
výkon 0,3 MW, střední výkon 400 W, průměr antény
3 m, dosah pro pasívní družice 70 km, pro aktívní
700 km, náhodná chyba vzdálenosti 10 m, systematic-
ká chyba 36 m, náhodná i systematická chyba úhlová
je 5 min.

ANjSP - 16, monoimpulsní systém, impulsní
výkon 1 MW, střední výkon 1000 W, průměr antény
4 m, dosah pro pasívní družice 270 km, pro aktívní
1800 km, náhodná chyba ve vzdálenosti 6 m, syste-
matická 15 m, náhodná chyba úhlova 40 sec, syste-
matická 20 sec.

ANfFPQ - 6, monoimpulsní systém, impulsní
výkon 2,5 MW, střední výkon 4500 W, průměr antény
8,7 m, dosah pro pasívní družice 800 km, pro aktívní
60000 km, očekávané náhodné chyby pro vzdálenost
3 m a pro úhel 10 sec.

AZUSA Mark II, systém řádkového rozkladu spo-
jený s interferometrem, který měří vzdálenost, radiální
rychlost, cosiny dvou úhlů a rychlost změny úhlových
koordinát. Střední výkon 2000 W, průměr antény 5 m,
dosah pro aktívní družice 1800 km, náhodná chyba
měření vzdálenosti je 1,5 m, systematická 2 (5) m,
náhodná chyba měření cosinu 8 X 10-6, systematická
2 X 10-5, délka linie báze antén 5 (50, 500) m.

MISTREM, monoimpulsní systém spojený konti-
nuálním interferometrem. Střední výkon 500 až
1000 W, průměr antény 1,8 m, dosah pro aktívní
družice 1000 km, systematická i nahodilá chyba v měře-
ní vzdálenosti je stejná 0,75 m, délka linie báze je
3000 m a 30000 m. Antény na kratší bázi jsou spojeny
vlnovody a kabelem, na delší bázi radioreléovým
systémem.

UDOP, vyeokofrekvenční systém, pracující ha
základě měření dopplerovských frekvenci. Střední
výkon 1000 W, spirální antény, dosah pro aktivní
družice 700 km, náhodná chyba při měření vzdálenosti
0,06 m, systematická 2,7 m plus chyba přiřazeni.
Délka báze antén: trojuhelník 45 až 135 km, spojení
radiem.

b) Radiolokační metody jsou ve všech svých mo-
difikacích, podobně jako laserové metody založeny na
využití fyzikálních elektronických principů. Výhodou
metod je, že vedle značné přesnosti měření z jednoho
místa, lze získat poziční data družice přímo v jakékoliv
formě.*) Způsob vyhodnocení, jakož i ostatní problémy
měření, jsou dokonale propracovány, neboť kromě
základního použití radiolokátorů pro zjišťování ne-
přátelských cílů za II. světové války, jsou tyto základ-
ním článkem naváděcích raketových systémů.

c) Podobně jako laserové metody, ani radiolokační
metody nejsou omezeny na tu část dráhy družice,
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která leží mimo zemský cíl, není třeba přesných efe.
merid, protože výstupní akční úhel je značný. Počasí
poněkud omezuje přesnost, ale neznemožňuje měření.

d, e) Solidní radiolokační systémy vyžadují značné
investiční náklady. Vedle přístrojového vybavení je
nejnákladnější stavba antén a jejich propojení. Pod·
statně menší náklady na anténní systém mají dopple.
rovské systémy. Snížení potřebného výkonu sledová-
ním aktívních družic bylo již zdůrazněno.

4.1. Princip laserových metod

V principu se laserové metody neliší od metod foto-
grafických a radiolokačních. Jedná se v podstatě
o osvětlení družice úzkým světelným paprskem
s krátkou dobou trvání. Jako zdroje světla se používá
laseru*) v pevné fázi. Všechny odlišnosti a výhody
metody jsou určeny právě vlastnostmi světelného
zdroje. Uvedeme stručný výklad činnosti laseru
v pevné fázi s optickým čerpáním a jeho typické para.
metry.

Aktivní látkou laseru je resonančni dutina, vy.
broušená zpravidla z rubínu dopovaného chromem
nebo z neodymového skla. Materiál určuje vlnovou
délku výstupního světelného paprsku. Tvar dutiny je
obyčejně válcový s rovinnými čelními plochami, Fabry
- Perotův resonátor. K dosažení stimulované emise**)
je třeba provést tzv. čerpání, což není nic jiného, než
dodání potřebného výkonu, který tím, že je absorbo.
ván materiálem dutiny, vynutí v ní stimulovanou
emisi světla. čerpání je prováděno xenonovou výboj-
kou v pulsním provozu. Krystalová tyč, tvořící reso-
nanční dutinu, je i s výbojkou umístěna uvnitř sousta-
vy zrcadel, která soustřeďují světelnou energii výbojky
do prostoru krystalové dutiny. Dutina je zakončena
dvěma zrcadly, která mohou být napařena buď přímo
na krystalu nebo umístěna vně, kolmo k optické ose
krystalu. Jedno zrcadlo, sloužící jako výstupní, má
částečnou propustnost. Po vzniku stimulované emise
se odrazem od zrcadel intenzita světelné vlny zvětšuje.
Po dosažení jistého prahu, určeného optickými vlast·
nostmi dutiny, je paprsek emitován do prostoru.
Podmínky, určující velikost prahu emise, lze měnit
zařazenim objemu s proměnnými optickými vlastnost·
mi mezi odrazné sklo a resonátor. Práh se zvýší a
výstupní světelný puls se zkrátí při zhruba stejném
celkovém vyzářeném výkonu, takže výkon v pulsu je
ohromný. Mluvíme potom o Q - spínaném laseru
(Q.switched). Krystalová struktura materiálu dává

.) LASER - Light Ampliftcation by Stimulated Emission
of Radiation - zesilováni světla pomocí stimulované emise
zářeni.
•• ) Stimulovaná emise je ve fázi s budící vlnou, a tudíž ji

zesiluje. Neustálým opakovánim procesu stimulované emise
dochází k soustavnému zesilování pŮVOdnívlny. Proces vyžaduje
vhodné geometrické uspořádáni a vhodné rozměry dutiny. Spolu
s výběrem materiálu dutiny lze úplně vyloučit možnost vzniku
spontánni emise. Podrobný výklad přesahuje rozsah článku.
Je na m1stě upozornit, že právě stimulovaná emise je tím fakto-
rem. který čini z laseru zdroj světla s vlastnostmi donedávna ne-
představitelnými.

vzniknout světlu rovinně polarizovanému. Paprsek
laseru je kromě toho dokonale směrován (divergence
řádu minut), vysoce monochromatický se značnou sta-
bilitou koherentního kmitočtu a s velkou hustotou
energie. Jeho kmitočet je o několik řádů vyšší, než
doposavad používané obory spektra.

Jako příklad poslouží technické parametry laser\).
fy General Electric Co., jež byl použit při měře:Q.ívzdá-
lenosti družice na Smithsonian Astrophysical Observa-
tory v USA. Výstupní energie při normální činnosti
36 J, doba trvání pulsu 1 msec, při Q-switched režimu
0,3 J, doba trvání pulsu 30 nsec výkon (10MW).
Účinnost 1 %, vlnová délka světla 6 943 A, šíře pásma
1 A. Výstupní úhel 34 obl. minut bez kolimace, 3,4 obl.
minut s kolimátorem. Rozměr rubínové tyče: průměr
3/8 palce, délka 8 palců. Družici lze laserem osvětlit a
měřit dobu návratu paprsku, z které při známé rych.
losti světla lze určit vzdálenost družice. Krátké trvání
záblesku dovoluje přesné přiřazení času. Méně náročné
na přístrojové vybavení je fotografování osvětlené
družice.

Laserové metody sledování družic jsou ve stadiu ově.
řovacích zkoušek. Je doposud známo jenom několik
pokusů, vesměs s ověřovacím charakterem, provede.
ných v USA a Francii. Není proto možné provést vy-
čerpávající hodnocení jako u předcházejících metod.
Dosahovanou přesností jsou laserové metody srovna·
telné s nejvýkonnějšími radiolokačními systémy. Lze
uvést několik evidentních výhod, plynoucích ze samot·
ného principu a z prvých ověřovací~h zkoušek.

1. Pro zvýšení odrazivosti družice stačí poměrně málo
nákladné a hlavně pasívní zařízení. Výše uvedené hra.
noly zvýší odrazivost družice 108krát. Všechna zařízení
pro radiolokační systémy, na př. SECOR, jsou aktív.
ními prvky družice, které tudíž vyžadují dodávku
energie.
2. Měřený bod na družici je vzhledem k použité vlnové
délce nositele informace přesněji definován.
3. Laser je schopen generovat pulsy s výkonem stovek
MW při malém středním výkonu.
4. Krátký puls laseru dovoluje přesné přiřazení času
bez dalších složitých tvarovacích obvodů.

5. Kolimaci laserového paprsku lze provést pohodlně
s třípalcovými čočkami pro výstupní úhel 1 mrad,
zatímco vysílací antény výkonově srovnatelných rada-
rů mají průměr třicet stop při rozbíhavosti 8 mrad.

6. Ionosféra zkresluje méně viditelné vlny než radiové.
Vliv troposféry je na oba druhy vln-zhruba stejný.

Vedle těchto výhod lze uvést i několik nevýhod
metody:

a) kvanta světelného paprsku mají větší energii, což
znamená, že při stejné velikosti přijmutého výkonu bu·
de fotonový zisk pro světelný paprsek menší;
b) mraky a mlha jsou pro viditelné světlo, na rozdíl od
radiových vln, neprůhledné;
c) úzký výstupní paprsek vyžaduje přesné navedeirl
přístroje.
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Standardní předpokládaná odchylka v merení
vzdálenosti z hlediska nepřesného měření doby šíření,
vlivu atmosfery a z nepřesné znalosti rychlosti světla,
je asi 2 m. Její přesné odvození přesahuje rozsah a účel
článku. Je na místě upozornit, že chyba je počítána za
předpokladu použití přístrojů vrcholné světové úrovně
pro měření času. Hodnocení bylo provedeno v porov-
nání k radiolokačním metodám. Znamená to tedy, že
výhody možnosti sledování družice mimo zemský stín,
přímé získání výsledků a ostatní, které byly u radiolo-
kačních metod uvedeny, platí tím spíše u metod lasero-
vých.

Cílem článku bylo podat stručný přehled metod sledo-
vání umělých družic Země, jak se jeví při sledování
odborné'periOdické literatury. Čtenář by mohl nabýt
zkresleného dojmu z výběru uvedených praktických
příkladů. Výběr příkladů, převážně americké techniky,
je motivován rozdílným přístupem SSSR a USA ke
sdělování informací, týkajících se vojenské techniky.
Přesnost vypouštění raket v SSSR dává jistotu, že
Sovětský svaz disponuje stejně přesnou měřicí techni-
kou. Jiná je otázka jejího využití v geodetických
službách.

:Qalším cílem článku bylo naznačit směr vývoje
v uvedeném oboru. Jedná se nepochybně o tendenci
směřující k důslednému využití metod založených na
elektronických principech s využitím nejmodernějších
poznatků současné vědy. Diskuse způsobu odvození
nebyla provedena, neboť přesahuje r9zsah článku.

Autor považuje za účelné upozornit, že výše uvede-
ná sdělení nejsou jeho původní prací. Všechny použité
zdroje informací jsou spolu s ostatní literaturou
uvedeny v seznamu literatury.
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Snímací souřadnicové systémy
pro kartografické účely
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a kartografický
Praha

Naše současná kartografická výroba pracuje téměř
výhradně s grafickou zeměpisnou informací, kterou
nás dosavadní výrobní praxe naučila také dále
zpracovávat pouze různými procesy grafického cha-
rakteru. Tak je tomu, provádíme-U převod podkla-
dového mapového obrazu do nového klíče smluve-
ných značek, transformaci tohoto obrazu z jednoho
do druhého kartografického zobrazení, anebo gene-
.ralizaci mapového obsahu, například při jeho pře-
vodu do menšího. měřítka. Tento způsob přístupu
k uskutečň{)vání naznačenýéh úkolů již v podstatě
vyčerpal veškeré technické možnosti realizace a
stává se brzdou rozvoje kartografické technologie.
Toto tvrzení platí jak po stránce kvalitativní, neboť
používané odhadové metody jsou zdrojem nepřes-
ností v poloze zakreslovaných mapových :prvků, ta'k
i po stránce ekonomické, protože se stále více pro-
jevuje omezenost možností dále zvyšovat produk-
tivnost těchto způsobu. Uvedené nedostatky pak
považujeme za tím výraznější, oč více si uvědomu-
jeme, že.se projevují mnohdy u procesů, které mají
vyhraněně rutinní charakter bez citelnějšího podílu
tvůrčí práce. Ale i u procesů, vykazujících převa-
žující po4íl tvurčLčinnosti, jako je. tomu v~případě
generalizace, vede přímý přechod z grafické infor-
mace podkladové mapy d{).nově tvořené informace

generali'zované mapy, která je opět grafického cha-
rakteru, k nedostatku objektivních - číselných in-
formací o náplni tohoto procesu, což lPak v praxi
pociťujeme jako jednu z vážných překážek na cestě
k proni'kavější objektivizaci generalizačních metod.
Veškeré tyto skutečnosti jsou důvodem pro hle-

dání nových zpusobů zpracování grafické zeměpis-
né informace, které se soustřeďují na vytvoření
podmínek pro mechanizaci a automatizaci různých
procesů, prováděných se zmíněným druhem infor-
mace. Společným rysem všech uvažovaných metod
je převod grafické zeměpisné informace do číselné
formy (digitalizace grafické informace), v níž je
možno strojově nealizO'vat mnohé rutinní a některé
logické operace a takto transformovanou informaci
pak převést zpět do grafické podoby, čili do formy
nového mapového obrazu. Nezbytným předpokla-
dem digitalizace grafiCké informace je v našem
případě její vybavení zeměpisnými (či Jinými mapo-
vými) souřadnicemi, které udávají adresu každé
informace na zemském povrchu (nebo na jeho ma-
povém obrazu) a přesně tak identifikují polohu kaž-
dého data. Protože zatím není obvyklé vybavovat
nově vzniklé země'pisné informace příslušnými sou-
řadnicemi a proces přechodu na takovouto praxi
bude - jak správně předpokládá například Tobler
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[1] - v celosvětovém měřítku dlouhodobou záleži-
tostí - přinutila snaha o mechanizaci a automati-
zaci některých postupů svého výrobního oboru kar-
tografy hledat prostředky, jimiž by bylo možno si
tyto souřadnice snadno, pohotově a přitom s maxi-
mální přesností k daným zeměpisným informacím
zjistit přímým měřením v odpovídajících podkla-
dových mapových materiálech.

Nejnižším stupněm prostředků, 'které se v sou-
časné době pro snímání polohových souřadnic ma-
pových prvků používají, jsou p r a v o ú h I é k o -
o rdi n á t o g Ta f y. Ručně se tu zacílí mikrosko-
pem 'přístroje na bod obrazu, jehož souřadnice se
snímají a pak se odečtou na stupnících obou os ko-
ordinátografu rovinné pravoúhlé souřadnice,které
se pak také ručně zaznamenají do vhodného zázna-
mu. Celý tento proces zjištění a záznamu hodnot
souřadnic představuje zdlouhavou a přitom namá-
havou činnost. Proto se k danému účelu v zahraničí
s výhodou používají některé druhy a u tom a ti c -
k Ý c h k o o rdi n á t o g r a f ů, které sice obslUhu
nezbavují náročné práce se zaměřováním jednotli-
vých snímaných bodů pomocí mikroskopu, ale sou-
časně značně usnadňují proces záznamu souřadnic.
Do této skupiny prostředků náleží například auto-
matický koordinátograf Cartimat (obr. 1] firmy
Zeiss Jena [2]. Zařízení je vybaveno dálkovým ovlá-
dáním snímací hlavy, kterou lze snadno motoricky
navést na snímaný bod. Vlastní sejmutí souřadnic
se uskutečňuje jako stanovení analogových drah,
ujetých vozfky koordinátografu v obou souřadni-
cových osách pro nastavení snímací hlavy do žá-
dané polohy, a jejich převod do číselné podoby se
děje analogočíslicovým převodníkem pomocí kódo-
vého kotouče světloelektrickou cestou. Další zpra-
cování takto vzniklého signálu probíhá elektronic-
kou cestou až po výstup odpovídajících pravoúhlých
souřadnic. výstup je tu jednak optický, ve formě
indikace souřadníc na návěstidle číslicovými výboj-
kami, a dále je výstup souřadnicových dat možný
též na děrných štítcích, děrné pásce anebo ve for-
mě stroj opisu. Zápis se děje v desítkové soustavě
a může vyznačovat až čtyřmístnou identifikaci se-
jmutého bodu a dvě šestimístné hodnoty souřad-
nic. Podobně jako Cartimat je schopen snímat pra-
voúhlé souřadnice s digitálním výstupem i např.
automatický koordinátograf Coradomat firmy Cora-
di A. G., Ziirich aj.

Automatický koordinátograf je ovšem technic-
ky velmi náročným zařízením a tomu také odpo-
vídá výše nákladů, spojená s jeho pořízením, k~er?
dosahuje řádově čtvrt mil. Kčs o. p. Ne kazda
organizace si může tedy jeho nákup dovolit a ne
každá z těch, které si ho již pořídí, může jeho stro-
jovým časem plýtvat na snímá?í ~ouřadnic. So.UČ?s:
ně je třeba vidět, že naznaceny proces smmam
souřadnic zůstává při použití této techniky ještě
stále dosti zdlouhavým, a je proto třeba, aby se
touto činností zabývalo současně na různých pří-
strojích několik pracovníků, kteří takto získávají
vstupní data pro jeden samočinný počítač, anebo
pro jeden automatický koordinátograf. Zároveň tu
také zůstává nevyřešena problematika menších or-
ganizací, které si číselná data dávají externě zpra-
covávat, ale k jejich získání nedisponují automatic-
kým koordinátografem.

Všechny tyto okolnosti vedly k vývoji samo-
statných sní ma c í c h s o u řad nic o v Ý c h
s Ysté m ů s číslicovým výstupem, které umožňují
snímání souřadnic nezávisle na vynášecím zařízení;
jsou tedy v porovnání s automatickými koordináto-
grafy mobilnější, konstrukčně jednodušší a v sou-,
vislosti s tím jsou i příslušné pořizovací náklady
nižší. Za nejjednodušší snímací souřadnicový systém
lze považovat Planomat (obr. 2] firmy Standard
Elektrik Lorenz A. G., Stuttgart [3], založený na
principu zjištění vzdáleností snímaného bodu od
dvou pevných bodů, automatického převodu těchto
dvou délek do 'číselné podoby a jejich registrace
na děrné pásce. Vlastním snímacím prvkem je tu
jehla, umístěná v nosiči, připojeném na dvě lanka,
jejichž druhé konce se odvíjejí z cíve~, umístěných
ve shora uvedených dvou pevných bodech. Délky
lanek tažně odvinutých z obou cívek k tomu, aby
bylo dosaženo nastavení snímacího prv~u na po-
žadovaný bod, představují vzdálenosti tohoto bodu
od daných pevných bodů, které se automaticky
snímají vhodr;.ým měřícím zařízením, z nichž každé
je spojeno s vysílačem impulsů. Takto jsou měřeny
eliptické souřadnice každého bodu, které lze pak
speciálním programem snadno transformovat na
pravoúhlé. Systém je vybaven paměťovou jednotkou
a jako výstupní zařízení, zapojované po každém
zacílení na snímaný bod na operátorův po'kyn, je tu
jednak optické návěstidlo souřadnic a dále děrovač
děrné pásky a štítků. Operátor má též k dispozici
klávesnici jako ruční vstupní zařízení, kterým lze
dOlplnit souřadnicový záznam snímaného bodu od-
povídajícím identifikačním označením. Výsledná
přesnost sejmutí souřadnic bojů je vyjádřena hod-
notou ± 0,1 mm.
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Jiný snímací systém vyvinula fa Coradi A. G.,
Zlirich, ve spolupráci s firmami Amsler u. Co.,
Schaffhausena Glittinger A. G., Niederteufen [4]
pod označením Digimeter (obr. 3). Jeho snímací
prvek ve formě lupy se záměrnou značkou je umís-
těn na konci přímkového ramene, které je volně
otáčivé a přitom zároveň radiálně posouvatelné
vůči základní kruhové desce přístroje. Úhel nato-
čení a poloměr vysunutí ramene je snímán vhod-
nými snímači, které vydávají odpovídající ele'ktric-
ké analogové signály o poloze snímaného bodu
v polárních souřadnicích. Tyto signály postupují
na operátorův povel do řídící skříně a po svém
zpracování pak pokračují dále do děrovače děrných
štítků IBM 024, který představuje vstupní za-
říZtsní systému. Řídicí pult Digimetru nese klávesnici,
které je možno opět použít jako ručního V'stupuk do-
plnění číslicového zápisu souřadnicových hodnot
na děrném štítku vhodným číselným identifikačním
označením sejmutého bodu. Při jednom položení
přístroje na vyšetřovanou mapu lze tímto zaříze-
ním obsáhnout mapový obraz ve tvaru mezikruží
o vnějším poloměru 800 mm a vnitřním poloměru
200 mm. Snímané polárné souřadnice vykazují přes-
nost v poloměru ± 0,1 mm a v úhlu ± 3,6 . 10-20
a lze je pomocí vhodného programu převést podle
potřeby\ na souřadnice pravoúhlé.

Všechna zařízení snímala pouze polohové in-
formace pro jednotlivé body; číselný zápis souřad-
nicových hodnot se uskutečnil vždy na zvláštní
povel operátora. Tento postup je vyhovující, snímají-
-li se z mapy polohové informace o bodových ma-
pových prvcích, jakými jsou například v mapách
malých měřítek sídla apod. Stává se vša'k velmi
zdlouhavým v případě, kdy chceme zís'kat polohové
informace o spojitých mapových prvcích, jakými
jsou například vrstevnice. Zde není možné spojitě
snímat souřadnice takovéto čáry, neboť by to vedlo
k velkému objemu těžko získatelné a zpracovatelné
informace, z níž by kromě toho byla větší část zby-
tečná. Proto se přistupuje k tzv. se g m e n t a c i
čar, tj. nahrazování křivkových oblouků polygo-
nem, který se k nimpřiIt1yká tím úžeji, čím hustěji
jsou snímané body na křivce rozloženy. Pracuje-li
tedy operátor na snímání souvislých čar pomocí
některého z doposud popsaných zařízení, je nucen
si nejprve v závislosti na členitosti snímané čáry
zvolit odstupy, v nichž body čáry sejme a pak po-
stupně navádět snímací hlavu systému na tyto body
a současně 'vydávat 'povel 'k registraci odpovída-
jících souřadnic.

Snaha po zrychlení a zjednodušení IProcesu sní-
mání souvislých čar libovolné křivosti vedla k vý-
voji dokonalejších snímacích systémů, které pra-
cují na principu plynulého ručního objíždění čar,
jež potřebujeme polohově sejmout a současné auto-
matické registrace souřadnic bodů těchto čar v ur-
čitém kroku, který je funkcí buď časových, nebo
souřadnicových přírůstků. K zařízením tohoto dru-
hu náleží Floating Arm Graphic Recorder (obr. 4),
který vyvinula firma Concord Control Inc., Boston
[5]. Snímacím prvkem je zde hlava se záměrnou
značkou, umístěná na rameni volně vysouvatelném
a natáčitelném nad stolem o rozměru 75 X 75 cm,
na který se umísťuje vyšetřovaný mapový obraz.
Operátor na něm sleduje snímací hlavou zvolenou
čáru a systém automaticky střádá analogové infor-
mace o trajektorii hlavy a periodicky je v digitál-
ním převodu přepočítává na pravoúhlé souřadnice,
které zároveň jednak ukazuje na souřadnicovém
návěstidle a dále registruje na celotransistorovém
záznamovém zařízení na magnetickou pásku s přes-

no stí ± 0,1 mm. Jako výstupu lze zde též použít
děrné pásky, přičemž se této možnosti využívá,
jsou-li tímto systémem snímány souřadnice jednot-
livých bodových mapových prvků. Operátor má též
k dispozici zařízení pro ruční vstup, kterým může
k výstupnímu souřadnicovému záznamu přiřadit do-
plňkové informace, identifikující zaznamenaný ma-
pový prvek.

Jiným přístrojem téhož druhu je Pencil Follo-
wer Trace Analyser (obr. 5), vyráběný společností
Dobbie Mclnnes (Electronics) Ltd., Glasgow [6],
který je naší odborné veřejnosti znám jako
součást Oxfordského automatického kartografic-
kého systému. Snímací hlava je tu vyřešena
ve formě tužky, připojené na lehký proudo-
vodič. Touto "tužkou" se může ručně sledovat
jakákoli čára obrazu vyšetřované mapy, umístěné
na skleněné desce snímacího stolu, jenž je druhou
součástí tohoto systému. Pod skleněnou deskou to-
hoto stolu jsou umístěny polohové snímače, které
registrují polohu nad ní posunované snímací "tuž-
ky", přičemž jim příslušnou polohovou indikaci po-
skytuje magnetické pole, buzené v hrotu "tužky".
Takto vzniklé signály se pa'k přes vhodná zařízení
systému posílají až do výstupní jednotky, která je
v digitální formě zaznamenává ja'ko dvojice pravo-
úhlých souřadnic na magruetiC'kou pásku. Celá deska
snímacího stolu o rozměrech 100 X 140 cm je roz-
dělena na pole 10 X 10 cm; v rámci tohoto jednoho
každého pole se provádí pouze přesné sejmutí zbyt-
kových souřadnic polohy "tužky", zatímco zápis
celých deseticentimetrových podílů hodnot obou
pravoúhlých pozičních souřadnic se provádí v kaž-
dém poli na magnetickou pásku automaticky po za-
pnutí spínače, odpovídajícího příslušnému poli,
operátorem. Spínače jsou pro všechna pole sníma-
cího stolu umístěny v operátorově dosahu na pa-
nelu, pomocí jehož orgánů je též možno každý sou-
řadnicový zápis na pásce doplnit kódem, identifi-
kujícím zapsaný mapový prvek. Informace o prů-
běhu trajektorie "tužky" se při zápisu průběhu
vyšetřované čáry sledovaného mapového obrazu
zaznamenávají vždy po uplynutí určitého časového
kroku. Tím se dosahuje co do přesnosti vyváženého
číslicového záznamu čáry, neboť operátor sleduje
vyšetřovanou čáru "tužkou" rychleji tam, kde je
málo členitá a zápis tudíž obsahuje na určitou
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délku čáry méně bodů než v případě členitější čáry,
kterou může operátor sledovat s menší rychlostí.
Přesnost procesu snímání je charakterizována hod-
notou ± 0,1 mm.

Zkušenosti s Oxfordským systémem uvádí Ri-
chardsonová a Rollet [7]; například celý zeměpisný
atlas, obsahující téměř 13 km ,čar čárového mapo-
vého obrazu, může být za předpokladu, že na kaž-
dýťh 0,13 mm vyšetřované čáry připadá jeden se-

jmutý bod, zapsán v číslicové podobě na 160 cív-
kách magnetické pásky. K sejmutí všech čárových
prvků ta'kového atlasu je zapotřebí podle zkuše-
ností asi 1700 ho'din. Na druhé straně však je celý
tento číslicový záznam schopen moderní automa-
ticky souřadnicový zapisovací systém převést do
grafické formy asi za 140 hodin. Je tu tedy patrné
více jak desetinásobné zaostávání snímacího pro-
středku co do rychlosti za možnostmi zapisovače.
I když se tento nepoměr poněkud zmírní jednak
tím, že sejmuté poziční informace mohou být ještě
před svou grafickou aplikací například zpracová-
vány počítačem (při transformaci do jiného zobra-·
zení apod.) a dále i tím, že jednou takto získané
digitální informace mohou být mnohonásobně po-
užity, přesto jsou hledány další cesty, jak proces
souřadnicového snímání prvků mapového obrazu
dále usnadnit a tím i zrychlit.

V souvislosti s tím stOjí za pozornost informa-
ce, které uvádí pracovník vojenské kartografické
služby USA Stine [8] o dalším vývoji snímacích sou-
řadnicových systémů pro 'kartografické potřeby
americké armády, vojenského letectva a námořnic-
tva. Jde tu především o velký pravoúhlý snímací
souřadnicový systém, jehož snímací hlava, pojíždě-
jicí po dvou navzájem kolmých osách, je vybavena
mikroskopovýmzařízením, které výrazně zvětšuje
ve svém zorném poli snímaný obraz a postupuje ho
do teleskopické optické soustavy v operátorově
dosahu; operátor pak podle tohoto zvětšeného ob-
razu nastaví snímací hlavu pomocí řídících ovla-
dačů na první bod snímané čáry obrazu a pošlesou-
řadnice tohoto bodu v číselné podobě na výstup.
Poté nastaví snímací hlavu systému na druhý bod
snímané čáry a opět se na jeho povel uskuteční
automatická registrace příslušných souřadnic. Vše-
chny polohové informace o sledované čáře prochá-
zejí před dosažením výstupu řídící jednotkou, kte-
rá je střádá, vyhodnocuje a ze znalosti souřadnic

předchozích sejmutých bodů dává sama povel k po-
sunu snímací hlavy systému na další bod sledované
čáry. Hlava se tak dostane do blízkosti následUjí-
cího snímaného bodu a ,operátor provede ručně
pouze malou kore'kci pro dosažení přesné polohy.
I tuto korekci řídící jednotka, která ve své podstatě
zřejmě představuje analogový ,optimalizátor, zare ..
gistruje, dále zpracuje a použije k automatickému
najetí snímací hlavy nad další bod vyšetřované
čáry. Pro rozsáhlé práce na snímání souřadnic se
může u tohoto systému nahradit teleskopická sou-
stava uzavřeným televizním okruhem, v němž te-
levizníkamera snímá vyšeti'ovaný obraz zvětšený
mikroskopem a postupuje ho na televizní monitor.
Operátor pak při snímání souřadnic sleduje vyše-
třovaný obraz na obrazovce monitoru, od níž také
řídí pomocí ovladačů pohyb snímaCí hlavy; tím je
celý proces zna:čně usnadněn a díky tomu ho
může člověk řídit jednak rychleji, a jednak bez
únavy delší dohu, než tomu bylo u předchozích
zařízení.

Pro právě popsaný snímací souřadnicový sy-
stém byl rovněž vyvinut automatický sledovač
čar, který vylučuje nutnost ručního sledování
čar vyšetřovaného obrazu. Tento sledovač se pak
používá v kombinaci s televizní výbavou tak, že
jak televizní kamera, tak i sledovač čar snímají
jedno a totéž místo vyšetřovaného obrazu. Práce
operátora s takto vybaveným snímacím systémem
pak záleží pouze v nastavení snímací hlavy podle
zvě'tšeného televizního obrazu na počáteční bod
snímané čáry a v přepnutí na automatický pro-
voz. Od té chvíle 'sledovač vydává signály, které
řídí práci servomotorů, je'ž automatiCky posunují
snímací hlavu systému a s ním i sledovač po vy-
šetřované čáře. Průběh tohoto automatic'ky říze-
ného pohybu snímací hlavy je zároveň v digitál-
ním prevodu zaznamenáván na výstupním zařízení
a to s takovou hustotou souřadnicově sejmutých
bodů, jakou stanoví řídící jednotka systému v zá-
vislosti na členitosti snímané čáry a tolerancích
přesnosti snímání, jež před zahájením procesu
stanovil operátor. Automatický provoz systému
trvá do té doby, dokud sledování čáry předstaVUje
jednoznačnou úlohu. Tuto jednoznačnost ztrácí
v případě, kdy se sledovaná čára dostává do úzce.
rovnoběžného průběhu s jinou čárou vyšetřované-
ho obrazu anebo tehdy, když dochází k větvení
sledované čáry. Pak systém přeruší svůj automa-
tický provoz a vyzve operátora, aby ručně zvolil
jednu z naskýtajících se možností cesty dalšíhO
sledování, po níž pak může následUjící proces
pokračovat opět automatic'ky. Dojde-li sledovač
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k přerušení snímané čáry, pak je schopen určitou
kruhovou oblast (jejíž poloměr operátor předem
nastaví) "ohledat" a najde-li v tomto okruhu po~
kračování sledované čáry, provede proces auto-
matic'kého snímání čáry a'ž do jejího skutečného
zakončení. Popsaný automatický souřadnicový
snímací systém tedy významným způsobem šetří
operátorovou energii, a přitom se lZároveň vyzna-
čuje vysokou pracovní rychlostí a přesností: za
zcela reálnou se tu ozna'čuje rychlost snímání až
2,5 m/min. a přesnost ± 0,08 mm.

Je třeba konstatovat, že aplikace tohoto auto-
matického sledovače čar (který sám není novin-
kou a má řadu obdob, například v sovětském
"fotoglazu" a předmětech některých českosloven-
ských patentů) přivedla prostředky, určené k sou-
řadnicovému snímání mapových obrazů sledová-
ním, na výrazně vysdkou úroveň. Přesto však ještě
nepředstavuje ve světle současných poznatků vědy
a techniky úplný vrchol; za vrcholné vyřešení pro-
blema.tiky souřadnicového snímání lze totiž z to-
hoto hlediska považovat teprve sní má n í r o z -
k 1a dem, které je časově úspornější než nejdo-
konalejší snímání sledováním jednotlivých čar vy-
šetřovaných obrazů.

Rozklad je založen na principu rozložení celé
plochy vyšetřovaného obrazu na maticovou sou-,
stavu elemen1:á1"l1ích čtverců nepatrného. ploš-
ného rozsahu, přičemž v každém z nich se binár-
ně stanoví, zda obsahuje, anebo neobsahuje ele-
ment čárového obrazu; adresa každé této infor-
mace je pak jednoznačně dánačrslem odpovídají-
cí řádky a sloupce zmíněné matice. Vlastní pro-
ces snímání této množiny informací se pak může
.dít po řádkách dvěma různými způsoby. První
z nich záleží v umístění snímaného mapového ob·
razu na snímací buben, podél jehož površky pojížidí
snímací hlava, která v dostatečně malém kroku
zjišťuje, zda je či není odpovídající elementární
ploška vyplněna obrazem. Po sejmutí celé řádky
se válec otočí o určitý malý krok a proběhne pro-
ces snímání druhé řádky atd. Druhým možnÝ,m
způsobem sejmutí čárového obrazu rozkladem je
metoda, použitá u filmové vstupní jednotky IBM
2281 [9]. Snímaný obraz se tu používá ve formě
fotografické zmenšeniny na formátu 30,5 X 30,5
milimetrů, a sejme se po řádkách pomocí elektro·
nového paprsku katodové trubice, který se štěpí do
dvou směrů: jednak přímo ke snímací fotobuňce,
jednak k této fotobuňce přes jednotlivé elemen-
tární body filmového obrazu. Porovnáním světelné
intenzity obou větví téhož paprsku se pak auto-
maticky vyhddnotí, zda snímaný element obsahuje
či neobsahuje obraz. '

Oběma naznačenými metodami zjištěné infor-
mace o průběhu sejmutého obrazu mohou být ulo-
ženy do paměti počítače a z ní si je pak může
operátor vyvolat na displej, kde se mu objeví pří-
slušná grafická rekonstrukce sejmutého obrazu.
Je nutno si však uvědomH, že tu jde o celkový
sejmutý obraz; v kartografii však často potřebu-
jeme z celého mapového obrazu vyč'lenit jen urči-
tou část, tu samostatně vyšetřit a upravit a pak ji
znovu takto upravenou :zJpracovat v grafickém po-
dání.· Pro takovýto případ se s výhodou využívá
tzv. světelného pera (obr. 6). Jeho přilože·
ním na odpovrdající část obrazu, vyvolaného na
displeji, se provede identifikace čáry, o jejíŽ sa·
mostatný průběh v souřadnicích máme zájem, a
pak již lze dát počítači povel, aby "vytáhl" z ce-
lého souboru polohových dat, které pro oelkový
obraz má uloženy v paměti, právě ty, jež se vzta-

hujík perem na displeji i:dentifi'kované čáře, a aby
je dále převedl jako souřadnicoviÝ záznam požadova-
né čáry, například na magnetickou uásku. A tím se
dostáváme ke stejným výstupním datům, jaké po-
skytovaly před tím pojednané sledovací metody vy-
šetřování obrazu, ovšem proces jejich získání má
mnohem vyšší technickou úroveň a předstaVUje
současné vrcholné řešení daného problému.

Podaný přehled všech základních druhů sni·'
macích souřadnicových prostředků nám ukazuje,
že pro kartografii již existuje účinná technická zá-
kladna, umožňující digitalizaci procesů, spojených
se sestavením mapového obrazu. Toto převedení
grafické informace v kartografii do číselné formy
poskytuje dnes technické záruky zvýšení produkti-
vity a přesnosti mnoha sestavitelských operací. Zá-
roveň jsme přesvědčeni, že digitalizace kartografic-
ké informace a aplikace uvedených systémů před-
stavuje dosud nedoceněný prostřede'k masového
kartometrického vyšetřování mapových obrazů, kte-
ré spolu s možnostmi rozsáhlého a na lidské síly
nenáročného experimentování s návazným využitím
samočinných počítačů s displeji či zapisovači může
výrazně pomoci při odhalování a prokazování zá-
konitostí generalizace mapového obrazu. Na druhé
straně je však nutno vést v patrnosti, že zavedení
těchto technicky převratných metod do kartogra-
fické výroby musí předcházet důsledná normalizace
pramenných materiá'lů a procesů zpracování
mapového obrazu, která vytvoří předpoklad
opakovatelnosti ve využití číslicově registrovaných
informací; splnění těchto podmínek je nezbytné
k dosažení rentability mechanizačních a automati-
začních prostředků. Věříme, že i československá
kartografická výroba dospěje v co nejkratší době
touto cestou k zavedení nových metod, jež přispějí
k tomu, aby i po technické stránce dosáhla světové
úrovně.
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10 let mechanizovaného zpracování
písemných operátů EN

K prvnímu natabelování sestav operátů evidence
nemovitostí v ČSSR (tehdy jednotné evidence půdy
- JEP] na děrnoštítkových strojích došlo v r. 1957,
tedy právě před 10 lety. Byla to podstatná změna
proti tradičnímu "ručnímu" zpracování písemné
části, která se u původních katastrálních operátů
prováděla ručně od zavedení evidence (údržby] po-
zemkovéhokatastru, tj. od roku 1883.

V roce 1957 se objevil ovšem už výsledek ně-
kolikaletého zkoumání a úvah. Právě 10 let před
tímto datem byl uveřejněn článek s novým pohle-
dem na soubor číselných údajů pozemkového ka-
tastru, a to v 'Pojednání ing. dr. Války: Pozemkový
katastr v úvaze z části matemati'cké (Zeměměřický
obzor Č. 7, 8/47; navazující článek stejného názvu
napsal ing. Hlaváč vč. 11/1947; závěr diskuse je
vč. 3/48]. Tato nová interpretace množiny čísel·
ných údajů katastrálního území jako prv'ků jedno-
značně vymezeného souboru a jako prvků, které
nutno při vyhotovení písemného katastrálního ope-
rátu zpracovat z různých hledisek, jistě přispěla
k myšlence na jejich mechanizované zpracování na
děrnoštítkových strojích. Je to také ukázka, jak
teoretická příprava umožnila pohotově řešit potře-
by praxe. I

Po zřízení VÚGTK v roce 1954 byl vyřešen
(jako jeden z prvních úkolů nově zřízeného ústa-
vu) úkol B 3-1954: "Vyhotovení nového (obnovené-
ho) operátu pozemkového katastru ve strojní po-
četní stanici". Výzkumná zpráva ze 4. 1. 1955 Č. 2
VÚGTK, vypracovaná řešitelem úkolu ing. dr. Vál-
kou dokumentuje, že geodetická služba ČSSR zapo-
čala ve skutečnosti s mechanizací 'půdní evidence
děrnoštítkovou technikou ještě dříve, než geodetic-
ké služby Rakous'ka, Itálie a NSR. Výzkumná zprá-
va se zabývala nejen vlastním vyhotovením ope-
rátu (zkušebně byl proveden operát pozemkového
katastru obce Vržanov na Jihlavsku), ale ta'ké ruční
a mechanizovanou lúdržbou.

V té době došlo k zásadní změně ve vedení eVi-
dencepůdy. Dosavadní operát pozemkového katas-
tru, který byl založen na vztazích výhradně vlast-
nických, se přetvářel na operát hospodářský, tzv.
jednotnou evidencí půdy. Bylo třeba výsledky vý-
zkumu pozměnit a zavést některé nové pojmy jako
"hospodářská plocha obce", "místní vztah", "evido-
vaná obec" apod. Zejména požadavek sestavit ze-
mědělský závod i s přespolními pozemky, dále su-
martzovat sektory jako skupiny závodů téhož cha-
rakteru, byl náročnější ale i vděčnější na projekt
(bylo 'potřeba vyhotovit více sestav, než vyžaduje
projekt na zpracování písemného operátu, napří-
klad v Rakousku, kde v podstatě setrvali na uspo-
řádání bývalého katastru].

Jako každý nový technologický postup, byla i
mechanizace JEP provázena nedůvěrou. Jenom po-
moc z praxe mohla tuto nedůvěru překonat. Z ini-
ciativy pracovníků OÚGK v Praze ing. B. Bartíka a
ing. F. Čálka byl návrh ve spolupráci s VÚGTKpro-
pracován a zaváděn do Ipraxe. Na Slovensku se
o zavedeni zasloužil především ing. J. Kociánzteh-

dejší Správy geodézie a kartografie (propracování
s ohledem na slovenské poměry J. V roce 1957 byly
otištěny v GaKO Č. 7 až 9 články ing. B. Bartíka,
ing. dr. Války a ing. J. Kociána, které byly mezní-
kem v novém způsobu práce na JEP.

Z pohledu uplynulých 10 roků možno zodpo-
vědně potvrdit, že mechanizované zpracování byl
jediný možný postup, jak při postupUjící socializaci
půdy, kdy rok co rok se hromadně měnilo užívání
pozem'ků, bylo možno udržet evidenci v souladu se
skutečností a poskytnout národnímu hospodářství
spolehlivé údaje o půdě. Došlo-li při tomto postupu,
zejména na počátku, k potížím, 'pak nikoli proto,
že by byly nedostatky v prOjektu (v podstatě je
platný dodnes), ale pro nedostatky ve vyhotovení
prvotních podkladů, nebo pro nedostatky u stroj-
ních početních stanic. Tradiční ruční zpracování
změn do všech požadovaných částí operátů bylo
v tomto období nad možnosti pracovníků středisek
a tam, kde u něho setrvali, byli nuceni se obvykle
omezit na sepsání změněných údajů do výkazů
změn, který ovšem není systematicky uspořádaným
aperátem umožňujícím vyhledání žádaného údaje.
Ukázalo se jasně, že jedině nová technika mohla
provést uspořádání údajů, jejich sumarizaci a ta-
belování v tomto napjatém období hospodářsko-
technických úprav, kdy s'e rychle měnila situace,
a tím naléhavěji bylo třeba znát okamžitý stav.
Pracovníci středisek tak byli oproštěni od kance-
lářských prací ve prospěch významnějších prací
v terénu a v obci.

Autorovi tohoto článku nejsou k dispozici celo-
státní údaje, ale ze zkušeností na vlastním okresu
uvádím, že nový postup umožnil obnovit v obcích
v tomto 10letém období 'písemný operát průměrně
jednou za 3 roky komplexním zpracováním v SPS.
Na 'tomto příznivém výsledku se podílela od r. 1960
výhodná spolupráce se stanicí v místě střediska. Ze
zkušeností středisek několika okresů, se kterými
bylo možno být ve styku, nutno však konstatovat,
že nebyly odstraněny beze zbytku nedostatky ať
u středisek, nebo početních stanic, např. dlouhé
lhůty ve zpracování, nedodržení kvality, nedůsled-
ná přejímka výsledných sestav (souvisí to s nedo-
statečnou podrobnou znalostí projektů pracovníky
středisek], potíže se zajištěním tabelačního papíru
s hlavičkou, který pak není univerzální pro vše-
chny tabelátory, nemožnost popisu děrných štítků,
nemožnost třetího součtu a další.

Během 10 let nepřispěla praxe k podstatnému
pokroku mechanizovaného zpracování. Nepočítáme-
li mechanizované zpracování S1eznamu domů, pak
neuvedení mechanizovaného vyhotovení prvotního
podkladu ve směrnicích B jako poslední sestavy
při zpracování u SPS (umožňující tak vyhledání
změněných štítků a jeho použití pro další údržbu)
a dále nepřipuštění reklamační (předběžné) sesta-
vy 3, tento názor potvrzují. Neúplnost směrnic ne-
podporuje možnost dalšího vývoje. Podtrhuje to i
upuštění od mechanizovaného sestavení závodů JZD
a dokonce závodů jednotlivě hospodařících rol-
níků, což samozřejmě vyžaduje ruční sestavování.
Na'konec je třeba uvést, že závěrečná každoroční
fáze, tj. sumarizace sektorových přehledů nebyla
dosud prakticky provedena zpracováním všech děr-
ných štítků obcí celého okresu, nýbrž jen úhrnných
hodnot druhů pozemků podle kodů obcí. i

Popsaný stav a dnes již zastaralost používa-
ných děrnoštítkových strojů přivádí nás nutně k zá-
měru změnit od základu dosavadní mechanizovaný
postup a přejít na vyšší stupeň mechanizace za po-
užití moder,nějších prostředků.
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FS ČVUT Praha

Výroba geodetických přístrojů
V českých zemích*)

Jedním z nutných předpokladů pro vyhotovení ma·
ipového díla jsou dokonalé pomůcky a přístroje.
Stupeň dokonalosti geodetic'kých přístrojů, které
jsou vesměs p'řístl'Oji polními, je vytvářen jejich
pře'sností, spolehlivostí, ekonomičností jejich ob-
sluhy a v neposlední míře i jejich velikostí a vá-)
hou. Splněni těchto hleďi:sek pak zaručuje, jsou-li
volr-my správné měřické metody a jsou-li dokonale
připr.aveny t,::chnické kádry, i dobrou kvalitu pod-
kladu map. Ceskoslavenská socialistická r8'publi'ka
je jedním ze států, který má bohatou historii ma-
pových děl. Zejména Čechy a Morava se mohou
?~IUb!t tím, že !první a znamenité mapy vznikly
JIZ pr8'd r. 1800. Z praktické potřeby byly nejen
dováženy, ale i v historických zemích vyráběny
georuetické přístroje a pomůcky, ne'jprve řemesl-
nicky a pozdějI již průmyslově.
~. '! Čechách započali s výrobou optických, mě-
nckycha fyzi'kálních přístrojů r. 1820 V. Spitra,
jenž nabyl záhy zvučného jména, a roku 1840
R. Brandejs. Na technickém ústavu v Praze u prof.
Gerstnera pracovali mechanici Faber a Josef Bo-
žek [1772-1835), známý svými znamenitými vy-
nálezy. Do r. 1860 byly v Praze jen 4 mechanic1ké
dílny; do r. 1890 vrostl jejich počet na 24.

Pro !praktickou potřebu navrhovali konstrukce
geodetických přístrojů i výkonní geodeti, z nichž
mnozí nechali své my'šlenky realizovat u rakous-
kých firem. V historii geodetických přístrojů ne-
může být opominut rožmitálský nadlesní Karel
Gangloff [1809-1879), který navrhl konstrukci
několika geodetických pomůcek Jeho planimetr se
zakládá na změně složitých obrazců na jednoduché.
P9ch~Zí z roku 1856. Jiným přístrojem Gangloffo-
vym Je zrcátkový arkograf. K vývO'ji geodetických
přístl'Ojů přispěl tak~ výtečný a známý český geJ-
det, první rektor a 'profesor utraquistického Krá-
lovského čes'kého polytechnického zemského ústa-
vu prof. Kořistka [7. 2. 1825-19. 1. 1906). Poprvé
užil u nivelačního přístroje tangentního šroubu
se svislou osou, což znamenalo vznik nového tylPu
geodetického přístroje - nivelačního tachometru.
~ podrobnému mapování geografickému prof. Ko-
rlstka vymyslel nový malý příruční reflexní výško-
měr [hypsometr), založený na jednoduchém prin-
ci'pu. Uvnitř dalekohledové trubice je umístěna
malá libelka s osou rovnobě'žnou se svislou zá-
měrnou rovinou dalekohledu. Je spo'jena s inde-
xem, takže po zacílení bodu dale'kohledem a urov-
nání libely ukáže index svislý úhel.

Známí rakouští triangulátoři čes'kého pů:vodu
J. Marek a F. Horský obohatili geodetické pří-
stroje svými myšlenkami. Jan Marek [1834-1900)
zúčastnil se a'ktivně konstrukce vojenských dálko-
koměrů Roksanďičova a Stampferova. František
Horský [1834-1900) zdokonalil Posenerův planI-
n:etr tak, že poskytoval přímo 1P10chy čtyřúhel-
mku. Byla to v,elmi orginální konstrukce i myšlen-
ka. Velmi originální a zajímavé metody a přísluš-
né přístroje vymyslel geodet Ant. Tichý [1834 až
1923). Roku 1873 za'Vedl do geodetické praxe oku-
lárový mikrometr, roku 1876 vynalezl logaritmic-

OJ Clánek. JE!. up~aveným r.eferátem. který byl přednesen na
2. konferencI cs. hlStOrIků ved a techniky v Liblicfch ve dnech
1.-4. listopadu 1966.

ké dělení latě, roku 1877 a roku 1878 dal sestrojit
"nový tacheometr patent Tichý-Starke", roku 1881
vynalezl "logaritmický tachometr", jehož princip
byl po druhé světové válce moderně pňatvořen po-
mocí optického mikrometru n. p. Car! Zeiss Jena.
Roku 1890 navrhl přístroj na vynášení přesných
měření tacheometrických.

V roce 1905 prof. Láska, !profesor lvovské
university a později profesor UK, navrhl konstruk-
ci universálního tacheometru. Jedná se o přístroj
s tangentovým šroubem, pracující 'kontaktní meto-
dou. Vzdálenost i př,avýšení po'drobného bodu byla
získávána bezprostředně bez velkých výpočtů. Pří-
stroj byl vyroben vídeňskou firmou R. & A. Rost.

Prvním velkým závodem na výrobu geodetic-
kých přístrojů byla firma bratří Fričů [a nejen
přístrojů geodetických). Založena byla v roce 1883
Josefem a Janem Fričovými, i když neoficiálně oba
bratři na svou primitivní dílnič'ku pověsili svou
firmu již v r. 1879. Oba dva se narodili v Paříži
[Josef 1861, Jan 1863) jako synové českého emi-
granta, Ilevolucionáře a básníka J. V. Fri'če. Oba
dva zanícení pro vědu a její aplikace, pojali myš-
lenku založit opťicko-mechanický závod. Mladší
bratr Jan, student chemie na Českém polytechniCe
kém ústavu, se nakonec stal žákem výborného
stroj mistra tohoto ústavu Františka Bož'ka, který
byl synem již zmíněného českého vynálezoe a me-
chani'ka. Jan Frič naistoupil nakonec na jeho místo
a později se stal honorovaným asistentem prof.
Zengera. Moderní výrobní techniku poznal za své
stáže u známé firmy Bamberg v Berlíně. Starší
bratr Josef, velmi úspěšný paleontolog, Sta pilně
účastnil společného podniku. V roce 1897, po náhlé
smrti mladšího bratra, převzal starost o celý závod.
Za svou činnost a příkladnou práci byl jmenován
čestným doktorem věd technických (1926). Zemřel
v září roku 1945. Oba bratři, ulPřímní vlastenci a vy-
znavači pokroku, jsou vzonam houževnatosti a
velkorysosti. Bratři FričoVé znamenali ve výrobě
geodetických přístrojů u nás obrovs'ký skok. Jejich
konstrukce se vyznačují spolehlivostí, přesností,
lehkostí a elegancí. Jsou pečlivě opracovány, mají
dokonalý finiš. V jejich továrně byla vychována
c~lá řada znamenitých mechaniků. A nejen to,
sahnete-li například na jaký'koli ovládací mecha-
nismus jejich přístrojů, cítíte v prstech příjemný
pocit příbuznosti a sounáležitosti k přístroji či
naopak, máte pocit jistoty a lehkosti. A to u mno-
ha moderních výrobků není. Na svou dobu byly
některé z jejich výrobků "lPar excellent".

Všimněme si jen některých konstrukcí. Přede-
vším je třeba jmenovat důlní theodolit "Duplex"
z roku 1885, u něhož bylo použito poprvé na světě
s'~!,eněného limbu. Dělení _i číslování bylo ryto
prrmo do skla diamantem. Císla byla vysoká pouze
0,1 mm. Jinou konstrukcí je zajímavý přístroj na
měření deformací údolních přehrad. PrOblém ne-
stability záměrné, působený vlivem vůle v okulá-
rovém kolenu při přeostřování, byl zde řešen tak,
že přeostřování na terče v konstantních vzdále-
nostech bylo prováděno zasouváním různě silných
planparalelních destiček mezi objektiv a nitkový
kříž. Velmi pěknou konstrukcí je repetiční 2" theo-
dolit, opatřený 'šroubovými mi kro skopy a velký
nivelační přístroj pro přesnou nivelaci, pravděpo-
dobně, podle obrázku soudě, opatřený mikroskopem
<; plalliParalelní des'kou.Pro Výrobu dělených kruhů
si Izávod Izhotovil i vlastní 'přesný dělicí stroj. Zna-
menitou konstruk-cí je astronomicko-geodetický pří-
stroj pro určování 'zeměpisných souřadnic metodou
stejných výšek. Přístroj 'Vzni'kl podle ideového ná-
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vrhu prof. Nušla a nese název Nušl-Frrčův cirkum-
zenitál. Hlavní předností tohoto přístroje je, že
nemá žádnou libelu a měření je velmi jednoduché.

Velmi zajímavé 'konstrukce astronomicko-geo-
detických přístrojů 'Vznikly na astronomické obsel'-'
va toři Českého vysokého učení technického. Kolem
r.1937 to byl astroláb zvaný Almukantar prof. J. Svo-
body (1884-1941), zrcadlový přístroj bez libely pro
měření zemělpisné šířky. Nástupce prof. Svobody
prof. E. Buchar, člen korespondent ČSAV, navrhl
několik zajímavých konstrukcí, ktleTébyly také rea-
lizovány a plně se osvědčily. Ještě před válkou v roce
1932 dal popud k zhotovení pomocného přístroje
k určení osobní rovnice. V roce 1949 navrhl kon-
strukci neosobního mikrometru 'k Nušl-Fričově cir-
kumzenitálu. Jiný typ na myšl~nce Nušlově navrhl
prof. Buchar pro velký ciťkumzenital, jímž bylo po-
zorováno v rámci MGR a RMS. V roce 1953 navrhl
prof. Buchar ky'Vadlový zenitteleskop, který vzbudil
pozornost na astronomické.konferenci AN v Lenin-
gradě a v roce 1964 zrcadlový 'zenitteleskop bt3z li-
bely, umožňující pozorovat hvězdné dvojice, jejichž
l'ozdíl zeni:tových vzdáleností může být až 4°.

Velká pO'zornost byla u nás věnována drobným
měřickým kancelářským pomůckám. Byly to zejmé-
na vynášecí pomůcky často 'velmi vtipně konstruo-
vané. Je třeba uvést zejména tato jména: Št'3fek -
(pravoúhlýkoordinátograf - 1933; polární koordi-
nátograf - 1964); Čemus, Zvolský, Korselt, Michá-
lek - vynášecí přístroje pro pravoúhlou metodu;
Minich, Javors'ký (vynášecí trojúhelníky); Vosáhlo
(Coograf, vynášecí polní pomůcka pro pravoúhlou
metodu). Těmto pomůckám byla věnována řada zlep-
šovacích návrhů v době po II. světové válce. Uvá-
dět zde tyto návrhy by bylo velmi nesnadné a budiž
mi dovoleno odkázat zájemce na odborné časopisy
Zeměměřický obzor i Geodetic'ký a kartografický ob-
zor. MusímsI8 však zmínit o výrobci znamenitých
rýsovacích per a rýsovadel vůbec, bez nichž není
jemné geodetické rýsování 'vůbec možné. Byla to
firma J. Strejc v Praze. Kvalita těchto per nebyla
dosud předstižena.
Druhou továrnou opticko-mechanickou, vedenou

na rozdíl od závodu Fričova tvrdými kapitalistický-
mi metodami, !byl závod J. Srb a J. Štý's. Závod byl
založen v roce 1919 a rozvíjel se díky vojenským
zakázkám v létech třicátých. Firma 'přeplacením
získala řadu dobrých mistrů, vychovaných závodem
Fričovým. Továrna 'vyráběla celý sortiment geni:le-
tických přístrojů: přístroje nivelační, theodolity, ta-
cheometry, pásma, topografické soupravy,S'klono-
měry, 'kompasy, latě, přístroje vynášecí, planimetry,
pantografy a kompletní drobnou měřiCkou výbavu.
Navíc ještě logaritmická pravítka' a rýsovadla. Ne-
bude zajisté na škodu, kdy'ž upozorníme na některé
zdařilé konstrukce. Theodolit ThM 25krát 'se šrou-
bovýmt mikl'Oskopy, umožňujícími i při 'kovovém
kruhu číst vodorovné směry s bezpečným odhadem
na 1". Zajímavými konstrukcemi této továrny jsou
i školní theodolit ThŠ, určený !pro výuku na ško-
láCh, speciální zaměřovací přístroje pro měření
vodního stavu, dvojobrazový dálkoměr s invarovou
latí a velmi příruční "kapesní" nivelační přístroj,
vyráběný ještě dlouho po druhé světové válce. Do
sortimentu závodu patřily též vtipné vynášecí troj-
úhelníky (systém Javorskij), u nichž bylo možno
vhodným skloněním přepony respektO'vat sráž'ku
papíru.

Po osvobození nebyl výrobní program obou na-
šich firem plně obnoven, zajisté i vlivem válečné
výroby a firma Fričova byla převedena na jiný obor
a geodetické oddělení závodu Srb a Štýs, z něhož se

stal národní podnik Meopta Košíře, nebylo podporo- .
váno na úkor okamžitě prosperujících oddělení, ta'k-
že se výroba geodetických 'přístrojů opožďovala za
světovým vývojem. Dohnat vývoj 'se snažil ještě
u firmy Srb a Štýs konstruktér Hoger a v závodě
Meopta konstruktér Ad. Dvořák, který konstruoval
moderní theodol'it se skleněným kruhem Tic. Pl'O-
gresívní vlna mladých 'konstruktérů M. Antoš,
J. Erič (vnuk Josefa Friče), Fr. Kupka, J. Přibyl,
J. Simáček, B. !Drban nastoupila sice opožděně, ale
rychle doháněla a prakticky téměř dohnala světový
průměr. Byly vyvinuty geodetické přístroje, nesoucí
všechny znaky nejmoderně'jších konstrukčních po-
žadavků, včetně estetických hledisek. I když 'Vět-
šina přístrojů již existovala ve vyzkoušených fun'kč-
ních vzorcích a rOZjela se výroba ně'kterých typů,
došlo vlivem urč'itých opatření k 'je'jímu zastavení.
Nemohu se vša.k nezmínit alespoň stručně o pří-
strojích, vyvinutých v národním podniku Meopta
Košíře, a tak alespoň v tomto článku je 'zazname-
nat. Theodolit MT01 byl univerzálním přístrojem
pro staVl3bní a meliorační práce s 15krát zvětšují-
cím dalekohledem a čtením skleněnýchkruhů na
5c. Theodolit MT10 byl uni'verzálním theodolitem;
zvětšení dalekohledu 28krát sečtením směrů pří-
mo na 1c. TentýŽ typ opatřený automatickým inde-
xem svislého kruhu, nesl označení MT11. Přístroj,
označený MT 20, byl určen pro triangulace pátého
řádu, polygonová měření a běžné práce vytyčovací
[zvětšení dale'kohledu 28krát; přímé čtení kruhů na
10cc). Největší konstruovaný theodolit MT30, urče-
ný pro tr'i.angulace III. pří'p. i II. řádu a práce vy-
žadujícípodobnou přesnost, měl dalekohled 34krát
zvětšující a přímé -čtení směrů 1cc. Kromě těchto
theodolitů byly konstruovánY theodolit školní MT 01
a busolní theodolit MT15. Přístroje měly být dodá-
vány s potřebným příslušenstvím, rozšiřujícím je-
jich uplatnění, jako jsou dálkoměrné soupravy, bu-
soly, osvětlovací zařízení apod. Řada nivelačních
přístrojů obsahovala nové dva typy automatických
nivelačních přístrojů. Přístroj MN10 byl určen pro
stavební a meliorační práce a MN 20 měl sloužit pro
technickou nivelaci a ve spojení s optiCkým mi kro-
metrem pro niv-alaci přesnou.

V roce 1963 byla pražská Meopta zrušena a
začleněna do Závodů průmyslové automatizace. Tím
byl vývoj, konstrukce i výroba geodetických pří-
strojů u nás zastaveny a jsme odkázáni pouze na
,dovoz.

Vynálezcovské a zlepšovatelské hnutí se pocho-
pitelně nemohlo vyhnout ani našemu oboru. Burzy
technických zlepšení pořádané pravidelně Ústavem
geodézie a kartografie v Brně ukazují, jak nepře-
berná a nevyčerpatelná je iniciativa našich geodetů
i v oboru konstrukce přístrojů a pomůcek. Velmi
mnoho konstrukcí a nápadů zlepšovatelů směřuje
k tomu, aby určité práce byly zmechanizovány.
Velkým průkopníkem v tomto směru v oboru geo-
dézie je O. Válka. Vtipné nápady předlOŽili mimo
jiné J. Adámek, B. Delong, K. Kučera a B. SOl$:olík,
kteří o svých myšlenkách referovali na stránkách
odborného tisku. Je patrno, že i v současné době
není o konstrukční myšlenky nouze, a je jen lito-
vat, že tyto myšlenky není možno průmyslově rea-
lizovat.

V článku byl poďán stručný přehled historie kon-
strukce a výroby geodetických přístrojů v historic-
kých zemích. Článek si nečiní a ani činit nemůže
nároky na úplnost. Z článku je však patrno, že
v našich zemích byla bohatá tradice v tomto oboru
a je škoda, že na tuto tradici se včas nenavázalo.
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, Ing. Bernard Knežo,
Ustav geodézie a kartografie, Bratisl ava

Celoštátne prebory geodetov
a kartografov v stolnom tenise

V dňoch 24.-25. februára 1967 usporiadal Ústav
geodézie a kartografie pre Západoslovenský kraj
v Bratislave IV. celoštátny prebor geodetov a kar-
tografov v stolnom tenise pte rok 1967. Základ
tohoto športovo - spoločenského podujatia v na-
šom rezorte položili v r. 1964 v Prešove. Na pod-
net tamojších zememeračov-športovcov, na čele
s riaditefom s. ing. V. Kušnírom zišlo sa v dňoch
·21.-23. februára 1964 do Prešova 48 športovcov
z 11 ústavov a z ÚSGK, ktorí vytvorili 15 družstiev
a súťažili v trojčlenných družstvách za jednotliv8
ústavy i v súťaži jednotlivcovo

Bali to prvé kroky, vykročené síce opatrne.
ale ako sa ukázalo, opodstatnene. Boli vypraco-
vané zásady pre každoročné stretanie sa "na bi-
tevnom poli" športového súťaženia v stolnom te-
nise v našom rezorte. Podstatou týchto zásad je,
že prebory, ktoré majú podnietiť a rozšíriť maso-
vú rekreačnú športovú činnosť a vytvárať súdruž-
ské vzťahy medzi pracovníkmi rezortu, sa budú ko-
nať pravidelne každoročne va februári. Súťažiť sa
bude o putovný pohár ÚSGK pre víťazné trojčlen-
né družstvo ústavov a o putovný pohár ÚGK Pre·
šov pre víťaza v súťaži dvojhry mužov, pričom
putovné poháre sa získavajú po troch víťazstvách
za sebou, alebo po piatich víťazstvách celkom.
Toto boli rámcové zásady, ktoré možno doplňova~
a rozširovať so súhlasom komisie zloženej zo zá·
stupcov ústavov zúčastnených na tom - ktororn
ročníku preborov. Napríklad pri losovaní súťaži
na IV. prebore v Bratislave boli prednesené nií-
mietky proti spracovaniu niektorých výsledknv
z III. preboru, preto bola zúčastnenými. zástupca-
mi ústavov prijatá aj ďalšia zásada v znení:
"Usporiadajúci ústav je povinný vydat dokument
o priebehu a výsledkoch preboru do troch mesia·
cov po prebore a zaslať tento zúčastneným ústa-
vom. Prípadné reklamácie vyrieši usporiadajúci
ústav do 6 mesiacov po prebore." Bol to záslužný
čin prešovských zememeračov-športovcov, ktorý
našiel porozumenie u niektorýchvedúcich činite·
fov nášho rezortu .

. Víťazi v jednotlivých súťažiach I. preboru
v Prešove 1964: družstvá mužov: ÚGK Prešov I.
dvojhra mužov: Ing. F. Smižanský, ÚGK Prešov.
Iné súťaže sa v Prešove neuskutočnili.

Osobitný význam podujatia zdoraznil pred-
seda ÚSGK s. Ing. Jaroslav Průša, ktorý svojím
pozdravným listom blahoprial víťazom a doporu-
čil usporiadať súťaž v masovom 11lerítku. I. celo·
štátny prebor v Prešove skončil úspešne.

II. prebor usporiadal v dňoch 27.-28. febru·
ára 1965 ÚGK Brno za účasti 64 mužova 16 žien.
Súťažné' kategórie sa rozšírili o sútaž družstiev
žien, dvojhru žien, štvorhru mužov, štvorhru žien
i miešanú štvorhru. Ako vidieť, v Brne sa prebor
rozšíril o súťaže žien i v celkovom počte účastní-
kov. Bolo to dobré znamenie. Ukazovalo, že prebor
naberá dych, že sa stal predmetom širšieho zá·
ujmu. Ďalšie puťovně ceny pre jednotlivé súťaže
venovali: pre družstvo žien predseda ÚSGK s. Ing.

J. Průša, pre dvojhru žien ÚGK Brno, pre štvorhru
mužov KRÚ Praha, pre štvorhru žien KRÚ Praha,
pre miešanú štvorhru predseda ÚSGK s. Ing. J.
Průša. Riaditelom preboru bol S. Ing. Jaroš; pria-
tef športu, predseda ÚSGK s. Ing. J. Průša prišiel
osobne povzbudiť účastníkovo

Víťazi v jednotlivých súťažiach II. preboru
v Brne 196.5: družstvá mužov: ÚGK Prešov, druž·
stvá žien: ÚGK Brno, dvojhra mužov: Ing. F. Smi-
žanský, ÚGK Preš.ov, dvojhra žien: Alena' Pech-
manová, ÚGK Brno, štvorhra mužov: Ing. F. Smi-
žanský, Ing. Hilger, ÚGK Prešov, štvorhra žien:
A. Pechmanová, E. Vozdecká, ÚGK Brno, miešaná
štvorhra: Ing. F. Smižanský, ÚGK Prešov - H.
Dortová, ÚGK Plzeň.

Aj na tomto prebore bola organizačným vý-
borom potvrdená zásada z Prešova, že čestná úlo-
ha usporiadať ďalší ročník preboru pripadne
tomu ústavu, ktorého družstvo získa putovnú cenu
v sútaži družstiev. Ak bude víťazom ústav, ktorý
prebor poriada alebo už poriadal, stáva sa poria-
datefom ten ústav, ktorého družstvo sa umiestnilo
v poradí na ďalšom mieste.

Podfa uvedenej zásady usporiadal v dňoch
25.-26. februára 1966 Kartografický a reproduk-
čný ústav v Prahe III. prebor. Počet účastníkov sa
opitť zvýšil; zúčastnilo sa ho 66 mužova 21 žien.

Víťazi v jednotlivých súťažiach na III. pre-
b.ore v· Prahe 1966: družstvá mužov: ÚGK Prešov
I, družstvá žien: ÚGK Brno, dvojhra mužov: Ing.
F. Smižanský, ÚGK Prešov, dvojhra žien: Alena
Pechmanová, ÚGK Brno, štvorhra mužov: Ing. T.
Bartovic, Ing. J. Sokolík, ÚGK Bratislava, štvorhra
žien: Ing. R. Jeřábková, H. Dortová, ÚGK Plzeň,
miešaná štvorhra: Ing. F. Smižanský, ÚGK Prešov
a H. Dortová, ÚGK Plzeň.
Tiež tento prebor, ktorého riaditefom bol s. Jo-

sef Baťka, riaditef KRÚ a osobne sa ho zúčastnil
aj predseda ÚSGK s. Ing. Jaroslav Průša, sa skon-
čil úspechom. Organizácia bola vefmi dobrá.
Účastníci, ktorí sa už zhruba vzájomne poznali,
stretli sa ako starí známi a boli s celým priebe-
hom nadmieru spokojní. Organizátorom patrila
úprimná vďaka.

Organizovat IV. prebor pripadlo podla už spo-
mínaných zásad Ústavu geodězie a kartografie pre
Západoslovenský kraj v Bratislave. Povodne sa
uvažovalo, že IV. prebor sa uskutoční v Brezovej
pod Bradlom v tamojšej škole, ktorá je sídlom
celoštátneho odborného učilišťa geodetických me-
račov, no po zvážení všetkých okolností v súvise
s prepravou, ubytovaním a odpočinkom účastní-
kov bolo rozhodnuté, že prebor bude v Bratislave.
Dňa 19. decembra 1966 bol ustanovený prípravný
výbor s poťrebnými komisiami. Riaditefstvo pre-
boru prevzal riaditel ústavu s. Ing. Juraj Borov-
ský, ktorý má osobitné porozumenie pre takěto
podujatia. Pre organizátorov preboru bola vyslo-
vená Zásada, že prebor má vyzniet v serióznu
športovo-spoločenskú udalosť v našom rezorte a
má utužiť doterajšie a vytvoriť nové priatefstvá
medzi pracovníkmi našich ústavov. Toto podujatie
našlo plné porozumenie aj u Podnikového výboru
ROH, ktorý sa v čele s predsedom s. J. Dzurovom
vyslovil plne za zdar podujatia a zasadil sa za
jeho serióznu prípravu a realizáciu.

IV. celoštátny prebor bol v dňoch 24. a 25.
februára 1967 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 67 mu-
žov a 16 žien. Súťažilo sa vo všetkých 7 súťažiach,
v ktorých si účastníci vybojovali nasledovné
umiestnenie:
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družstvá mužov:
1. ÚGK Prešov (Ing. Smižanský, Ing. Hilgpr,

Hut),
2. ÚGK Bratislava (Ing. Bartovic, Ing. Sokolík.

Uhrovičj,
3. KRÚ Praha (Dočekal, Hermann, Jilemnický l,

družstvá žien:
1. ÚGK Brno (Pacáková, Pechmanová),
2. ÚGK Plzeň (Dortová, Ing. Jeřábková),
3. ÚGK Opava (Mainušová, Sýkorová),

dvojhra mužov:
1. Ing. F. Smižanský, ÚGK Prešov,
2. Jiří Bergr, ÚGK Liberec,
3. Jiří Smolík, ÚGK Liberec,

dvojhra žien:
1. Helena Dortová, ÚGK Plzeň,
2. Alena Pechmanová, ÚGK Brno,
3. Eva Pacáková, ÚGK Brno,

štvorhra mužov:
1. Ing. F. Smižanský-Ing. J. Hilger, ÚGK Prešov.
2. Ján Hermann-Miloslav Dočekal, KRÚ Praha,
3. Jiří Bergr- Jiří Smolík, ÚGK Liberec,

štvorhra žien:
1. Eva Pacáková-Alena Pechmanová, ÚGK BrnD,
2. Helena Dortová-Ing. R. Jeřábková, ÚGK

Plzeň,
3. Ing. J. Spillerová-Ing. N. Eichlerová, ÚGK

Bratislava,

miešaná štvorhra:
1. A. Pechmanová-Ing. M. Ezechýl, ÚGK Brno,
2. H. Dortová-M. Gotthart, ÚGK Plzeň,
3. M. Jurigová-Št. Javor, KRÚ Bratislava.

Ak pre celkové hodnotenie ústavov použijeme
analógiu bodového hodnotenia II. celoštátneho
preboru v Brne a podfa umiestnenia hodnotíme
družstvá muž ov a žien bodami 32, 30, 28, 26, 24,
22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 a jednotlivcov
a štvorhry bodami 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, je po·
radie ústavov nasledovné:

1. ÚGK Brno 136
2. ÚGK Bratislava 114
3. ÚGK Plzeň 102
4. KRÚ Praha 96
5.-6. ÚGK Prešov 64

ÚGK Opava 64

7. ÚGK Liberec 62
8. KRÚ Bratislava 44
9. ÚGK Praha 30

10.-11. ÚGK Žilina 22
ÚGK Pardubice 22

12. Kartgeofond Bratislava 18
13. ÚGK Č. Budějovice 12
14. ÚSGK Praha 4.

Malá štatistika o množstve zohratých seto'!
hovorí o fyzickej náročnosti preboru i potrebe
svedomitej prípravy. V priebehu dvoch dní bolo
zohratých celkove 1091 setov na 8 stoloch. Z toho
družstvá mužov zohrali 697 setov, družstvá žien
117, v dvojhre mužov bolo zohratých 146 setov,
v dvojhre žien 32, v štvorhre muž ov 56, v štvorhre
žien 13 a v miešanej štvorhre 30 setov.

V zastúpení nemocného predsedu Ing. J. Pri'l-
šu bol hosťom IV. preboru prvý námestník pred-
sedu ÚSGK Ing. Zoltán Kotzig. Účastníci spontán-
ne prijali návrh na odoslanie pozdravného te-
legramu predsedovi ÚSGK Ing. Průšovi s úprim-
ným prianím skorého uzdravenia a návratu do
úradu.

Hodnotiac IV. prebor a berúc do úvahy mien-
ku vyslovenú mnohými účastník mi, možno pove·
dať, že prebor ozaj splnil vytýčené zásady a skon·
čil športovým i spoločenským úspechom. Zápasy
boli vybojované urputne, ale v medziach fair-plav.
Športová úroveň bola vysoká. Slávnostné odovzda-
nie cien víťazom v hoteli Carlton, usporiadané n'i
ukončenie preboru, bolo d6stojným záverom IV,
celoštátneho preboru geodetov a kartografov
v stolnom tenise na rok 1967 v Bratislave. Všet-
kých hrialo uspokojenie nad dobre vykonano'l
prácou, nad dobrou reprezentáciou vlastných ústa·
vov, uspokojenie z hodnotného športového i spo-
ločenského zážitku.

Nech žije V. prebor geodetov a kartografov
v stolnom tenise pre rok 1968 v Liberci!

Poznámka účastníka přeboru:

Soudruzi v ÚGK Bratislava se svého úkolu
v uspořádání přeboru zhostili na výbornou. Každý
účastník byl vybaven propozicemi a přehledným
a orientačním plánkem města Bratislavy. S ubyto-
váním v hotelu Carlton byl jistě každý účastník
spokojen. Stravování bylo umožněno v blízkých
prodejnách a částečně zajištěno i přímo na pře-
boru. Dobře působil slavnostní nástup družstev,
vedených pionýrkami se standartami jednotlivých
ústavů, oficiální zahájení a pružné vedení soutěží.
Sportovní úroveň některých hráčů, kteří hrají
nebo hráli sportovní soutěže v krajích, byla sku-
tečně vysoká. Hrálo se ve vzdušném, velkém sále
tělocvičny TJ Stavokombinátu Vinohrady. Předání
putovních a ostatních cen bylo provedeno na stup-
ních vítězů na banketu v hotelu Carlton. Každý
účastník přeboru obdržel upomínkový dárek a
publikaci, obsahující mj. již i výsledky přeborl',
včetně reprodukcí reportážních fotografií. Poho-
tové vydání publikace během dvou dnů bylo
účastníky s uznáním hodnoceno. Další fotografie
si mohou účastníci objednat podle vzorků, které
zaslal ÚGK v Bratislavě každému ústavu. ÚGI<
v Liberci bude mít rozhodně dost starostí, bude-li
chtít způsob uspořádání přeboru v Bratislavě
předčit. Ing. Hruška
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17. července 1877 - před 90 lety, se narodil v Čer-
vených Janovicích, okres Kutná Hora, Ing. Rudolf Schus-
ter, měř. rada a zástupce přednosty archivu map ka-
tastr. Pod básnickým jménem Jaroslav Vlad. Janovický
vydal několik básnických spisfi. Láska k vlasti byla vfidčí
melodií v Janovického tvorbě. (Zemřel 26. srpna 1965
v Praze-Ruzyni.)

19. července 1882 - před 85 lety se narodil v Telči
na Moravě Ing. Ludvík Dolelal, vrchní měř. rada a
skupinář zeměměřické skupiny u pražského ředitelství
drah. Zavedl zaměřování žel. tratí na pevném základě
rovinné trigonometrie. Ve své praxi vynikal rovněž
v oceňování pozemkfi, ovocných stromfi a země děl·
ských plodin. Od založení Spolku českých geometrfi
byl jeho členem a dlouholetým členem výboru a mi-
mořádně činným členem a činovníkem bývalého SIA.
(Zemřel 10. června 1951 v Telči na Moravě).

4. srpna 1912 - před 55 lety zemřel v Praze Alfréd
Hurtig, stav. rada a kartograf hl. m. Prahy. Vytvořil
velkou řadu plánfi pražských čtvrtí a sousedních obcí,
které dnes jako historický dokument jsou vyhledávanou
pomfickou pro badatele. (Narodil se v Manětíně dna
6. února 1850).

13. srpna 1852 - před 115 lety se narodil v Paskově
u Ostravy na Moravě Ing. Josef Líčka, profesor a rektor
Vysoké školy tecll'nické v Brně. Těžiště jeho práce bylo
v budování zcela nového ústavu vědeckého, v jeho
organizaci, jakož i v organizaci přednášek na odboru
stavebně inženýrském a na učebném běhu pro zeměmě-
řiče. Na tehdejší· poměry práce nemalá. (Zemřel 4.
srpna 1909 v Brně).

17. srpna 1872 - před 95 lety se narodil v Etampes
Ing. René Danger, prof. :f:cole spéciale des Travaux
publics, dlouholetý redaktor odborného časopisu "Jour-
nal des géomětres-Experts Franl;ais". Je znám svými
styky s českými zeměměřiči již z doby před 1. světovou
válkou. Byl jeden z prvých zahraničních členfi M.A.P.
V roce 1937 byl vyznamenán řádem Bílého lva 4. třídy.
Byl čestným členem Spolku čs. zeměměřičfi. (Zemřel 10.
června 1954 v Paříži.)

21. srpna 1907 - před 60 lety se narodil v Opavě
Ing. Dr. Josef Biihm, DrSc., děkan a profesor vyšší
geodézie na ČVUT v Praze. Jeho odborná, vědecká a li-
terární činnost spadá z velké části do oboru matema-
tické kartograne, vyšší geodézie a vyrovnávacího počtu
aplikovaného na problémy geodézie. Pfisobí v mnoha re-
dakčních radách, vládní komisi pro geodézl1 a karto-
gram. V odborných časopisech našich i zahraničních
otisk I přes 50 pfivoďních článkfi. Jeho kniha "Vyrov-
návací počet" se stala celostátní učebnicí. ČSSR zastu-
poval na mnoha mezinárodních kongresech.

24. srpna 1862 - před 105 lety. se narodil ha Smí·
chově PhDr. Václav Láska, profesor užité matematiky
na KU. V celé své učitelské činnosti se věnoval astro-
nomii, seismice, geofyzice a v neposlední řadě zemské-
mu magnetismu a gravitaci. Zanechal dílo neobyčejně
hodnotné, čítající na několik set prací, mezi nimi řadu
knih a učebnic. (Zemřel 27. července 1943 v Řevnicích
u Prahy.)

26. srpna 1947 - před 20 lety zemřel v Praze-Nuslích
Ing. Jan KavaIfr, min. rada a honor. doc. ČVUT v Pra-
ze a první:přednosta Reprodukčního ústavu min. nn.
Autor mnoha odborných článkfi v Z. O. aj. a významný
odborový pracovník. (Narodil se 13. listopadu 1879
v Hradci Králové.)

1 září 1907 - před 60 lety, se narodil v Praze 7
Ing. Zdeněk Mašín, ndb. učitel na SPŠZ v Praze, bývalý
asistent v ústavu prof. Dr. Fr. Fialy na ČVUT v Praze.
Od roku 1932, kdy nastoupil ke kat. službě, prošel ně-
kolika kat. úřady, býv. min. techniky a ÚSGK. Na SpsZ
přednáší geodézl1 a mapování. Je autorem mnoha od-
borných článkfi a spoluautorem několika učebnic pro
žáky stř. prfim. škol zeměměřických. Je členem redakční
rady GaKO a členem komise pro státní závěrečnou
zkoušku na stav. fakultě ČVUT v Praze - směr ze-
měměřický.

16. záři 1917 - před 50 lety se narodil v Kutné Hoře
Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, proděkan a docent kartogra-
ne na fakultě stavební ČVUT v Praze, směr zeměmě-
řický. Je vedoucím katedry mapování a kartograne a
člen vědecké rady fakulty stavební, člen zkušebních
komisí pro státní závěrečné zkoušky a kandidátské ob-
hajoby. Vedle více než 20 pfivodních .odborných prací a
článkfi v GaKO aj., napsal skripta "Uvod dokartomet-
rie" a spolu s Ing. K. Dvořákemknihu "Kartograne".
Vykonal kratší studijní cesty do Moskvy a Dráždan.

18. září 1752 - před 215 lety se narodil v Paříži
A. M. Legendre, francouzský matematik a geodet, prof.
na Voj. škole v Paříži, tvfirce vyrovnávacího počtu po-
dle metody nejmenších čtvercfi (nezávisle od Gausse) a
autor proslulé Legendreovy poučky pro výpočet sfér.
a geod. trojúhelníkfi. (Zemřel 9. ledna 1833.)

21. září 1907 - předi 60 lety, se narodil v Bradkovi-
cích, okres Příbram, Ing. Karel Holý, samostatný odbor-
ný referent ÚSGK. Od r. 1930, kdy nastoupil k. Z. f. ř.
v Praze, prošel tech. referátem KNV Praha a Ustavem
geodézie a kartografie pro kraj Středočeský a hl. m.
Prahu. Jako .znamenitý a všestranný odborník při práci
v terénu byl pro houževnatost a svědomitost povolán
do ÚSGK.

Využití zemědělské a lesní, půdy, její ohraničení,
vzdělávání, držebnostní poměry, soupis, popis, da-
ňová hodnota, způsoby měření a zobrazení, to vše
prodělávalo po staletí hluboký historický výVOj.
Tento vývoJ si vynutil řadu důležitých opatření,
předpisů a právních norem, na jejichž zavedení,
plněni a Výsledcích závisel hospodářský rozvoj na-
šeho státu. -

Vítězstvím socialismu v naší vlasti, převede-
ním půdního fondu do socialistického a družstevní-
ho vlastnictví a zavedení nové socialistické evi-
dence byla zamědělská půda oproštěna od speku-
lačních záměrů a častých sporů o majetkové hra-
nice, jak tomu bývalO často v minulosti.

V tomto složitém vývOji přináší rok 1967 řadu
významných Výročí, které vedou k zamyšlení nad
historickou minulostí, pokrokem současnosti a nad
dalším perspektivním vývojem naší měřičské služby
v socialistické společnosti.

Tak vzpomeňme, že již v roce
1517 (před 450 lety) - byla zavedena daň ze
statků. Každý platil z ceny svého statku, tj. z kaž-
dé kopy grošú 1 groš český.

K stanovení ceny statku pro vyměření daně
zvolili stavové na zemském sněmu pro každý kraj
tři komisaře. Povinností komisařů bylo zjistit u ma-
jitele cenu statku nebo prohlídkou statku ji od-
hadnout.
1617 (před 350 lety) - dohotovil Šimon Podol-
ský z Podolí, měšťan pražský a měřič zemský
v království Českém spis ,,0 mírách zemských, a
vysvětlení, od kterého času míry a měření zemské
v království Českém svůj začátek mají".

Spis byl vyhotoven k žádosti POdolskěho sně-
mu zemskému, aby podle dochovaných měr byly
stanoveny nové míry zemské.
1667 (před 300 lety) - byla zemským sněmem
zvolena komise, která měla provést "generální vi-
sitaci země".

Výsledkem této visitace, prováděné v letech
1669---,1679, byly tzv. "lánské rejstříky", podle
nichž se daně vybíraly z lánů a komínů. Zdanění
byly podrobeny: pole, vinice, domy, šenky, řemesl-
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níci a židé. Podle lánských rejstříků se daň vy-
bírala do roku 1748.
1747 (před 220 lety) - byl dohatoven operát no-
vého systému zdaňování začatý v roce 1713 a tvo-
řící "třetí berní roHu", která vešla v platnost ro-
kem 1748.

Patentem z 2. března 1713 uloženo bylo všemu
duchovenstvu, vrchnostem, měšťaniim i poddaným,
aby podávali svá přiznání, na jejichž základě byla
daň placena, podle počtu usedlostí, bez zi'etele
k rozsahu pozemků k usedlosti náležejících.

1757 (před 210 lety) - byla vyhlášena "čtvrtá
berní roHa a exaequatorium dorninicale" tvořící zá-
klad dominikálního katastru tereziánského.

Výsledkem byl zvláštní systém berní, spočíva-
jící na dVOjím katastru: rustikálním (pro pozemky
selské) a\ na ka:tastru zvaném exaequatorium do-
minicale (pro pozemky panské).
1777 (před 190 lety) - patentem ze dne 1. břez-
na t. r. bylo doporučeno vrchnostem, měšťanům
a klášterům, aby na svých statcích zavedly tzv.
Raabovský robotni svod (zrušení roboty).

Účelem raabovské soustavy [pojmenované po-
dle dv. rady Raaba)bylů takové rozdělení vrch-
nostenských pozemků mezi sedláky, aby na místě
velkostatku povstaly jen malé statky, na kterých
by odpadla robota a sedláci za nabyti tohoto (po-
žitkového) vlastnictví by dávali vrchnostem ná-
hradu v peněžních dávkách (úrocích, činžích).
Raabizace nebyla vnucována. Uskutečnila se na čet-
ných panstvích v Dolních Rakousích, ve Stýrsku,
Haliči a na Moravě; v Čechách na 105 panstvich
nadačních, klášterních a městských.
1777 (před 190 lety) - schwarzenberský země-
měřič a archivář z Třeboně Petr Kašpar Světecký
podal cisařovně Marii Terezii návrh na nové vymě-
řováni veškeré půdy odbornými zeměměřiči.

Přestože návrh nebyl přijat, byly podle něho
zaměřovány mnohé obce v našich zemich.

1817 (před 150 lety) - patentem z 23. prosince
t. r. byl vydán souhrn pravidel pro založení tzv.
s tab i 1n i h o k a t a str u, který byl již budován
na vědeckých, matematicko-geometrických celo-
státnich základech, což bylo na tehdejši dobu vel-
kým pokrokem. Stabilní katastr sloužil nejen pro
zdanění pozemků, ale i různým technickým úče-
lům, např. k projektování drah, regulačnich plánů
měst, regulací toků, meliorací apod.

Jednotně položená trigonometrická síť byla
základem pro podrobné měření pomocí měřického
stolu. Výsledkem bylo geometrické zobrazeni ze-
mědělských, lesních, ale i neplodných a zastavě-
ných pozemků v tzv. originálních mapách, tvoři-
cích souvislý celek pro zobrazené územi. Výměry
byly původně udávány v jitrech a sáhách. Čistý
výnos byl určován -vceňováním a vtřiďovánim po-
dle přirozené hodnoty pozemků bez ohledu na je-
jich vlastníka nebo uživatele, tj. bez rozlišování
půdy selské nebo panské.

Zmíněné originálni mapy jsou pro české země
téměř v úplnosti uloženy v ústředni dokumentaci
Kartgeofondu, pobočky v Praze, kde jsou plnou
měrou využivány pro vědecké, technické" a bada-
telské účely. . . .
1827 (před 140 lety) - bylo zřízeno tzv. cen-
trální vyměřovaci ředitelství ve Vidni. Pro písemný
a mapový materiál vznikajiciho stabilniho katastru
z oblasti Čech bylo při něm dále zemské vyměřo-
vací ředltelstvl v Praze na Malé Straně, kde se

materiály ukládaly pro další potřebu, pokud se
zčásti nebo v kopiích nepostupovaly do Vídně.

Tento v Prazezřízený státní úřad (s vymeze-
nou územní kompetencí) několikrát změnil své
jméno a potrval nakonec jako archív map katas-
trálních až do své likvidace v roce 1950.
1881 (před 80 lety) - byla vydána instrukce
pro katastrální měření metodou polygonálni a tri-
gonometrickou, která byla v roce 1904 přepraco-
vána a znovu vydána.

Podle této instrukce byly prováděny novomě-
řické práce ve starých rakouských zobrazovacich
soustavách, v různých měřítkách a kladech mapo-
vých listů.

19 O7 (před 60 lety) - byllli vydána instrukce
k provádění měřeni použitím měřického stolu za
účelem pořizení podkladů k vedení katastru daně
pozemkové a Návod (pokyny), jak vykonávat prá-
ce a změny v operátech evidence katastru daně
pozemkové, podle ř. zákona .čis. 83 z roku 1883.

1927 (přeď 40 lety) - byl vydán tzv. K a t a s-
t r á I n í z á k o n ze dne 16. prosince t. r. číslo
177 Sb. o pozemkovém katastru a jeho vedeni, kte-
rý nahradil téměř všechny předchozí katastrální
normy a jednotně usměrnil a osamostatriil výkon-
nou katastrální službu pro celé území našeho stá-
tu. Zákon též stanovil, jak má být novým měřením
katastrálni operát doplněn a obnovován.

1937 (před 30 lety) - byl vydán "I. Návod, jak
vykonávati práce pro obnovení pozemkového katas-
tru novým katastrálním řízením". Instrukce pro
obnovení pozemkového kat astru.

Návodem pozbyly platnosti všechny stejnou
\('c upravující předpisy bývalého Rakouska a
Uherska a na Hlučinsku také bývalé předpisy prus-
ské a předpisy československé, vydané před účin-
ností katastrálního zákona v roce 1927, i některé
předpisy pozdější.

1 9 4 7 (před 20 lety) - osídlování konfiskované
půdy a realizace pokrokových zásad nové zeměděl-
ské politiky (např. "půda patří těm, kdo na ní pra-
CUjí") si vynutily rychlé a operat1vni provádění
mnoha akcí zeměměřickou službou v jednotlivých
okresech. Byly to mimo jiné akce dané zákonem
č. 55/1947 Sb. o pomoci rolníkům při uskutečňo-
váni zemědělského výrobního plánu, zákonem čislo
139/1947 Sb. o zamezení drobeni zamědělské půdy
a zvláště pak, zákonem č. 142/1947. Sb. o revizi
první pozemkové reformy, sledUjící likvidaci zbyt-
kových statkt"t a s nimi souvisejíci nová přídělová
řízení ve spolupráci s národními výbory.
19 5 7 (před 10 lety) - probíhala II. etapa úkolu,
který byl uložen X. sjezdem KSČ a usnesenim vlá-
dy - zakládáni jednotné evidence půdy UEP).

Úkolem bylo vybudovat takovou moderní evi-
denci půdy, která by poskytovala hodnověrné údaje
a podklady pro plánování zemědělské Výroby a pro
potřeby odvětví národniho hospodářstvi.

I rok 1967 bude zapsán v historii pozemkového
katastru. V tomto roce byla zahájena na území
státu II. etapa v zakládáni komplexní evidence
nemovitostí.
. Význam této nejnovějši půdní evidence spočivá

v tom, že kromě zápisu skutečného uživání půdy
eviduji orgány ÚSGK podle zákona č. 22/1964 Sb.
též vlastnické a jiné právni vztahy k veškerým
nemovitostem. Hor.
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Dr. Ing. Fritz Deumlich

. Jnstrumel1tenkunde der Vermessungstechnik, VEB Ver-
lag mr Bauwesen, Berlín, 1967, 490 stránek formátu
17 X24 cm, 630 obrázků, cena neudána.

Kniha vychází v posledních deseti letech již ve čtvrtém
vydání, podstatně rozšířeném a přepracovaném proti dru-
hému a třetímu vydání z r. 19631a 11964 (478 str., 519 obr.
a zejména ve srovnání s vydáním prvním z r. 1957 obsa-
hujícím jEm380 str. a 384 obr. Nová vydání jsou vyvolána
nejen čilým vývojem měřické techniky, ale jistě také
tlakem zvýšené poptávky po publikaci tohoto druhu. již
proto zaslouží trochu pozornosti i v našem časopise.

Látka je rozčleněna, kromě ú vod n í čá s t i a vše-
obecné stati (1) základů nauky o strojích, do
čtyř hlavních kapitol: (2) přístroje k vytyčo-
v á ním ě ř e n I vod o r o vn Ý c h ú h 1Ů, (3) pří - .
stroje k měření výšek a výškových roz-
díl Ů, (4) pří str oj e k měř e n I V'z dál e n o stí a
(5) t ach y m e t r i c k é str o j e.

Z úvodu je nejzajímavější historický oddíl, popisující
poutavou formou vznik a vývin měřických pomůcek od
dob starověku až po naše dny, a to v. šíři zahrnující
dnešní celosvětovou produkci. Neschází ani zmínka
o naší kdysi tradiční výrobě_ firmy josef a jan Frič
i o mladší dílně firmy Srb a Stys, která byla základnou
pozdějšího národního podniku MEDPTA. je samozřejmé,
že jak v úvodu, tak i v da·lším textu se hlavní zájem
obrací k producentům německým, švýcarským, sovět-
ským, britským, francouzským, italským, japonským a
americkým, majícím na světovém trhu dominující po-
staveni. Nicméně ani maďarský, rakouský, polský, švéd-
ský a čínský průmysl měřických přístrojů nepřichází
zkrátka. 'Úvod končí kratičkým všeobecným návodem
k zacházení s přístroji, kterému by však neškodilo věno-
vat více místa. Dnes, kdy bohužel jsou běžným zjevem
polní práce za mrazivého počasí, při kterém tuhne ob-
vykle užívaný olej v čepech přístrojů a často znemožní
nebo aspoň znehodnotí měření, by měřič uvítal upozor-
nění na tuto nesnáz, a také pokyn jak jí předejít. Pro
udržení dobrých magnetických vlastnosti busolních pří-
strojii je třeba pamatovat při jejich delším uložení na
zachování aktivní polohy desaretované střelky a na ne·
bezpečí dopravy v lpotorových vozech elektrických drah
(indukční pole stejnosměrného proudu). Také tyto okol-
nosti neměl návod opomenout.

V kapitole základii nauky o strojích se čtenář seznámí
s elementárními zákony geometrické optiky, normálními
vadami čoček a jejich soustav, s funkcí oka a s kon-
strukcí a zkoušením libel; tyto poznatky mu budou uži-
tečné při studiu dalšího obsahu, zejména pokud jde
o rektifikační úkony.

Stať pojednávající o přístrojích a pomůckách k měře-
ní horizontálních úhlii je nejobsáhlejší, neboť theodolit je
nejčastějším instrumentem zeměměřiče a má také nej-
širší sortiment jak v konstrukci, tak i v použití. Autor
začíná popisem jednoduchých vytyčovacích pomiicek
(hranolů ap.), pokračuje magnetickými úhloměrnými
stroji, dále theodolity roztříděnými do čtyř skupin přes-
nosti, autoregistračními přístroji (včetně kódových) a
končí gyroskopickými stroji. Popis, bohatě doloženýčet-
nými dobře reprodukovanými vyobrazeními a schématy,
jde ovšem mnohem hloub než tzv. firemní literatura, ze
které pochopitelně také vydatně čerpá. Zájemciim o stroj
určitého okruhu použití především skvěle poslOUŽí pře-
hledné tabelárnI seřazení zhruba rovnocenných Výrobků
v přesnostních skupinách, které urychlí volbu vhod-
ného typu, jehož nuance v provedení rtlzných značek lze
pak prostudovat v individuálních detailních popisech.
Autor se nikterak nevyhýbá solidní srovnávací kritice,
a tím zIskává velkou přednost před známými propa-
gačními. tiskovinami. Měřič velmi ocenI podrobné ná-
vody k rektifikacl závad nebo k eliminaci jejich vlivu,
poku!! je náprava v možnostech užívatele stroje. Cetné
konstrukční nákresy názorně informují o nepřístupných
součástlch aparatur a předcházejI tak nesprávnému po-
suzování vadného výkonu a nevhodným zásahům. Ná-
zorná schémata diisledků strojových vad sledujI tentýž
účel a usnadňují studentiim pochopenI funkce přIstroje.

Kapitola výškoměrných přístrojů je zpracována ve
stejném duchu. Obsahuje popis přístrojii geometrické
nivelace od trubicových a hadicových výškoměrii a pro-
filovacích souprav až po nivelační stroje kompensační,
které svými přednostmi zvolna z praxe vytlačujI stroje
libelové. Bohatý přehled nivelačních strojii je rovněž roz-
dělen do čtyř skupin přesnosti a zaznamenává všechny
podrobnosti provedení nutné k posouzení výkonnosti a
vhodnosti použití k určitým úkoliim. Popisem riizných
typů nivelačních latí a jejich komparace nivelační stať
končí. Menší část této kapitoly je věnována výškoměr-
ným pomiickám, založeným na měření vertikálních úhlii
a nakonec je stručná zmínka o sextantu, barometrech a
pojízdných výškoměrných automatech.

Délková měřidla, optické a elektronické dálkoměry
vyplňují další část knihy. V přímém i optickém měření
vzdáleností celkem nedošlo v posledních létech k vý-
znamnějším objevům, ale zato vývoj elektronické mě-
řické techniky se již vymanil z dětských střevíčkii a
dnes běžně zásobuje trh přístrOji jednoduššími v obsluze,
energetickém provozu i dopravě. Autor pojednáVá hlavně
o dálkoměrech fázových, které jsou pro účely praktické
geometrie nejvýznamnější. Popis doplňuje příklady zá-
pisu pozorování a zpracování výsledkii. U optických dál-
koměrfi a paralaktických latí podrobně probírá postup
při přezkoušení a určení konstant (korekcí) soupravy,
což každý čtenář vděčně přijme. Zmínky o telemetrech,
shoranu a interferenčním komparátoru jsou omezeny
na stručnou informaci, pro velkou většinu čtenářii zcela
postačující.

Nitková tachymetrle a její autoredukční diagramové
obměny i za dnešního čilého tempa mechanizace a auto-
matizace si podržují svůj podíl na lokálních měřických
úkonech, zejména projekčních a mapovacích (doměrky
při fotolgrammetrli). Znalost jejích měřických souprav
je tedy pro každého praktika nezbytná. Poslední kapi-
tola knihy plně vyhovuje této potřebě a dále obsahuje
i popis přesných redukčních tachymetrii dvojobrazových
(Redta, Wild RDH), který. na konec uvádí i autore-
gistrační (kódový) auto·redukční theodolit firmy Kern
DK-RT, jako poslední stupeň vývoje tachymetrfi. Samo-
zřejmě, že v této stati neschází obšírná zmínka o dálko-
měru BRT 006, jehož výkonnost a široká možnost použití
v podrobném měření mu získává stále větší oblibu.
Kapitola končí výběrem topografických stolových sou-
prav. Charakteristická data každého souboru přístrojů
riizných značek jsou - stejně jako v ostatních kapito-
lách - seřazena v tabelárních souhrnech.

Deumlichovo dílo se omezuje na přístroje pro měřické
práce polní. Některý čtenář snad by si přál, aby podobná
publikace obsahovala ještě další aparatury a pomůcky,
s nimiž výkonný měřič přijde do styku. Uvážíme-li však,
že počtářské, zobrazovací a planimetrické stroje a ná-
stroje by rozsah knihy patrně zdvojnásobily a za dneš-
ního pokroku techniky by jen urychlily její zastarání
(které i za nynějšího objemu se poměrně brzy proje-
vuje, viz dvě přepracovaná vydání od r. 1957), uznáme, že
jde o přání stěží splnitelné. Počtářská technika (ostatně
společná s četnými jinými obory) již do tohoto rámce
nepatří. Právě tak velký sortiment a složitost fotogram-
metrických strojii by nutně vyžadovaly zvláštní publi-
kaci.

Kniha bude vřele uvítána všemi zeměměřiči, kterym
bude cenově dostupná, neboť přehled moderní polní v9-
stroje může účinně přispět k pokroku v technologU
vlastního měřického výkonu. Také posluchači geodeUc-
kého studia v ní najdou neocenitelný studijní pramen.
Protože při rozsahu našeho odborného knižního trhu
nelze pomýšlet na obdobné dílo v českém nebo sloven-
ském jazyce, ani na jeho překlad, bylo by žádoucí, aby
naše významnější pracoviště si zmlněnou publikaci
opatřila; alespoň všechny geodetické a stavebně pro-
jekční organizace a zejména jejich útvary, starající se
o doplňovánI a údržbu inventáře, by ji měly mIl stále
po ruce.

Po grafické stránce můžeme (s trochou závisti) kon-
stavovat dobrý materiál a svědomité a vkusné zpraco·
vánl; jen vazba by mohla být bytelnější. Nepatrná nedo·
patření korektury sl čtenář snadno opraví.
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Chyby v zakládání staveb.

170 strán, 138 obr., 1966, Praha, SNTL, formát B 5.

Clen korešpondent Maďarskej akadémie vied K. SZéchy,
profesor TU v Budapešti, laureát Kossuthovej_ ceny, na·
pisal nevelkú knihu (čo do rozsahu), ktorá povodne vy-
šla v maďarčine r. 1958 a v pomerne krátkom čase
získala vo svete prenik'avý úspech. Skor než na kni~'
nom trhu objavilo sa druhé, rozšírené maďarské v'yda~le
(1963), preložili a vydali ju vo viacerých svetovych ]a-
zykoch: v ruštine (1960), vi angličtine '(1961) a v neu:·
čine (1963). Ďalej r. 1964 pripravovali jej vydame
v španielskom a francúzkom preklade (preklad už
iste vyšiel) a r. 1966 vyšiel aj český preklad.

K. 5zéchy sa vo svojej publikácii venuje opisu chýb
pri zakladaní stavieb,. opisu ich príčin a ~ásledk~v,
ďalej diskusii o sposobe odstraňovania takych chyb,
alebo o správnom postupn, ktorý mal byť zvolený. Pri-
tom zhrnul a opísal velký počet príkladov z praxe.
Oprel sa o poznatky a skúsenosti získané vo všetkých
kultúrnych krajinách sveta. O čo išlo autorovi pri spra-
covaní tohoto aktuálneho a velmi zaujímavého námetu?
Publikácia si kladie za ciel oboznámiť stavebných od·
borníkov s chybami pri zakladaní stavieb s tým, aby sa
zabránilo ich opakovaniu. .

Spracovanú látku rozvrhol autor do 4 kapitol
r okrem úvodu). V úvode se zaoberá ekonomickým vý-
znamom a príčinami chýb pri zakladaní stavieb. Príči:ny
Chýb rozdeluje do následujúcich 4 skupín, podla kto-
rých sú nazvané aj príslušné kapitoly:

1. Chyby vzniklé zanedbaním geotechnického prie-
skumu alebo jeho nedostatkami.

2. Chyby zavinené chybou projektu,
3. Chyby sposobené nesprávnym prevádzaním zakla-

dania.
4. Chyby sposobené prírodnými silami a zmenou za-

ťaženia.

Hoci kniha je určená stavebným technikom v pro-
jekcii a na stavbách a študujúcim na stredných a výso-
kých školách stavebných, považujem za uŽito9né ~po-
zorniť na ňu aj širší okruh geodetov, hlavne vsak tych,
ktorí robia merania sadania a vodorovných posunov
stavieb.

Kniha je bohato ilustrovaná grafmi sadania a časo:
vého priebehu sadania vyšetrovaných stavieb, pn
ktorých sa vyskytli chyby pri zakladaní. Chyby pri za·
kladaní sa totiž prejavujú hlavne škodlivým sadaním a
trhlinami v nosných konštrukciách, v krajnom prípade
ich poškodením, alebo aj zrútením, pričom može dojsť
aj k stratám na životoch. Velmi často sa vyskytujú p~í-
pady, že nepdpustné sadanie (najmi!. nerov~omerl[le!
sposobuje ťažkosti v prevádzke. Preto pri vysetrovam
chýb v zakladaní a pri návrhu vhodných opatrení hrajú
takú doležitú rolu informácie o sadaní a posunoch sta-
vieb.

Z početných opísaných príkladov sa zmienim
o dvoch: .
1. Medzi najv8.čšíe katastrófy poslednej doby patrí pre-
lomenie údolnej priehrady Malpasset na rieke Reyran
(2. 12. 1959), pri ktorom prišlo o život viac ako 400 ludí
a podstatná časť francúzskeho mestečka Fréjus bola zni·
čená. Priehradu vybudovali v r. 1952-1956. Jej max.
výška nad dnom údolia bola 60 m. Priehradový múr po-
stavili velmi starostUvo z betónu výbornej kvality. Velmi
starostlivo vykonali injektáž základov a puklín v hor-
nine pri votknuti bokov. Dokladom dobrej injektáže je,
že bloky vylomené zo základu vytrhli zároveň aj skalu.
Príčiny katastrofy vyšetrovala osobitná komisia, ktorá
"nezistila po katastrófe žiadne nedostatky ani v pro-
jekte ani v prevedení. Usúdila, že bol o škodliVé, keď sa
z úspornýchdovodov nepokračovalo v geologickom
prieskume po zistení povážlivých okolnosti na lavom
brehu, keď nebola priehrada po uvedení do prevádzky
maximálne zaťažená a keď sa nekonali meranle defor-
máciía posunov." Po dokladno~ vyšetrení mlesta zlomu

komisia došla k záveru, že prelomenie hrádze nastalo
prelomením dna v skalnom podklade pod hrádzou.
V súvislosti s touto katastrófou K. Széchy poznamenáva,
že za posledných 50 rokov sa pretrhlo asi lOG údolnýc.h
priehrad. Popísaný príklad sign~lizuje. že je nut~é .su-
strediť pozornosť na význam dokladného geologlckeho
prieskumu, na doležitosť skúšobného zaťaženia a na
stálu registráciu meraných doformácií. " •

2. Druhý príklad sa týka premostema mundačneho
územia cestných železobetónovým trámovým mostom
o rozpatí 3X 34,8 m. Pretože išlo o tuhú konštrukciu,
citlivú na sadanie vykonali pred projektovaním starost-
livý prieskum. Odborný posudok upozorňoval na to, že
možno očakávať nerovnomerné sadanie. Preto z opatrnosti
projektovali hlavné nosníky, tak aby konštrukciu bolo
možné zdvíhať a tým aby. bolo možné odstrániť rozdiely
v sadan!. S ohfadom na citlivosť hornej konštrukcie sú-
stavne meral1 sadanie pilierov cez celé obdobie výstavby
mostu. '
Výsledky merania ukázali, že skutočné s,:danie pod~tatne

prekročilo vypočítané hodnoty. Z toho dovodu konstruk-
ciu niekolkrát zdvihli, aby sa odstránili škodlivé ná-
sledky značných rozdielov v sada.ní. "Nakolk.? u.ž pr}
projektovaní konštrukcie sa prihhadalo na ocakava~e
ťažkosti, nedošlo, vďaka aj starostlivému meramu,
v tomto prípade k škodám," píše autor.

Knihu K. Széchy-ho odporúčam preštudovať geode-
tom, ktorí v záujme lepšieho plnenia svojich úloh na
úseku merania posunov stavieb si chcú prehlbiť vedo-
dosti z vednej disciplíny o zakladaní stavleb.

Peter Marčák

Olomouc - orientaění plán.

Kartografické nakladatelství vydává orientační plán
Olomouce v pětijazyčné úpravě pro potřebu návštěv-
níků tohoto města.
Plán zobrazuje v měřítku 1: 10000 ulice a jejich popis,
zelené a vodní plochy. síť městské dopravy; barevně
odlišuje jednotlivé městské čtvrtě, hlavní průjezdní ulice
a červeně zvýrazňuje stavební památky, kulturní zaři-
zení a některé podniky veřejných služeb. Samostatnými
značkami jsou označeny hotely, restaurace, pošty, di-
vadla kina zdravotní zařízelllí, parkoviště, stalIloviště
autot~xi a benzínová čerpadla.
Na zadní straně plánu je rejstřík ulic. a seznam všech

na' mapě uvedených objektů, s adresami, telefony a in·
dexovým označením pro snadné vyhledání v plánu.
Orientační plán Olomouce vychází v nákladu 11 000

výtisků v ceně Kčs 4,-.

[lj Fr i č, ). ).: o vzniku a rOZVOji vlastního závodu; praha 1931
(2) K I Ob O u č e k, ).: Ceské geodetické stroje, Technický obzor

1948
[31 Me o pta: 40 let národního podniku Meopta - Praha; Praha

1949
[4] Pud r, J.: Dějiny geodézie a. kartografie, Praha 1959
[5) R Y š a v ý, J.: Nižší geodézie, Praha 1949
[8] Š i m e k, A.: Z dějin zeměměřictví a geodetických strojů, Brno

1949
[7] Ti c h ý, A.: Antonín Tichý, ZV 1923
[8] Ti c h ý, A.: prof. Ph. Dr. Václav Láska, ZV 1924
[9] Ti c h ý, A.: Láskův universální tachymetr v provedení Rosto-

vě, ZV 1924
[101 Vel f I I k, A. V.: Dějiny technického učení v Praze, Praha

1906 a 1909.
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PI'ir6stky Ústl'edni mapové dokumentace
Kartgeofondu, pobo~ka Praha

CSSR
Atlasy!

SkolnJ atlas svi!tových di!jln. Vydala OSGK. Zpracoval a poly-
grafické práce provedl KRO v Praze. Vytiskl a kniha~sky zpra-
coval KRO, v Bratislavě. Dotisk 2. vydán! - 1966. Náklad 70 000
výtisků (275 491 - 345 493). Formát 3DX21 cm. Mapy 52 stran, text
k mapám 16 stran, rejstř!k 17-39 stran. Cena Kčs 34,-.
KGF čís. př!r. 13/37

Atlas schválený mínlsterstvem školstv! a kultury pro všeobecně
vzdělávac!, odborné, pedagogícké í vysoké školy má tři části:
mapovou, texty k mapám a abecedn! seznam názvů. ,

První část atlasu shrnuje mapové obrazy od pravěku až po svět
po druhé světové válce do r. 1964. Mapy jsou doprovázeny četnými
kartogramy, grafy, diagramy a tabulkamí. Následuj! text k ma·
pám a závěrem seznam zeměpisných a hístoríckých názvů uve-
dených v atlasu. •

Skolský atlas československých dejín. Vydala OSGK. Spracoval
KRO v prahe. Vytlačil KRÚ v Bratislave. 3. vydaníe - 1966. Náklad
6D263 výtlačkov [53491 -'-130 770). Formát 30X21 cm. Mapy 44
stran, texty k mapám 15 strán, abecedný zoznam názvov 15 strán.
Cena Kčs 23,50.
KGF čís. pří •.. 14/67

Skolní historícký atlas schválílo "Povereníctvo školstva a kul·
túry ako pomocnú knihu pre všeobecnovzdelávacie školy".

Obsahem atlasu jsou mapy zachycujícl dějinný vývoj našich
zemí od počátečního os!dlení až k pražskému Květnovému po-
vstání roku 1945.

Uvedené texty k mapám mají napomáhat při výuce na školách.
Závěrem je abecední seznam názvů uvedených na mapách atlasu.

Skolní zeměpisný atlas světa. Vydala OSGK. Zpracoval KRO
v Praze. Vytiskl KRU v Bratislavě. 7. české vydán! - 1966. Náklad
4026J výtisků [797161 - 837 440). Formát 30X21 cm. Mapy 49 stran
a 27 stran abecedního seznamu zeměpisných názvů. Cena Kčs 27,-.
KGF čís. přir. 54/67 -

Skolský zemepisný atlas sveta. Vydala OsGK. Spracoval KRO
v Prahe. Vytlačil KRÚ V Bratislave. 7. slovenské vydanie - 1966.
Náklad 5326J výtlačkov (295001 - 348 260). Formát 3JX21 cm. Mapy
49 strán a 27 st rán abecedného zoznamu geografických názvov.
Cena Kčs 27,-.
KGF čís. přír. 55/67

Školní atlasy v českém a slovenském zněn! schválené minister-
stvem školství a kultury jako učební pomůcky pro školy vše-
obecně vzdělávacl.

Obsahem obou atlasů jsou mapy světa" Evropy, států a zem!
a ostatních světadilů. Závěrem' jsou zeměpisné tabulky a abecedn!
seznam zeměpisných názvů. K atlasům jsou v příloze připojeny
soubory příručních hospodářských map Evropy, Asie, Afriky, se-
voru! Ameriky, Jižn! Ameriky a sovětského svazu, z nichž Evropa
je v měřítku 1: 10000000 a ostatní v měřítku 1: 24 000 000.

Malý školní zemi!pisný atlas. Vydala OSGK. Zpracoval a vy-
tiskl KRO v Bratislavě. 3. české vydán! - 1966. Náklad 45 76J
výtisků [200500 - 246 260). Formát 30X21 cm. Mapy 16 stran. Cena
Kčs 5,60.
KGF čís. přír. 15/67

Malý školní zeměpísný atlas v českém znění schválený mínís-
terstvem školství a kultury jako učební pomůcka pro žáky 5. roč-
níku základn!ch devílíletých škol.

Atlas obsahuje obrazový výklad základních zeměpisných pojmů,
ukázky podrobných máp a plánů měst, z map CSSR fyzi'okou
a hospodářskou, dále planíglóby fyzíckji a politické a závěrem
zeměpísnou mapu Evropy. Na vnitřní straně desek jsou umístěny
vlajky cizích států.

Kapesní atlas světa. Vydala OSGK. Zpracova'l a vytiskl ,KRO
V Praze. 5. vydání - 1966. Náklad 60260 [261325 - 341605) vý-
tisků. Formát 16 5Xll,O cm. cena vázalJ1áho výtisku Kčs 15,-.
KGF čís. přír: 467/66

Kapesní atlas světa má 1Ívodem řadu' vysvětlivek spoleČ!Ilých
pro 41 mapových listti fyzických a poli'tických mop světa, světa-
dilů a jednotlivých stá1ti i jejich skupin. Na před,ní i zadní stra·
ně map jsou uvedeny texty k zobrazeným státům a jejich vlaj'ky.
U politických map je i mapka "Správní rozdělení CSSR" s pře-
hledem krajů a okresů.

Mapám atlasu předchází ,;Pásmový čas", 1Ídaje sluneční sou-
stavy a •.Hvězdná obloha". Závěrem je abecední seZJlam země-
pisných názvÍ1:

Nástinné mapy
Eur6pa po Vledeňskom kongrese (1815-1647). Mierka 1: 3500000.

Rovnoplošné azimutál!'e zobraz,enie. Vydala OSGK. Spracoval KRO
v Prahe. Vytlačil KRU v Bratlslave. 2. slovenské vydanie - 1966.
Náklad 1070 súborov [1001 - 2070). 4 listy v~ spoločnom rame,
viacejfarebná, rozmer kresby listu 67,5X6D,O cm [63,oX102,O). Cena
súboru Kčs 25,40.
KGF čís. přír. 22/67

Školní nástěnnou mapu ve slovenském znění schválilo "Pove-
rcníctvo školstva a kult1Íry" jako školní pomůcku pro všechny
druhy škol. Mapa se stlnovaným horopisem a politickým kolori·
tem zobrazuje různobarevně jednotlivá 1Ízemí připOjená po Ví-
deňském kongresu k Ruské říši, Rakouské monarchii, Pruskému
ktálovství a ke švýcarsku. Mapa je, dále doplněna vyznačenými
ohnisky stávek, povstání a revolučních bouří té doby.

První světová válka (1914-1918). Měřítko 1: 3 500 ODD. Plocho-
jevné azimutální zobrazeni. Vydala OSGK. Zpracoval KRO v Praze.
Vytiskl KRO v Bratislavě. 2. vydání - 1966. Náklad 2000 sou-
borů (3001 - 5 ODD). 4 listy ve společném rámu o rozměru kresby
listu 67,OX6D.0 cm [65X102). cena souboru Kčs 25,50.
KGF čís. přír. 21/67

Skolní nástěnná mapa schválená ministerstvem školství a kul-
tury jako učební pomÍ1cka pro školy všeobecně vzdělávací.

Mapa Evropy obsahuje bojiště Západní, V1chodní, Balkánské,
Italské. Kavkazské a bojiště na Blizkém výchOdě.

V horním levém rohu hlavní mapy jsou dodatkové mapy:
•.Cíle imperialistických států" v měřítku 1: 12 000 ODD, "Západní
bojiště a okupační pásma v měřítku 1: 2000000 a v pravém rohu
"Mimo evropská bojiště" v měřítku 1: 60 OOU 000.

D ě čín. Orientační plán. Měř!tko 1: 10 000. Vydala OSGK. Zpra-
coval a vytiskl KRÚ v Bratislavě. 1. vydání - 1966. Náklad 3 280
Výtisků, 1 list, vícebarevný, rozměru kresby 50X61 cm [složený
21X13) cena Kčs 4,-.
KGF čís. přír. 59/67'

Orientační plán města s vybarvením zastavěných ploch, vod-
ních toků. okrajové zeleně a průběhu hlavních komunikaci. Za-
kresleny jsou tratě místní dopravy a železnice. Smluvenými znaky
jsou oznaéeny veřejné budovy a různá zařízenI. Na rubu plánu
jsou povšechné informace v jazyce českém, ruském a německém.
V českém jazyce je uvedený stručný historicko-geografický popis
města.

Par dub i c e. Orientační pltíIL Měřítko 1: 10 000. Vydala OSGK.
Zpracoval OGK v Pardubicích. vytIskly Moravské tiskařské závody,
n. p., provoz Pardubice. 1. vydánl - 1966. Náklad 8 280 výtisků.
1 list, vícebarevný, rozměru kresby40,5X52,O cm (slož. 21,OX13,5).
Cena Kčs 4,-.
KGF čís. přír. 168/67

Orientační plán města s vybarvením bloků domů, vodních
toků, parků, okrajových zelení a hlavních průjezdních komuni·
kacl. Zakresleny jsou' železnice a tratě trolejbusů a autobusů
pouliční dopravy s uvedením nástupních stanic. V plánu jsou dále
vyznačeny veřejné budovy, hotely, parkoviště, taxi a benzinové
pumpy. V pravém hornlm rohu je "Plán stavebně hístorického
vývoje městské památkové rezervace". Na rubu plánu jsou po-
všechné informace česky, rusky, francouzsky a německy.

P I z e ň. Orientační plán. Měřítko 1: 10 000. Vydalo Kartogra-
fické nakladatelství. Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. Spolu-
pt'acoval MěstNV a OGK v Plzni. 1. vydání - 1967. Náklad 14280
výtisků. 1 list, vícebarevný, rozměru kresby 77X60 cm (složený
21,OX13,5). Cena Kčs 5,-.
KGF čís. přír. 169/67

Kolorovaný plán města obsahuje hranice městských obvodfl,
z komunikací barevně vyznačené průjezdní silnice, zakreslena je
železnice, linky pouliční elektrické dráhy se stanicemi a linky
autobusů a trolejbusů. Vyznačeny jsou veřejné budovy, parkoviště,
stanoviště autotaxl a benzínová čerpadla. Na rubu plánu jsou po-
všechné informace česky, rusky, anglicky, francouzsky a německy.

Brn o. Orientační plán. Měřítko 1: 15 000. Vydala OSGK. Zpra-
coval KRO v Praze. Vytiskl KRO v Bratislavě. 6. vydání - 1966.
Náklad 29780 výtisků (142 001 -171 760). 1 list, vícebarevný, ro~
měru kresby 56X69 cm (slož. 21X13). Cena Kčs 4,-.
KGF čís. přír. 12/67

Orientačn! plán' města Brna má v přípojené informativní tex-
tové části (v pěti jazycích) vložené plánky vnitřního města. sítě
elektrických drah, trOlejbusů a autobusÍ1, rekreační oblasti Brněn-
ské přehrady a mapku pro motoristy. Závěrem je seznam ulic
a náměstí uvedených V hlavním plánu.

Z i li n a. Orientačný plán. Mierka 1: 10 000. Vydala OSGK.
Spracoval a vytlačil KRO V Bratlslave. 1. vydaníe - 1966. Ná-
klad 4760 výt1ačkov. 1 list, viacejfarebný, rozmeru kresby 40X
X36 cm (slož. 21X13j. Cena Kčs 3,50.
KGF čís. přír. 11/67

Orientační plán města s vybarvením bloků domů, vodních toků,
parků a okrajové zelEině. Vybarveny jsou hlavní komunikace
a zakresieny tratě autobusové dopravy se zastávkami. smluvený·
mi znaky jsou označeny veřejné budovy a různá zařízení. Na rubu
plánu jsou povšechné informace slovensky, rusky, anglicky, fran-
ccuzsky a německy.

Z i li n a. Automapa okolia. Míerka 1: 200 000. Vydala OSGK.
Spracoval a vytlačil KRO v Bratislave. 1. vydanie - 1966. Náklad
6280 výtlačkov. 1 list, viacejfarehný, rozmeru kresby 43X41 cm
(slož. 22X11). Cena Kčs 4,-.
KGF čís. přír. 9/67

Ta t I' y. Automapa okolia. Mlerka 11200 000. Vydala OSGK.
Spracoval a vytlačil KRO v Bratislave. 1. vydanie - 1966. Náklad
15 28J výtlačkov. 1 list, víacejfarebn1, rozmeru kresby 43X41 cm
(slož. 22X11). Cena Kčs 4.-.
KGF čís. přír. 8/67

B a n s k á Bys t r i c a - L u ě e n e c. Automapa okolla.
Mierka 1: 200 000. Vydala OSGK. Spracoval a vytlačil KRO v Brati-
slava. 1. vydanie '- 1966. Náklad 6283 výtlačkov. 1 list, viacej-
farebný, rozmeru kresby 43X41 cm [slož. 22Xll). Cena Kčs 4,-.
KGF čís. přír. 10/67

Automapy zobrazených 1Ízemí mají v pOdkladu zeieně vybal"
•vené lesní plochy, zakreslenou hydrografickou a železníční síť,
hlavní silniční spoje s číselným označením a vzdálenostmi v km
a uvedený místopis. '

Na okraji map jsou vysvětlivky ke smluveným značkám v ma-
pě a na rubu popisy význačni!jších kulturních památek, přírodních
zajímavostí, a informace pro motoristy. Texty k mapám jsou uve"
deny slovensky, německy, rusky, maďarsky a anglicky.



Upozorňujeme Vás na novinku

Géodetické
počtářství Pojednává o základních výpočtech, které potřebuje

znát středně technický pracovník, zeměměřič. Pro-
bírá mechanicko-počtářské pomůcky, lineární inter-
polaci, technické výpočty, pravoúhlé souřadnice, vý-
počty výměr, výpočty a vyrovnávání souřadnic, vý-
počty s polygonem, protínání vpřed a vzad, trigono-
metrické výpočty a základy vyrovnávacího počtu.

Učební text pro žáky 2. a 4. ročníku středních prů-
myslových škol zeměměřických.

Váz. asi 19 Kčs

Novinku dostanete ve všech odborných knihkupectvích
nebo přímo ve Středisku technické literatury
v Praze 1, Spálená 51

Pro každého něco

zajímavé informace, zprávy a rady
poučné články
'matematickou "rekreaci"
sloupek pro kutily a zábavu

T ·67 · Technický magazín
Čtěte populárně technický měsíčník T - 67, seznámíte
se s technickými novinkami a zajímavostmi z celé-
ho světa. Novinkou časopisu je soustavné testování
výrobků spotřebního průmyslu.
Měsíčně 64 stran, jednotlivá čísla 3,50 Kčs, ročRí
předplatné 42 Kčs

Časopis rOZSlrU]e POŠTOVNÍ NOVINOvA SLUZBA.
Objedl1'ávky a předplatné přijímají také poštovní
doručovatelé a pošty.


