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KR aaCTpoeHHbIX JlHHRH 'BqCCP B nepHO,D;e O,D;1958
.ilO 1961 rr. Ilpe.!lJlOlKeHHll ,D;JlJi HCCJle,D;OBaHHllHCTOq-

HHKOB ornH60K npH q,QTOrpaMMCTpHqeCKOH C'heMKe

B aacTpoeHHbIXJlHHHHX. 3KcnepMeHTaJlbHble q,ororpaM-

MeTpHqeCKHe pa60Thl B' aacTpoeHHblx JlHHHJiX. cOBep-

llleHHble B qCCp B 1963-1965 rr. BJlHJiHHe MacIIITa6a

CHHMKOB, nOCTOllHHOH H BH.!la asp~OTOCbeMOqHOR Ka-

MepbI Ha nJlaHOBYIO TOqHOCTb. AHaJlHa TOqHQCTH nJla-

HOBOR o6pa60TKH. 3KOHOMHOCTb aspo.poTorpaMMeTPHH
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IlpH perneHHH aa,D;8q B aCTpoHOMHH, HaBH~a~HH, BbIC-

rneJí: reO,lleaHH H .!lp. qaCTO :npHMeHIlIOTCJi +OPMYJlbI

c<Í>epHqeCKOH TpHroHoMerpHH. Oq,opMJleHHe q,opltYJI

BBe.!leHHeM BcnOMOraTeJlbHOH TpMToHOMeTpHqeCKOH

q,YHKI\HH raBepcHHYc H BepcHHYc. Onpe.neJleHHe H

CBOHCTBa. TeopeMbI 'KOCHHyca C BcnOMOraTeJIbHbIMH

q,YHKL\HJiMH. TeopeMbI ,D;JlJinOJlOBHHHbIX yrJloB H nOJlo-

BHHHbIX CTOpoH. .llocTOHHCTBa li He,D;OCTaTKH~PMYJl.

IlpHMepbl.
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Přesnost letecké fotogrammetrie
v zastavěných tratích

Ing. Václav Pichlík, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,

Praha

Hlavní mapovací metodou při technibkohospodářském
mapování v současné době je univerzální fotogram-
metrická metoda. Z porovnání její teoretické a prak-
tické přesnosti lze mít za to, že používaná technologie
vystihuje současné možnosti fotogrammetrie při ma-
pování polních tratí, dané kvalitou používaných mate-
riálů, pomůcek a strojového zařízení pro fotogram-
metrickou metodu. Podmínky pro fotogrammetrické
mapování polních a zastavěných tratí jsou natolik
odlišné, že nelze zkušenosti z mapování polních tratí
mechanicky aplikovat pro mapování zastavěných
trátí. Odlišnost podmínek spočívá zejména v tom, že
v zastavěných tratích je silně omezena možnost foto-
grammetricky signalizovat lomové body hranic před-
mětů měření, a že poměrně velký počet předmětů
'měření není na snímcích zobrazen. Je to důsledek
toho, že tyto předměty v době leteckého fotografování
jsou zakryty' nebo zastíněny. Odlišností uvedených
podmínek je ovlivněna polohová přesnost a ekono-
mická účinnost letecké fotogrammetrie v zastavěných
tratích.

Protože úspěšná aplikace letecké fotogrammetrie
by přinesla časové i finanční úspory a snížila rozsah
namáhavých polních pr~cí, je možnost jejího využití
. v zahraničí i u nás výzkumně sledována. Četnost
experimentálních fotogrammetrických prací v zasta-
věných tratích v zahraničí svědčí o trvalé snaze získat
dostatek zkušeností pro úspěšnou aplikaci fotogram-
metrie též v této oblasti mapování.

Při posuzování polohové přesnosti fotogram-
metrické metody jeví se účelné uvážit, do. jaké míry
požadovaná přesnost měření je zdůvodněna potřebami
praxe. Cílem rozsáhlejších měřických prací v převážné
míře je grafické vyjádření vzájemné polohy předmětů
měření. Je proto účelné použít pro zaměření nejhos-
podárnější a nejméně namáhavou metodu, která
v dostatečné míře zaručí grafickou přesnost mapy,
a to proto, že přesnější určení souřadnic lomových
bodů předmětů měření než je grafická přesnost v mě-
řítku mapy, zůstává zcela nebo v převážrié míře ne-
využito. Přesnější způsob určení souřadnic podrobných
bodů je opodstatněný jen v některých speciálních pří-
padech měření, anebo tehdy, když přesnější způsob
určení souřadnic sníží jen v nepodstatné míře hospo-
dárnost prací a nezvýší jejich namáhavost.

Podle le Diveleca [3]na konferenci v Paříži koncem
roku 1965 o aplikaci fotogrammetrie v zastavěných
tratích, projektant při měření na mapě určuje vzdále-
nosti s přesností 1,0 mm až 0,5 mm. Le Divelec cituje
Cuniettiho a Selviniho, podle nichž inženýr je spoko-
jen, má-li k dispozici mapový podklad s polohovou
přesností 0,5 mm, a Tognattiho, podle něhož vyšší
přesnost, než přesnost odpovídající dopustné chybě
0,5 mm v měřítku mapy, je v praxi nevyužita.

Binding [1] uvádí, že při kontrolním měření plánu
Velkého Berlína střední polohová chyba odsunutých
bodů z plánu v měřítku 1 : 1000 se pohybovala od
± 16 cm do ±27cm. Výsledkem ověřovacích prací
bylo stanovení přípustných chyb pro měřítko mapy
1 : 1000. Jako maximální chyba pro důležité, dobře
zobrazené body, byl stanoven dvojnásobek stí-ední po-
lohové chyby ±20 cm ve skutečnosti, nebo ±0,20 mm
v měřítku mapy.

2. Výsledky výzkumu fotogrammetrického mapovam
zastavěných tratí v ČSSR v období 1958-1961

Vhodnost mapování zastavěných tratí metodou le-
tecké fotogrammetrie je v ČSSR výzkumně sledována
od roku 1958, kdy s přihlédnutím k našim podmínkám
pro aplikaci fotogrammetrie bylo přistoupeno k výzku.
mu její nejvhodnější aplikace při technickohospodář-
ském mapování. Po rozboru prvých experimentálních
fotogrammetrických prací z polní tratě, v katastrál-
ním území Telč v r. 1959 bylo užití letecké fotogram-
metrie 'pro zastavěné tratě uvažováno v kombinaci
s klasickými metodami. Bylo předpokládáno, že uliční
fronty domů a všechny předměty měření na komuni.
kacích, pro něž je požadována vysoká přesnost určení,
budou zaměřovány geodetickou metodou na měřickou
síť určenou pro údržbu map a že obtížně zaměřitelné
lomové body uvnitř stavebních bloků budou určovány
fotogramme,tricky, nebo v případě jejich zakrytí nebo
zastínění, že budou určovány geodetickou metodou ze
sítě měřických bodú určených fotogrammetrickY.

Přesnost fotogrammetrického vyhodnocení rohů
budov numerickým způsobem byla v létech 1959 až
1961 ověřována v katastrálním území Blatná, a zejmé-
na pak v katastrálním území Petrovice, kde souřadnice
rohů střech, užitých při srovnávacích pracích, byly
po geodetickém zaměření protínáním vpřed určeny
početně. Střední polohové chyby numericky vyhodno-
cených rohů střech měly následující hodnoty: ze sním-
ků v měřítku 1 : 5000 ±16 až ±19 cm, ze snímků
v měřítku 1 : 8500 ±26 až ±32 cm.

. Z fotogrammetricky určených souřadnic rohů
střech byly vypočítány oměrné střech, a ty byly po-
rovnány s přímo měřenými oměrnými mezi průměty
'rohů střech na zem. Z porovnání bylo patrné, že
fotogrammetricky určené oměrné budov jsou syste-
maticky kratší a fotogrltmmetricky určené oměrné
proluk jsou systematicky delší o hodnotu asi 0,030 mm
v měřítku snímku.

Přesnost fotogrammetricky vyhodnoceného polo-
hopisu v zastavěných tratích je tedy ovlivněna větším
počtem zdrojů chyb, než je tomu při vyhodnocení foto.
grammetricky signalizovaných bodů. Jednou z nich. je
chyba z nejednoznačné identifikace rohů střech na
snímcích, mající charakter nahodilé chyby. Dále je to
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chyba v pointaci měřické značky na body, definované
jako průsečíky hraničIÚch čar. Při správné pointaci by

- hra,niční čáry měly z měřické značky vytínat kruhovou
výseč. Vyhodnocovatelpři pointaci na takové body
má pravděpodobně dojem, žeměřická značka je nasta-
vena vně vyhodnocovaného předmětu měřeIÚ a umís-
ťuje ji proto dovnitř obrazu budovy, takže hranice
předmětu měření -nesměřují do středu měřické značky
.a vzniklá chyba má systematický charakter. Při roz-
.boru příčin rozdílné přesnosti vyhodnocení rohU střech
se jevil jako možný zdroj systematických chyb vliv
přesvětlení, a to jako důsledek kontrastní barvy střech .
a jejich néjbližšího okólí.

Bylo tedy předpokládáno, že příčinou menší
přesnosti vyhodnocení rohů střech je jednak zkreslení
sIÚmkových souřadnic vlivem přesvětlení, ale také
phyby v pointaci měřické značky na.- rohy střech
a obtížnost identifikovat jednoznačně rohy na SIÚm-
cích. Příčinou menší hospodárnosti aplikace fůtogram-
metrické metody v zastavěných tratích je pak velký
počet :q.ezobrazených předmětů měření na sIÚmcích,
a to 4ejména jalw důsledek pokročilé vegetace.

Naše ikušenoilti s aplikací fotogrammetrie v za-
stavěných tratích jsou v zásadě shodné se zahraničními
zkušenostmi. S' rostoucím' počtem změn v zastavěných
tratích a s rostoucím počtem nových sídlišť VZlů"tá
však naléhavost jejich zaměřeIÚ účinnější metodou,
:nežjsou známé geodetické metody. Jeví se proto účelné.
získat více po~natků o vlivu rozhodujících činitelů na
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R05 a

R05 a
R05 a
R05 a

R05 a

IKonstanta
komory

Ok
I

114,72
209,73
210,64
152,47
152,47
1;\2,47
209,73

ll4,72
209,71
209,73.
309,73

209,73
209,71
209,71

přesnost i hospodárnost letecké fotogrammetrie,
a zjistit do jaké mirya za jakých okolností je možné jí
využít i pro mapování zastavěných tratí.

3. Nám~ty pro výzkum zdrojů chyb prl fotogram-
metrickém mapováIÚ v zastav~ných tratích

Podle de Fontguyona [3] na konferenci v Paříži ve
dnech 20. až 22. října 1965 o využití fotogrammetrie
v zastavěných tratích, zdroje chyb fotogrammetrické
metody lze podlejejich působeIÚ chronologicky seřadit
na zdroje působící v okamžiku expozice letecké ko-
mory, na zdroje působící v okamžiku vzniku obrazu na
citlivou fotografickou vrstvu a na zdr<;>jechyb působící

,v okamžiku vyhodnocování. Určení vlivu jednotlivých
zdrojů chyb je velmi obtížné. Lze je určit jen po pečli-
vém rozboru experimentálních prací provedených po
změně činitele, jehož vliv je zkoumán. Jedním z phld-
pokládaných zdrojů chyb v zastavěných tratích je
rozdílnost mikroklimatu v polních a zastavěných
tratích, a to vlivem kouře, nestejných aměIÚcích se
tepelných. poměrů a vlivem znečištění vzduchové
vrstvy při zemi odpady, vzniklými při spalování v mo-
torových vozidlech. Dalším předpokládaným zdrojem
chyb v zastavěných tratích je nepřesnost pointace na'
hraničIÚch přímkách ploch s velkým kontrastem.

De Fontguyon na konferenci doporučil a v resoluci
konference bylo akceptováno, provést snímkování
zastavěné tratě s 80% podélným a 60% příčným

"

I : 8250 ! 6
I : 8540 i 6
I : 9420 6
I : 8370 I

'1 : 5050; 6
I: 4800 9
1 : 5000 4

2Ó9,73 II :4710
-I

I
Počet

Měřítko
snímku vyhodnocených~. 1';~~:;i~I·:':~·'~hl:~1."

t
I: 9150 6' I
I : 8830 9
I : 9000 9
I: 8940 9
I : 6780 6
I : 3350 9
I : 50001 3

I I

95 655
130 988
141 976
137 886
98 665
91 703
38 346

730·t '5219

35 ll99
37 1232
55; 1217

134

40 9ll
55 1829
24 781

2 87

87
ll8
120
109
80
94
40

.639

I urče~Ých

I
OměrnýCh

měr .

9

154
232

157
79 .

255.
231
224
37

182
361
154

248 . 7390

978 12609

kombinací
volné
měřické
přímky

nesignalizo-
vaný
jarní nálet

barevný
negativ
nesi~nalizo-
vany
jarní nálet
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'Pfesnost vyhodnocení bodů místní tratě

(Lokalita: Kostelní Střímelice, Třebestovice)
.-- -- ~~, - .- ..",._--'.

a ..
8tř. polohová chYba .8tř. polohová chybaKonstanta Měřítko Počet bodů

o Letecká komory snímku Počet
i

mroy(cm) v měř. snímku m""jf,(mm)
'O komora Ok M.u dvojic

A I B I c +\~I \
I

rlI C A B C
------

1 2 3 4 5 6 _ 7 8 11 12 13 14
I I

1 "e5'JE1
18 X

18 1:9000 12 13Q 1854 333 14 25 20 0,016, 0,028 0,022
2 RC5a 210/18 X 18 1:9000 30 363 4413 693 14 23 22 0;016 0,026 0,025
3 RC5a210j18 X 18 1:5000 18 133 3086 583 9 17 15 0,018 0,034 0,030..

1 RC5a • 152/23 X 23 1:8940 9 137 886 109 12 26 nn 0,013
0,029 0,029

2 RC5a 152/23 X 23 1:6780 6 98 66.5 80 12 23 23 0,018. 0;034 0,034
3 RC5a 152/23 X 23 1:3350 9 91' 703 94 5 16 10 0,015 0,048 0,030

I

překrytem za tím účelem, aby bylo možné numericky
vyhodnotit čtyřikrát nezávisle souřadnice X, Y, Z
velkého počtu bodů. Po rozboru nesouhlasu takto
určených souřa9-nic hy hylo pravděpodohně možné
(poznat jistou systematičnost v chybách souřadnic,
a tím i zdroj ~hyb. Doporučuje se provést r-ozbory po
pečlivém geodetickém zaměření. De Fontguyon do-
dává, že by hylovelmi zajímavé, kdyby navržené
experimentální studijní práce mohly být provedeny
též z jiného měřítka snímků, póřízéných jinou komo-
rou s jinou konstantou. Je toho názoru, že hy pylo za-
jímavé ptovéi:jt snímkování téže lokality jednak při
plném osvětléní ráno a "iečer, a jednak připodmrače-
ném počasL V resoluci se pak doporučuje porovnat
a ov:ěřit vliv černohílého a harevného negativního ma-
teriálu na vhodnost pro fotogrammetrické práce.

4. Experimentální fotogrammetrické práce v zastavě·
;nýehtratích provedené v ČSSR v období 1963-'-1965

Z porovnání námětů pro výzkum fotogrammetrické
metody v městských oblastech, přednesených a akcep-
tovaných na konferenci v Pař:íži na podzim v roce 1965
a nezávisle provedených výzkumných prací v ČSSR
v ohdohí 1003 až 1965, je patrna značná ohdoha nebo
shoda v nazírání na způsob řešení uvedenýchprohlémů
f~togrammetrické metody. .
, Při .řeštmí i vhodnosti aplikacc fotogrammetrické
metódy v ČSSR se vycházelo z předpokladu, že nej-

. vhodnějším způsobem posouzení přesnosti fotogram-
metrické metody' je provedení experimentálních prací
v takovém rozsahu, při kterém počet získaných výsled-
kil umo~ní po statistickém rozboru zjistit případnou
existenci a'rušivý vlivsystematickýchqhyb a.dále sní-
žit neboeliminoýat tento vliv. Při zjišťování zdroje
systematických cl].yh se jevilo účelné vycházet z roz-
horu experimentálních prací, provédených za· různých
podmínek. Proto jako základní materiál experimentál.
ních pr,acíhyly použity snímky dvou lokalit, a to
.KOlltelních Střímelic a 'J,'řehe.stovic, snímkovaných
v létech 1962, 1963 a 1965 komorou Wild RC5 s para-
metry 21/18, 11,5/18, 15123 a komorou Zeiss MRB
. spara,metry 21/18v měřítkách, jež přicházejí v úvahu

pro. technickohospodářské mapo~ání v měřítku 1:
1000 ar 1 : 2000. Vyhodnocení převážné většiny sním-
kových dvojic bylo provedeno na stereometrografu
SMG Zeiss·Jena. Některé shímkové dvojice byly vy·
hodnoceny po určiténi čas,ovémodstupu neiávisle
třikrát, a tó za účelem ověření vlivu přesnosti prove~
dení relativní a absolutní orientace na přesnost vyhod~
nocení. . .

V Kostelních Střímelicích bylo pro. srovnávací
práce zaměřeno protínáním\vpřed asilOO a v Třebesto-
vicích asi 200 rohů střech. Střední polohová chyba
geodeticky určených rohů střech v Kostelních Stříme-
licích hyla±2,2 cm, v Třebestovicích ±L,3 cm, tedy
obdobná pře~nost,jako přesnost bodů zkušehního foto-
grammetrickéhopole. Lze tedy zaměřené části zasta-
věných tratí v' Kostelních Střímelicích a v Třehestovi-
cích považovat za zkušební fotogrammetrická pole.

Cílem experimentálních prací hylo:

a) určit vliv měřítka snímku, konstanty a drulW letec-
ké komory na pc:ilohoyoupřesnost,

I

h) ověřit vliv elektronické kop4'ký á harevnéhofilmu
na přesnost a· hospodár;nost fotogrammetrické
metody v zastavěných tratích. . ,

Rozsah experimentálních prací je patrný z tab. l.

Kromě počtu vyhodnocených signalizovaných
bodů, rohů střech" středů komínů, a z nich vypočte- .
ných komhinací volnýc;h přímekuved-ených v, tab. 1,
byly vyhodnoceny pro výzkumviivu měřítka snímkl\
a .dalších vlivů na přespost fotograIllmetrického určení
.z lokality Kostelní StřímeHce 3 snímkové dyojic;ez mě-
řítek 1: 15 000, 1 : 2QOOOa 1:25 000 a z lokality.

! Třebestovice 2 snímkové dvójice z měřítka snímků
1:'15 000. \:

4.1. Vliv měřítka snímků, konstanty a druhu
letecké komory na polohoYQU přesnost

Počet numericky vyhodnocenýi>h snímkQ,výchdvojjc,
pořízených komorami s konstant&mi' v měřítkách
uvedených v tah. 1, dává možnost ohjektivněposo~dit

1966/171



,Geodetický a kartografický obzor
172 roč. 12 (~4J, číslo 7/1988

Pichlík, V.: Přesnost letecké fotogrammetrie
v zastavěných tratích

Tab. 3
Vliv druhu a konstanty komory na polohovou přesnost

I
Le· I Střed. polohová

Zkuěební tecká Konat .. Měřítko

I
chyba (%)

území komo- komory snímku lB Ira A O

Kostelní 1 R05a 114,72[ 1:9 150 116 1151105
Střímelice R05a 209,73 1:8830 108 105 110

M~13 210,64 1:9000 100 100 I 100
R05a 152,47 I 1:6780 100 110· 110

I

116Illi~Třebesto- R05a 114,72 I 1:8250
vice R05a 209,71 1:9000 1331129 ~~

Kostelní R05a 152,47 1:3350 631 95 71
Střímelice R05a 209,73 1:5 000 123 106 121

Třebesto- I R05a1 209,71 1:5000 100 1100 1100
vice I I

vlivy zkoumaných činitelů. Pro porovnání přesnosti
polohového vyhodnocení rohů střech v zastávěných
tratích a fotogrammetricky signalizovaných bodů
v polních tratích, byly kromě. rohů střech vyhodnoceny
též fotogrammetricky signalizované body zkušebního
fotogrammetrického pole vně zastavěné tratě Kostel-
ních Střímelic. Obdobně v Třebestovicích byly vyhod-
noceny fotogrammetricky signalizované body bodo-
vého pole.'V obou územích pak byly fotogrammetricky
vyhodnoceny středy komínů, nezávisle určené protí-
náním vpřed z polygonové sítě. Středy komínů byly
určovány fotogrammetricky se záměrem zjistit vhod-
nost jejich využití pro geodetické doměření fotogram-
metricky nevyhodnocených bodů v zastavěných tra-
tích. Tato možnost byla ověřována výpočtem souřad.
nic polygonových bodů po nepřímém připojení poly-
gonových stran na fotogrammetricky určené, středy
komínů.

Po vyhodnocení snímkových dvojic a určení
středních polohových chyb fotogrammetricky signa-
lizovaných bodů, rohů střech a středů komínů ze všech
snímkových variant, jež jsou uvedeny v tab. 1, a jež
mohou přijít v úvahu pro mapování zastavěných tratí
v měřítkách 1 : 2000 a 1 : 1000, byly výsledky vyhod-
nocení z obou souborů spojeny. Bylo to možné proto,
že rozdíly středních polohových chyb určených jak ze
zkušebního území Kostelní Střímelice, tak i ze zku-
šebního pole Třebestovice po vyhodnocení sním,ko~
vých dvojic v podstatě stejného měřítka snímků

a pořízených týmž druhem leteckých komor, byly
zanedbatelné.

Vztahy mezi měřítkem snímků, konstantami
leteckých komor a hodnotami středních polohových
chyb, jsou patrny,z tab. 2. Z porovnání hodnot střed.
ních polohových chyb uvedených v tab. 2 je zřejmé,
že hodnoty středních polohových chyb jsou funkcí
měřítka snímků.

Pro snazší a názornější porovnání vlivu druhu
a konstanty letecké komory byly střední polohové
chyby variant snímkování, přicházejících v úvahu pro
mapování v měřítku 1 : 2000, vyjádřeny v procentech
středních polohových chyb snímkových dvojic poříze-
ných leteckou komorou MRB, a pro mapování v mě·
řítku 1 : 1000 v procentech středních polohových chyb
ze snímkových dvojic zkušebního území Třebestovice,
pořízených leteckou komorou R05a.

Podle výsledků 'uvedených v tab. 3 by se jevila
pro mapování polohopisu zastavěných tratí v měřítku
1 : 2000 jako nejvhodnější letecká 'komora Zeiss-Jena
MRB a pro mapování v měřítku 1: 1000 letecká
komora Wild R05a s parametry 15/23.

Protože však hodnoty středních polohových chyb
pro zkoumané komory mohou být podstatněji ovliv-
něny polo'hou vyhodnocované lokality na snímkové
dvojice nebo případně jinými vlivy, nelze na základě
experimentálních prací ze dvou lokalit dělat objektivní
závěr o kvalitním pořadí zkoumaných komor. Rozdíly
středních polohových chyb fotogrammetricky vyhod.
nocených rohů střech ze snímků, pořízených zkouma-
nými druhy komor, nepřesahují ve skutečnost~ hodno-
tu ±5 cm. Nejsou proto při grafickém vyhodnocení vů-
becpatrné.

Při sledování závislosti měřítka snímků a střední
polohové chyby rohů střech, vyjádřené v měřítku
snímku, bylo patrné, že polohová přesnost, charakteri-
zovaná střední polohovou chybou, se zmenšujícím se
měřítkem snímků relativně vzrůstá. Na základě této
skutečnosti bylo usuzováno na vliv systematické
chyby konstantního charakteru, v podstatě neovliv-
něného měřítkem snímků. Aby tato hypotéza byla
experimentálně ověřena, byly vyhodnoceny snímkové
dvojice z měřítka snímků 1: 15 000, 1: 20 000
a 1 : 25000, vyhotovené pro výzkum ještě jiných
problémů. Výsledky vyhodnocení vyjádřené opět střed-
ními chybami jsou uvedeny v tab. 4.

Na základě vztahů mezi měřítky snínků M" =
Fo 1 : m" a hodnotami středních polohových chyb

Přesnost vyhodnocení bodů místní tratě

(Lokalita: Třebestovice, Kostelní Střímelice)

Konstanta Měřítko Počet bodů stI'. polohová chyba stI'. polohová chyba
Položka Letecká komory snímku Počet m

rt1l
(cm) v měl'. snímku m"'lI,(mm)

komora Ok M" dvojic

+1+1 I I I I
O A B C A B O

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14

I R05a 114,72 1:14890 2 15 402
I
53

I
13 35 32 0,009 0,024 0,021

2 R05a 114,72 1:15090 I 30 108 14 19 30 43 0,012 0,020 0,029
3 R05a 114,72 i 1:20380 I 28 98

i
13 28 32 28 0,014 0,016 0,014

4 R05a 114,72 1:25090 I 29 100 13
I

30 42 46 0,012 0,017 0,018
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miu, uvedenými v tab. 2 a 4, byly odvozeny vzorce
vyjadřující tyto vztahy, a to mezi měřítkem snímků
a hodnotami středních polohových chyb:

a) fotogrammetricky signalizovaných bodů

ma
m,,'11 (cm) = 5 + 1000

b) rohů střech

ma ( ma )2
m,,'11 (cm) = 10 + 2,0 1000 - 0,025 1000

c) středů komínů

ma ( ma )2
mx'll (cm) = 3 + 2,5 1000 - 0,04 1000-

Vyrovnávací křivky, pro něž platí vzorce (1) až
(3), jsou graficky vyjádřeny na obr. 1.

4.2. Rozbor přesnosti polohového
vyhodnocení

Hodnota konstantní systematické chyby u fotogram-
metricky signalizovaných bodů," rovnici (1) je 5 cm
u středu komínu, v rovnici (3) jsou 4 cm a u rohů střech
v rovnici (2) je 10 cm. Protože lze oprávněně předpoklá-
dat, že v h<'dnotě konstantní systematické chyby
v poloze fotogrammetricky vyhodnocených rohů střech
10 cm je jako dílčí systematická chyba obsažena také
konstantní systematická chyba 4 cm (průměr konstant-

ve skutečnosti
vcm

v měř.snímku
v p.m

Signa/isované. body x
Rohy střech •
Středy ~omína •

50 .~ ,~ o•••• (I)
::s .to:

40
-: ·E
~ ~
E E
CI ~

30 ~ ~
.s-
e

20 CI

'lIJ~
O,..c:.

10
.9
cf

x

o ....•
01

§

ní systematické chyby signalizovaných bodů 5 cm
a konstantnísysteinatické chyby středů komínů 3 cm),
působí na přesnost fotogrammetrického vyhodnoceni.
ještě další zdroj systematických chyb, jehož účinek lze
vyjádřit vztahem '

a/z,y (rohů střech) =
= Va:V (rohů střech) - a:V (signalizace bodů) (4)'

a/z,y = V102-42 = ±9cm.

Celková střední polohová chyba vyhodnocených
rohů střech - zvláště z velkých měřítek snímků - je
ve větší míře ovlivněna konstantní systematickou
chybou než chybou nahodilou. U komínů je naopak
celková chyba ve větší míře ovlivněna nahodilou chy-
bou než konstantní chybou systematickou. Je to
důsledek toho, že při vyhodnocování z velkých měří-
tek snímků lze přesněji pointovat měřickou značku
na střed komínu než při "Vyhodnocování z plalých mě·
řítek snímků, kdy mčřÍcká značka v měřítku modelu
zakrývá celý komín. Podíl konstantní systematické
chyby na celkové hodnotě střední polohové chyby
rohů střech je podstatn,ě větší než u signalizovaných
bodů. Vliv systetbatické konstantní chyby na celko-
vou hodnotu polohové chyby se zmenšujícím se měřít·
kem snímků klesá. Je to patrné z obr. 1 po grafickém
znázornění závislostí (1) až (3), vyjádřených v měřítku
snímku.

4.21. Závislost pfesnosti pointace měfické značky na
pfedmětu měfení

O zdroji systematických chyb byla vyslovena již hypo.
téza, že jím jednak je systematicky nesprávná pointace
měřické značky, a to dovnitř obrazu střechy (obr. 2),
jednak že jím může být zkreslení snímkových souřad.
nic vlivem přesvětlení předmětů měření, nebo přesvět.
lení jejich okolí .

Roh st~h
středY komínu •

~
bod

Rohy střech2 Slredy komÍtHJ,
xSignaliscivané body

....• ....• ....• ....•
" "
~ Oj ~ ~§ § § §

Obr. 1.'
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Aby byla prověřena domněnka, do jaké míry je
nesprávná pointace na rohy střech pramenem syste-
matických chyb, byly ve zkušebním území Kostelní
Střímelice pro každý i - roh střech ze 13 snímkových
dvojic, v měřítkách přicházejících v úvahu pro mapo-
vání v měř., 1 : 2000, a ze 3 snímko-vých dvojic, v mě-
řítkách přic:p.ázejícíc~v úvahu pro mapování v měřítku
I' : 1000, vypočteny systematické chyby

'(') _ [sy(i)]" (') _. [s,,(i)]
ay ,~ - ---, a" z -.---,., n,.. n

Obdo,bně v zastavěné trati zkušebního území Tře-
bestovice, byly podle vztahu (4) vypočteny ze 4 sním.
kových dvoj,i.c, pořízených leteckou komorou s para-
metry 21/18, a z.e 4 snímkových dvojic, pořízených
komorou s parametry 11,5/18, vypočteny pro každý
roh střechy'systematické chybyay(i), a,,(i).

Aby mohla být ověřena hypotéza, že možným
pr.amenem chyb je přesvětlení předmětů měření a je-
jich okolí, b11 již při vyhodnocovacích pracích re.
gistrován poměr osvětlem v:yhodnocovaného rohu
střechy a jeho okolí. Podle 'zvětšených smmků zasta-
věných tratí zkušebních' území Kostelní Střímelice
a Třebestovice byly rohy střech se zřetelem na jejich
polohu rozčleněny ve 4 skupiny: rohy jižm --.:.1, zá-
padní - 2, severní ~ 4, východní - 3. Z nich pak
podle vztahu (5) byly vypočteny průměry systematic-
kých chyb pro roh jižní:

aý(J) =: [aý~1)J

1
. [a,,( i1)].

a,,( )=-~-
n

a podobně pro roh západní, severní a východní:

ay(2), a,,(2), ay(4), a,,(4), ay(3), a,,(3).

Průměry systematických chyb na bodech, roz-
členěných podle světových stran do čtyř skupin, byly
v Kostelních Střímelicích vypočteny ze 351 případů po
vyhodnocení z měřítka snímků 1 : 9000 a z 90 případů
po vyhodnocení z měřítka snímků 1 : 5000.

V Třebestovicích průměry systematických chyb
byly určeny z 200 případů po vyhodnocení z měřítka
smmků 1 : 9000 pořízených komorou 21/18 a z 200
případů po vyhodnocení z měřítka smmků 1: 9000 po-
řízených komorou 11,5/18. Vážené průměry systema-
tických chyb všech zkoumaných případů z obou
zkušebních ú~emí jsou uvedeny na obr, 3,

t

ay= -6,
ax = + 10
ayx = 12

lm

~.2
ay = -9
(lx = +7
ayx= 12
I

ay= +3
ax = +4
ayx= 5

ay = -6
ax'" o
ayx =,6

Průměrná hodnota systematických polohových
chyb zkoumaných rohů střech je 9 cm; je to, shodná
hodnota s tou, která byla určena podle vztahu (4).
Z obr., 3 je zřejmé, že přesnost vyhodnocení rohů střech
je ovlivněna systematickou chybou v pointac~ měřické
značky, a to dovnitř obrazu střechy. Dále je,~ obrázku
patrné, že hodnota této systematické chyby je ovlivně.
na ještě dalším zdrojem systematických chyb, jejíž
důsledek je jejich nestejná hodnota na jednotlivých
rozích střech.

Přesnost vyhoďnooení výšek bodů v místní trati
(Lokalita: Kostelní Střímelice)

"

stř. výšková odchylka Stř. výšková odchylkaKonstanta Měřítko Počet bodů
Položka Letecká kOJllOry snímku Počet mz (cm>. mp" (mm)

komora Ok M;; dvojic

+1+1 I I I I
. C A B () A B C

'I 2 3 <I 5 8 9 10 11 12 13 U

1

I
RC5a I 152,47 1: ·3350- I) .27 I 705 145 S 14 12

I
0,015 0,027 0;024

2 RC5a 114,72 1: 9150 2 33 20S 29 S 27 27 0,006 0,020 0,020
3 MRB 210,64 1: 900Q 3 50

I
304 40 S 29 35 0,003 0,01I 0,013

4 RC5a ., 1I4,7~ 1:15090 1 37 110 16 15 6,9 38 0,007 0,030 0,017
5 RC5a 114,72 1:203S0 1 34 lúO 16 20 42 34 0,007 0,014 0,01I
.6 RC5a 114,72 1:25090 1 36 I 102 16 21 64 65 0,006 0,017 0,017. .
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Poloha rohu střech k světovým stranám - pn
současném způsobu leteckého snímkování v poledních
hodinách za slunečnéhopočasí ~ má vliv na jeho
osvětlení a zastínění. Vzájemný kontrast části střechy
snejbližším okolím a vzniklé přesvětlení je další možný
zdroj systematických cJ;lyb',Jestliže na osvětlených
rozích střech, ti. na jižním a východním rohu (v obr. 3
označeném 1 a 3) připustíme zkreslení obrazu střechy
1,2,4,3 na obrazec 1',2',4', 3', pak výsledné vektory
složek z necentrické pointace a ze zkreslení vlivem
přesvětlení vyjadřují systematické chyby p.ajižním
a východním rohu střechy. Směřují opět dovnitř
střechy.'

4.22. Přesnost vý~kové póintace měřické značky na rohy
střech

Zdrojem systematických polohových cl,!Ybmohou být
též systematické chyby ve výškové pointaci měřické
značky a vyhodnocované, nestejně osvětlené rohy
střech. Přesnost výškového určení rohů' střech a středů
komínů v závislostinakonstlJ,ntě letecké komory
a měřítku snímků byla ověřována tak, že hodnoty
středních výškových odchylek byly! určeny vzhledem
k výškám rohů střecha středů komínů, určených jako
průměry fotogrammetricky určených výšek z 9 sním-
kových dvojjc, pořízených leteckou komorou 15/23
v měřítku 1 : 3350.

V každé shímkové dvojici kromě rohů střech. I

a s'tředů komínů byly vyhodnocovány .fotogrammet-
ricky signalizované body, jejichž nadmořské výšky
byly určeny geodl)ticky. Lze tedy posoudit podletab. 5
rozd;ílnou přesnost výškového vyhodnocení fotogram-
metricky'signalizovaných bodů na2;emi a rohů střech.

Kdyby systematické chyby polohového vyhodno-
cení rohů střech, graficky vyjádřené na obr, 3, byly
důsledkem rozdílně přesné výškové pointace na rohy
střech, musely by střední výškové odchylky a syste-
matické výškové odchylky, rozčleněné podle polohy
ke světovým stranám, být značně rozdílné. Rozčlenění
výškových odchylek rohů střech podle jejich poloh
vzhledem k světovým stranám bylo provedeno pro 3
snímkové dvojice, pořízené komorou Zeiss-Jena MRB
s konstantou 210,64 mm v měřítku 1 : 9000 a pro 2
snímkové dvojice, pořízené komorou Wild R05a
s konstántou 114,72mm v měřítku 1 : 9 150.

Systematické výškové odchylky na rozích střech
rozčleněných podle polohy k světovým. stranám, pro
leteckou komoru ~parametry 11,5/18, 21118:

Letecká komora 11,5/18 21118

Rohy střech Odchylky
(cm) (cm)

1 -12,9 -4,(>
2 ~14,8 +7,9. 3 --:-11,6 ....-,1,3
4 19,4 +2,0

;

Střední výškové odchylky na rozích střech ioz~
. členěných podlepálohy k světovým stranám pro letec-
kou komoru s parametry 11,5/18, 21/18:_

Letecká komora 11,5/18 21118

Rohy střech Odchylky
(cm) (cm)

1 ±29,5 ±29,9
2 \ ±23,6 ±24,5
3 ±27,1 ±20,9
4 ±48,4 ±25,2

Z uvedených výsledků nelze učinit závěr o vlivu
výškové pointace na systematické polohové chyby
rohů střech. Bude však sledován při ověřování vlivu
polohy zastavěné tratě ve snímkové dvojici na přes-
nost vyhodnocení rohů střech.

4.23. Porovnání oměrných střech, určených po geodetic-
kém a fotogrammetrickém zaměření

Předpokládáme-li hodnoty krátkých, geodeticky urče-
ných délek, za správné, pak střední chyba těchto délek
určéných po ..fotogrammetrickém vyhodnocení nume-
rickým způsobem by měla být ovlivněna jen chybou
v určení modelových souřadnic. Pak by mělo platit:

Při systematické pointaci měřické značky dovnitř
obrazce střech by však muselo platit

Pro overení této hypotézy byly vypočteny po
fotogrammetrickém vyhodnocení a po transformaci
modelových souřadnic roh* střech z 15 snímkových
dvojic oměrné'střech. Ty byly pak porovnány s geode-
ticky určenými oměrnými a z nich vypočteny střední
a systematickéchY9Y. Výsledky jsou uvedeny vtab.6.

Z porovnáníje patrné, že oměrné střech, vypočtené
z fotogrammetricky určených souřadnic, jsou systema-
ticky kratší než geodeticky určené oměrné. Jej;"odůsle-
dek systematické chyby v pointaci vyhodnocovací
značky dovnitř prostorového modelu střechy.

4.24. Ověření přesnosti letecké fotogrammetrie. v zastavě-
ných tratích pomocí třídních četností

Střední chyby fotogrammetricky vyhodnocených bodů
v zastavěných tratích byly určeny ze souborů vyhod-
nocených badů, a to především z těch variant sním-
kování, ježpřicházéjí v úvahu pro fotogrammetrické
mapování zastavěných tratí v měřítku mapy 1 :2000,
nebo v některých méně početných případech též
v měřítku mapy 1 : 1000. Pro uvedená měřítka map
přicházejí v úvahu měřítka snímků od 1;9000 do
1 : 3500. Střední chyby vyhodnoceni z měřítek snímků
1 : 15 000, 1 : 20 000 a 1 : 25'000, pořízených pro sle-
dování jiných otázek, byly určeny pro ověření nebo
upřesnění vztahů mezi měřítkem snímku a parametry
zkoumaných jevů .

Pro zjištění míry souladu třídní četnosti chyb
s jejich ideálním rozděÍením byly zjištěny ve zkušeb-
ním území Koste~ní Střímelice z 11 snímkových dvojic
počty chyb v jednotlivých třídách pro třídní interval

mv m", d ' , t t' k'8v = --o - , 8", = -- a prove eno porovnam eore lC e
22.
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a skutečné přesnosti v různě velkých souborech vyhod-
nocení. . .

S rOl;ltoucí velikostí souboru lze očekáva~ lepší
soulad téoretické a skutečné relativní četnosti.' Střední
kvadratická odchylka skutečné relativní četnosti od
teoretické je dána vzorcem

se střední kvadratickou odchylkou O"f' Jen v souborech
z větších měřítek snímků jsou větší nesouhlasy nei
±20"f' Potvrzuje to existenci systematických chyb
konstantního charakteru.

1
O"f= V_K.n .

4.3. Hospodárnost letecké fotogrammetrie
v zastavěných tratích

Porovnání relativní skutečné a teoretické četnosti
všech zkoumaných souborů je uvedeno v tab. 7.

i .
V převážné části zkoumaných souborů rozdíl mezi

teoretickou a skutečnou relativní četností je v souladu

Míra hospodárnosti letecké fotogrammetrie v zastavě-
, ných tratích - předpokládáme-li vyhovující přes-
.nost vyhodnocení - je závislá na počtu vyhodnoce-
ných informací, jež je nutné v mapě vyjádřit. Poqet
informací na leteckých snímcích lze zvýšit vhodnou
dobou snímkování, vyrovnáním kontrastu a využitím

. Přesnost fotogrammetricky určených oměrných měr
(Lokalita: Kostelní Střímelice)

Útecká.
I

střední Sti'. chybaKonstanta Měřítko Počet Počet System.
Položka [komora komory snímku dvojic oměr. měr chyba chyba vměř.snímku

Ok Ma 00 (cm) mo(cm) mo'(mm)

1 2 3 4 5 6 7 I 8 9

1 RC5a 114,72 1:9150 2 154 +ll

I
21 0,023

2 RC5a 209,73 1:8830 3 232 +6 17 0,019
3 RU5a 209,73 1:5000 1 79 +3 12 0,024
4 RC5a 152,47 1:3350 3 157 +7 15 , . 0,045

209,73
209,73

1:9420
1:5050

Porovnání třídních četností 8 normálnim rozdělením
(Lokalita: Kostelní Střímelice)

Letecká komora RC5a RC5a RC5a RC5a RC5a RC5a
Konst. komory Ok 114,72 114,72 114,72 114,72 209,,73 152,47
Měřítko snímku Ma 1:25090 1:20380 1:15090 1:9 150 1:8830 ,1:3350
Počet dvojic 1 1 1 2 3 3
Počet bodů n 100 98 105 210 326 236

\

Normální
Třídní relativní Skutečné relatívní třídní četností
interval četnost 1(%)

F (%)

O O O O O O O O
0;5 38,3 45,0 36,0 45,5 40,0 44,0 44,5
1 68,3 68,0 68,5 69,5 69,5 73,5 72,5
1,5 86,6 86,5 86,0 86,5 86,5 89,5 87,0
2 95,4 93,5 94,5 . 96,5 96,0 97,5 92,5
2,5 I 98;8 99,0 98,0 96,0 98,5 100,0 97,5
3 99,7 100,0 99,0 97,5 99,5, - 98,5

Stř. kvadr.

I.
Rozdíl normální reI. četnosti I"''"Třídní odchylka, a skutečné rel. četností al I Rozdíl al al Rozdíl

interval al pro roz. F-I =,jl pro ,ji 'F-I=,jl pro ,JI F-I=,jl pro ,JI F-I=,,jl
41

O 3,9 -6,7 +2,3 -7,2 2,7 -1,7 2,2 -5,7 2,5 -,6,20,5
1 3,6 +0,3 -0,2 -1,2 2,5 -1,2 2,0 -5,2 2,3 -4,2
1,5 2,9 +0,1 +0,6 +O,t 2,0 +0,1 1,6 -2,9 1,9 -0,4

./ 2 2,0 , +1,9 +0,9 -0,1 1,4 -0,6 '1,1 -2,1 1,3 +2,9
2,5 1,3 -0,2 +0,8 +2,8 0,9 +0,3 0,7 -1,2 . 0,8 +1,3

·3 0,7 -0,3 +0,7 +2,2 0,5 +0,2 0,4 - 0,5 +0;2
:
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- - .
barevné fotografie. Vliv uvedených činitelů na množ-
ství zobrazených informací byl experimentálně ověřen
ve zkušebním území Třebestovice a na části místní
tratě Českých Budějovic.

4.31. Vliv doby snímkování na hospodárnost letecké foto-
grammetrie v zastavěných tratích

Nejčastěji se vyskytující příčinou nevyhodnocení
zastavěných tratí při technickohospodářském mapo-
vání je jejich zarostlost, která je odvislá od doby sním·
kováni. Podle součásné praxe a vybavení pro foto-
letecké práce v ČSSR lze letecké snímkování provádět
jen v slunných dnech, kdy vržené stíny jsou krátké.
Vhodné podmínky pro letecké snímkování tedy závisí
od počasí a od ročního obdobi. Podle publikace Hydro-
meteorologického ústavu nejvhodnějším měsícem se
jeví měsíce březen, srpen a záři. Březen by byl zvlá~ť
výhodný, protože zpravidla do konce měsíce, dubna
vegetace ještě není v tak pokročIlém stavu, že nesnižu-
je viditelnost předmětů měření při leteckém fotogra-
fování. Obyčejně však nelze zajistit provedení všech
nutných prací před leteckým fotografováním apOčátc
kem května, po olistění stromu, je značná část před.
mětů měření již zakryta.

Je pravděpodobné, že v zastavěných tratích by
bylo možné ~ajistit provedení nutných prací před le-
teckým fotografováním tak, aby podle stavu vegetace,
dané místními poměry, bylo možné zajistit snímkování
do počátku května.

Pro ověření vlivu doby sn1rqkování na počet ne·
vyhodnocených bodů byla ze 2, snimkových dvojic,
pořízených 16. dubna, 1964, vyhodnocena část zastavě.
né tratě zkušebního území Třebestovice a porovnána
s vyhodnocením téhož prostoru z podzimního snímko-
vání v r. 1963. Zkušební část zastavěné tratě v Třebes-
tovicích s 929 body určenými k vyhodnocení má nesou-
vislé zastavění vilového charakteru, s nepříliš vzrostlý-
mi stromy. Porovnání počtu neidentifikovatelných,
a proto nevyhodnocených bodů na snímcích z podzim-
ního a jarního snímkování, ať již proto, že nebyly na
snímcích zobrazeny v důsledku jejich zakrytí, anebo
z jiných příčin, je provedeno v tab. 8.

Rozdíl v počtu nevyhodnocených bodů z podzim-
ního a jarního náletu v době před olistěním stromů
potvrzuje vyšší hospodárnost jarního náletu. Kromě
uvedeného počtu nevyhodnocených bodů nebylo
z podzimního náletu vyhodnoceno ještě 52 bodil, tj.
5,6 % z celkového počtu 929 bodů. Byly to hraniční
body uvnitř vlastní držby. Důvodem, proč nebyly vy-
hodnoceny, pravděpodobně bylo to, že místo klasifiko-
vaných snímků měl vyhodnocovatel k dispozici jen
náčrty komisionelníhošetřeni. Protože ze zvětšených
snímků z podzimního náletu bylo možné s vyhovující
přesností identifikovat průběh hranic uvnitř vlastní
držby, bylo předpokládáno, že z klasifikovaných sním-
ků by vyhodnocení bylo možné, a proto nebyly tyto
body považovány za nevyhodnocené body.

Obdobné procento nevyhodnocených bodů jako
ve zkušebním území Třebestovice se vyskytuje též
u provozních ústavů.

Z provedených experimentálních prací vyplývá,
že zvláště zastavěné tratě je výhodné snímkovat V době
před olistěním stromů. Přesnost vyhodnocení zůstane
v zásadě stejná jako při vyhodnocení snímků z pod-
zimního snímkování, podstatně se však" zvýší hospo-
dárnost. prací. '

4.32. Vliv elektronické kopírky na hospodárnost letecké
fotogra"!,,metrie v zastavěných tratích

Příčinou nevyhodnocení některých bodů není jen j~.
jich zakrytí jinými předměty při leteckém fotografo-
vání, ale často jejich vlastní stín, nebo vržený stín
okolních předmětů. Tímklesá čitelnost snímků do té
míry, že některé předměty měření nelze vyhodnotit,
i kdyby nebyly zakryty' před leteckým snímkovánim.
Čitelnost snímku lze však zvýšit pomocí elektronické
kopírky. Se zřetelem na tuto skutečnost bylo předpo-
kládáno, že na diapozitivech, vyhotovených elektro-
nickou kopírkou, vzroste čitelnost zastíněných detailů.
Tato hypotéza byla prověřena ve spolupráci s "ústavem
geodézie. a kartografie v Českých Budějovicích, kde
bylo 'provedeno vyhQdnocení z diapozitivůjedné a téže
snímkové dvojice zastavěné tratě Ceských Budějovic,
vyhotovených jednak normální kopírkou, anglickou

Porovnrjní počtu nevyhodnocených bodu z podzimního a jarního snimkování

(Lokalita: Třehestovice)

",

,

Z celkového poČtu 929 bodů nebylo vyhodnoceno

z podzimního z jarního náletu

Druh bodů náletu' pro MK = 1 : 2000 pro MK =1: 1000
I rozdíl rozdíl

bodů % bodů /'10 bodů %
f bodů I % bodů I %

1 :( 3 I 4 5 6=2-4 7 =3-5 8 9 10=2~8 11=3-9
. I

Středy st~dní I 39
I

4,2 18

I
1,9

I
+21 +2,3 I 22 2,4

I
+17

I
+1,8

Rohy střech I , 63

I
6,8 23 2,5 +40 +4,3

I
18 1,9 +45 +4,9

Lomov'é hody
Iplotů 77 8,3 20 I 2,2 I +57 I +6,1 I 21 2,3 I +56 +6,0

I

Celkem 179
I

19,3- I 61 6,6 +1l8 I +12,7 61 6,6 I +1l8 I f12,7
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oj,

I (Letecká .Stř. polohová chyba Sti'. polohová chyba."I Konat. Měfftko Počet bodů'" komory snímku Počet m"'l/(cm) v měř. sním. m;;, (mm) Poznámkac komora dvojíc
~-rB I O

'O OK Ma +1+1il<
A I B I O

O
---- --------- ---------

1 2 3 4 5 678 9 10 11 14 I 15
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elektronickou kopírkou značky Cintel a českosloven-
skqu kopírkou VUZORT zna~ky EK 101.

Porovnání účinnosti kopírek bylo provedeno jed-
nak subjektivně několika vyhodnocovateli, na základě
pozorování všech třech diapozitivních dvojic, vyhoto-
vených uvedenými způsoby, ~ jednak na základě
objektivního Jl.orovnání středních polohových chyb
po vyhodnocení všech třech dvojic.

Podle souhrnného názoru vyhodnocovatelů nebyl
na diapozitivech patrný účinek elektronických kopí-
rek. Vyhodnocení diapozitivů vyhotovených na nor-
mální kopírce, elektronické kopírce Cintel a elektro-
. nické kopírce VUZORT bylo provedeno na stereo-
/ metrografu SMG' Zeiss-Jena numerickým způsobem,
a to tak, že vyhodnocované body byly rozčl~něny
v následující kategorie: signaIizované body bodového
pole, rohy klopených střech, rohy rovných střech,
rohy plotů, pouliční lampy a s~oupy, studny, kanály,
šachtice a rohy chodníků.

Po výpočtu souřadnic z fotogrammetrického
vyhodnocení, a po jejich porovnání s geodetickými
souřadnicemi, byly pro každou kategorii uvedených
bodů a pro každý druh použitých diapozitivů vy-
počteny střední polohové chyby. Účinnost elektro-
nických kopírek by byla patrna z průměrů středních
polohových yhyb všech kategorií bodů. Průměry
středních polohových chyb, percentuálně vyjádřené
vzhledem ke střainí polohóvé chybě normální kopírky,
jsou následující:

normální kopírka.
elektronická kopírka Cintel . .
elektronická kopírka VÚZORT.

100%
91%
95%

Na základě malých rozdílů středních chyb, lze
učinit stejný závěr, jaký byl vyhodnocovateli učiněn
po subjektivním hodnocení účinnosti elek~ronických
kopírek v zastavěných tratích. ' ,

Zkoušky s elektronickou kopírkou, jež provedl
pracovník VúGTK s. Komárek ukázaly, žeelektro-
nická kopírka přispívá k lepšímu prokreslení celé
plochy leteckého snímku tím, že exponuje negativ
dotěch hUlltot pozitivu, v nichž je nejlepší rozlišovací

. schopnost. Automatické ,maskování je však omezeno
pouze na větší plochy,'takže u čs. kopírky EK 101,
přestože má průměr stopy pod 1 mm, se projeví její
účinek plně až u předmětů, jejichž průměr v měřítku
snímku je alespoň 4 mm. U detailů s průměrem 2 mm

I je účinek 60%. To znamená, že při měřítku snímku
I :5 000 může být elektronická kopírka účinná pro
předmě~y o průměru 10 m ve skutečnosti a pro měřítko
snímku 1: 9 000 pro předměty o průměru téměř
20m.

Elektronickou kopírkou nelze v zastavěných tra-
tích vyrovnat kontrast mezi vlastním sthtem' střechy
a vrženým stínem domu. Pokud plocha střechy je ve
vlastním stínu, pak její okraj při běžném způsobu
snímkování často není vykreslen ani na negativu.
Nelze jej pak převést do pozitivu, i kdyby účinnost
elektronické kopírky nebyla odvislá od velikosti stopy
ft velikosti předmětu v měřítku snímku.

4.33. Vliv barevné fotografie na hospodárnost letecké
fotogrammetrie v zastavěných tratích

Zvětšení počtu inforlI\ací v leteckých snímcích lze
očekávat od barevné fotografie. Zatímco u černobílé
fotografie vzniká obraz jako důsledek rozdílů jasů,
u barevné fotografie je mimo kontrastu ;jasů využíván
i rozdíl barev, který může zejména ve středních jasech
vytvořit obraz i tehdy, když na černobílém snímku
obraz nevznikne. Stává se tak tehdy, když se předmět
od svého okolí liší barvou, avšak na černobílém nega-
tivu způsobí stejné zčernáni. Převod terénu, který je
. barevný, do stupnice šedých hustot je vždy poněkud
nepřirozený a vyžaduje od vyhodnocovatele více
soustředění než vyhodnocení snímku bare,vného.,Pro
interpretaci poskytuje barevný snímek některé infor-
mace, které nikdy nemůže dát ani dokonalý černobílý
snímek.

Lze tedy očekávat, že barevná fotografie umožní
identifikaci, a tím i vyhodnocení předmětů měření,
které při stejném nebo málo rozdílném kontrastu
jasů jsou barevně rozdílné, jak je tomu velmi často,
v zastavěných tratích.

Prvé zkuSební práce s užitím barevného negativ-
ního materiálu pro měřické účely byly prohdeny za.
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Blunečnéhopočasí na konci měsíce září 1964,," zastavě-
/né trati zkušebního území v Třebestovicích, leteckou
komorou Wild RC 5a s konstantou 209,71 mm na
materiál značky Agfa, Vyhodno~ení bylo provedeno
jednak z černobílých diapozitivů, vyhotovených
z barevných negativů, jednak přímo z originálních
negativů. Aby mohl být objektivně posouzen vliv
barevné fotografie na přesnost, byly z rozdílů geode-
ticky a fotogrammetticky určených souřadnic vypoč-
teny střední polohové ch)iby. Výsledky jsou uvede-
ny v tab. 9. '

Kromě zhodnocení vlivu barevné fotografie. po-
moci středních polohových chyb, bylo 20 vyhodnoco-
vateli provedeno ještě subjektivní pozorování barev-
ného modelu z originálních negativů a hodnocení
nejdůležitějších prvků. pro vyhodnocovací práce.
Výsledky jsou uvedeny v tab. 10.

Výsledek objektivního a subjektivního hodnocení
barevného materiálu nevyznívá příznivě pro barevné
snímky. Dů,,"ody, proč výsledky hodnocení nebyly
příznivé pro barevný film, podle pracovníka VÚGTK
s. Komárka jsou následující:

a) barvy v barevném negativu neodpovídaly barvám
ve skutečnosti a vyvolávaly u vyhodnocovatelů
nezvyklý c}.ojem,

b) na negativech byl patrný větší smaz obrazu než je
tomu u černobílýchnegativů. Příčinou byl delší expo-
ziční čas v důsledku menších zkušeností s barevným
leteckým filmem. Film byl zpracován podle zkuše-
ností s barevným filmem pro pozemní snímky, tedy
relativně krátce, takže nebyla plně využita jeho
citlivost.

c) Barevný negativ byl zpracován v převíjecím 'za-
řízení, zatímco černobílé negativy jsou zásadně
zpracovány ve vyvolávacím automatu. V převíje-
cím zařízení je film v pří~ém styku' s pracovními
roztoky pouze menší část vyvolávací doby. VětšiU<i>U
je stočen do spirály a vyvolávání probíhá nekontro-
lovaně a zbylá vývojka mezi závity svinutého
filmu způsobuje nadměrnou zrnitost.

d) Barviva použitá v barevném negativu jsou volena
tak, aby barvy dílčích vrstev negativu odpovídaly
spektrální citlivosti dílčích vrstev pozitivu, která
se však zásadně liší od spektrální citlivosti lidského
oka. Tedy zatímco barevný pozitivní materiál
přijmenegativ jako obraz rozložený do tří pásem
spektra, nerozliší jemné barevné rozdíly negativu
a vnímá obraz téměř jako jednobarevný.

Podle výsledků uvedených v tab. 2. střední polohová
chyba fotogrammetricky vyhodnocených bodů nume-
rickým způsobem

z měřítka snímků 1 : 8 500 až 1 : 9 000
je± 24 cm ve skutečnosti,

z měřítka snímků 1 : 5000
je ± 17 cm ve skutečnosti.

Podle "Prozatímních pokynů pro technickohospo-
dářské mapování" z r. 1965

Tab. 10

Subjektivní hodnocení kvality barevného negat'ivu

I 'Hodnocení provedlo
! 20 vyhodnocovatelů

I
! Označílí výsledky
i z barevného negatívu VýslednéHodnocené prvky i za hodnocení

I lep1!í I stejné I horší
I ve srovnáni s černo-
I bílÝm díapozítívem

Identifikace signa-

! I
lizovaných bodů 4 11 5 stejné
Identifikace rohů I

střech 5 10 5
)

stejné
Výškové nastavení

r
I I

na terén 3 15
I

2 I stejné
Ostrost kresby,

I
i

detaily
I

_. 2 i 1~ I horší
Namáhavost 9 4 I 5 I lepší

I I

Celkový dojem I I 12 7 I stejné

- střední polohová chyba přirozeně signalizovaných
bodů určených numerickým způsobem se stanoví
hodnotou ± 0,15 mm v měřítku mapy,
- střední polohová chyba přirozeně signalizovaných
bodů určených grafickým způsobem se stanoví hodno-
tou ± 0,20 mm v měřítku mapy.

Střední polohové chyby fotogrammetricky vy-
hodnocených rohů střech numerickým způsobem
z měřítek snímků, přicházejících v úvahu pro mapová-
ní v měřítku 1 :2000, mají nižší hodnoty než připouštějí
,,Prozatímní pokyny" a z měřítek snímků pro mapová-
ní v měřítku 1 : 1000 nepatrně vyšší hodnoty. Na zá-
kladě těchto výsledků je oprávněný předpoklad, že
po grafickém vyhodnocení rohů střech v zastavěných
tratích, ať již v měřítku mapy 1 : 2000 nebo 1 : 1000,
střední polohová chyba nepřekročí hodnotu± U,;20mm
v měřítku mapy. Fotogrammetrická metoda tedy svou
přesností vyhovuje ustanovením uvedených "Proza-
tímních pokynů". Vyhovuje i požadavkům, jež pro
mapy zastavěných tratí uvádí Binding [1] a Divelec
[3]. Je tedy nutné uvážit, v kterých případech mapo-
vání v měřítku 1 : 1000je nutná vyšší přesnost, a v kte-
rých případech bude nutné užít jinou než fotogram-
metrickou metodu.

Výsledky experimentálních prací potvrdily, že
poloh.ová přesnost fotogrammetricky vyhodnocených
rohů střech je ovlivněná větším, počtem zdrojů chyb
než fotogrammetricky signalizovaných bodů v polních
tratích. Je to chyba vyplývající z nejednoznačné iden-
tifikace rohů střech na snímcích, mající charakter
nahodilé chyby, chyba z pointace měřické značky na
rohy střech, mající charakter konstantní systematické
chyby.a chyba v důsledku přesvětlení předmětu měře-
ní nebo jeho okolí, projevující se jako proměnná syste-
matická chyba.

Pro další ověření uvedených a získání dalších
poznatků, bylo počátkem května r. 1966,při snímková-
ní zkušebního fotogrammetrického pole, provedeno,
ietecké fotografování zastavěné tratě Kos.telních
Střimelic, a to nezávisle třikrát tak, že osa náletové
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řady šla JIzne, středem a severně zastavěné tratě.
Před snímkováním byla asi polovina rohů střech, jež
byly v průběhu experimentálních prací vyhodnocová-
ny, a jejichž geodetické souřadnice jsou známé, cen-
tricky signalizovány bílými čtvercovými signály.

Rozsah geodetického doměřování po fotogram-
metrickéí:n vyhodnocení,!a tím i hospodárnost aplikace
fotogrammetrie v. zastavěných tratích je závislá na
počtu zakrytých neho zastíněných předmětů měření.
Při geodetickém doměřování. více než 30% fotogram-
metricky nevyhodnocených bodů se nejeví aplikace
letecké fotogrammetrie ekonomicky účinná. Počet
fotogrammetricky nevyhodnocených bodů ze snímků
pořízených před hlavním vegetačním obdobím zpra-
vidla, nepřestoupí 10%. Má-li· pýt aplikace letecké
/Jtograminetrie ekonomicky účinná též v zastavěných
tratích, je nutné je s~kovat v době před hlavním
vegetačním obdobím.

Zkoušky s elektronickou kopírkou ukázaly, že
- elektronická kopírka přispívá k lepšímu prokreslení
jen větších ploch na snímku. U detailů s průměrem
2 mm na snímku zvyšuje čitelnost snímků ještě asi
o 60%. Obrazy domlLv měřítku 1 : 5 000 a zvláště
-pak v měřítku 1: 9000 mají menší průměr než 2 mm.
Nelze tudíž elektronickou kopírkou v za sta věných
tratích vyrovnat kontrast. mezi vlastním stínem
střechy a vrženým stínem domu.

Předpoklad, že barevná fotografie umožní lepší
identifikaci, a tím i přesnější vyhodnocení většího
počtu předmětů měření, které při stejném nebo málo
rozdflném kontrastu jasů jsou barevně rozdílné, se
zatím při. experimentálních pracích nepotvrdil. Hla v-
ním důvodem bylo to, že pro vyhodnocení byly k dis-
pozici jen barevné negativy, jejichž barvy neodpoví-
dají barvám ve skutečnosti. Tím byl u vyhodnocova-
teÍů vyvolán nezvyklý dojem. Využití barevné letecké
fotografie je v největší míře ovlivněno složitým pozi-
tivním procesem. Lze předpokládat, že po jeho vyře-
šení bude možné vyhodnotit též body ležící na zastíně-
ných plochách, nebo na hranicích vlastních a vržených
stínů.

Do doby, než bude vyřešena technologie výroby
barevných leteckých měřických snímků, se jeví účelné
ověřit možnost leteckého snímkování na zvlášť citlivý
film v době po východu, nebo před západem slunce,
kdy kontrast mezi osvětlenými a zastí.něnými předmě-
ty není příliš veliký. Ověření bude provedeno během
roku 1966.

[1] BINDING, s.: Das Stadtkartenwerk von Gross-BerIin und
seine Genauigkeit. Vermessungstechnik, Berlin 1964, Nr 1, 2.

[2] PICHLfK, V.: Výzkumná zpráva 195 VÚGTK. Výzkum
technologie technickohospodářského mapování v zastavěných
tratích metodou letecké fotogrammetrie. Praha, 1965.

[3] Conférence de photogrammétrie urbaine. Centre de recherche
ďurbanisme. Paris, octobre 1965.

Pomocn~ goniometrické funkce
pro řešení některých úloh
sférické trigonometrie

--Při řešení úl,oh v _astronomii, navigaci, vyšší geodézii
aj. seěasto aplikují vzorce sférické trigonometrie.

I

.Označme strany obecného sférického trojúhelníka
(vyjádřené v úhlové míře) Písmeny a, b, ci, jeho-úhly
písmeny~, tJ, 'JI - obr. 1: Jsou-li dány tři z těchto

Prof. Ing. Dr. Josef Vykutil,
Vojenská akademie Antonína Zápotockého, Brno

prvků, mohou být zbývající tři vypočteny. Úlohy,
které se v praxi vyskytují nejčastěji, můžeme podle
způsobu řešení rozdělit do tří skupin.

1. Ve sférickém trojúhelníku jsou dány:

a) dvě strany a úhel proti jedné z nioh,

b) dva úhly a strana proti jednomu z nich.

Úlohy tohoto druhu se řeší užitím sférické sinové
věty:

a) dvě strany a úhel jimi sevřený,

b) dva úhly a strana jim přilehlá .

cos a --'-cos b cos c + sin b sin c cos IX (a cyklioké
rOVJ1osti). (2)
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Úlohy typu b)se řeší užitím kosinových vět pro úhly:. ,
cos lX = - cos fJ cos'y + sin fJ sin y cos a

(a cyklické rovnosti) (3)

III. Ve sférickém trojúhelníku jsou dány:

a) všechny tři strany,
b) všechny tři úhly.

Úlohy typu 1:\.) se řeší u.žitím vzorců pro poloviční
úhly, například:

: lXV sin (s - b) sin (s- c)'
sm2= sin b sin c

a + b + c( kr k' '),s = --2--- a cy lC a.rovnostl .

,Úlohy typu b) se řeší užitím vzorců pro polovičnj
strany, například:

. a
sm'2=

cos a cos (a - lX)
sin fJ sin y,

, lX+fJ+y
a == 2 (a cyk,ické rovnosti).

Další vzorce a podrobnosti, zejména také podmín-
ky existence sférických trojúhelníků k d~n'ým prvkům
uvádí KŮSTl[l]. ,

Pro navigační pra-xi v USAa v Anglii byly před
druhou světovou válkou upráveny vzorce II. a III.
skupjny zavedením pomocné trigonometrické funkce
haversinus (zkratka z anglického "halfversed sine").
Stručně o tom píše KÁDNE:R [2].V souvislosti s řeše-
ním úloh trojrozměrné a, družicove geo({ézie se v po.
slední době vyskytuje v'literatuřetaké funkce versi-
nus (z anglického "versed sine") - viz například
HI:RVONEN [3]., Cílem tohoto článku je seznámit
s vlastnos~mi uvedených funkcí a jejich užitím.

2. Definice a vlastnosti pomocných gonimetrických,
funkcí

Funkce versinus x se označuje symbolem vers x a je
definována rovností:

Funkce haversinus:li, se označuje symbolem hav x
a je definována rovností:

I-cos x
hav x = -'-'---

2

1
havx = - vers x.
, 2 ,

Podle známých vztahů mezi trigonometrickými funk-
cemi můžeme psát:

x'
vers x = 1 - cos x = 2 sin22 ' (10)

l-cosx . x
hav x -,- " = sin2- (11)2 2 .

Z rovnic (6) a (7) dále vyplývá:

cos x ~ 1 -.::-vers x,

cos x = 1 -'--'-2 hav' x.

(12)

(13)

, Funkce vers x a havx, definované rovnicemi (6,
a (7), jsou periodické s periodou 2n: I

"-

vers (x ±2kn) = 1 - cos (x ± 2kn)= vers x,
. , ' 1

1).av(x ± 2kn) = 2 {I cos (x .±2kn)} = hav x.

Z rovnic (6) a (7) je zřejmé; ie pro všec~nyhodnoty
v intervalu <O,2n) je versx ~Oa tak6 hav x ~ O.
Obě funkce rostou pro úhly x v intervalu <O,n). Pro
vybrané úhly jsou hodnoty obou funkcí uvedeny
v následující tabulce: ' •

'~Úhel I
Funk~""""' . I

2700
3"-2- 1

3600

2"

I OI~o
Na obr. 3 jsou znázorněny funkce tJ = vers x a y = -
= havx v intervalu <O,2n).
Funkce versinus v intervalu <0°,180°) roste od Q do 2,\
v intervalu (180°, 360°) symetricky klesá; funkce
haversinusv intervalu (00, 180°) roste od O do 1
a v intervalu (180°, 36()O)rovněž symetricky klesá.
Hodnoty obou funkcí je třeba tllobelo-\tatpr6-argumént
od 0° do 180°.' .

Tabulky čtyřmístných 'hodnot funkce haversinus
a logaritmů této funkce s krokem 10' jS~lU v [4];
obdobné pětimístné tabulky skÍ-okem l' jsou v {5].

Pomocnéfunkceversinus a haversinus užijeme
k úpravě vzorců pro řešení úloh II. a III.' skupiny
(pro řešení úloh I. skupiny nemají tyto funkce žádny
význam).
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Vykutll"., Pomocné goniometrické funkce pro řešeilž
některých úloh sférické, trigonometrie

y
2[)

op
ff

hav(180° ~ a:) = hav ({J + y) - sin {J sin y hav a:
(20)

Cyklickou záměnou prvků bychom dostali ostatní
rovnosti.

Poznámka.
Obdobně je možno upravit věty sinuskosinové.

4. Věty pro p,oloviční úhly a pro poloviční strany při
užití pomocných funkcí

Z rovnosti (4) vyplývá:

sin2 _~_ = sin (8 - b) sin (8 - c)
2 sin b sin c

Protože sin2 ; = hav a:, můžeme předchozí rovnost

psát:

h
sin (8 - b) sin (8 - c)

aVa: = -~------,-----
sin b sin cKosinovou větu pro stranu - rovnost (2) - upravíme

užitím vztahu (12) takto:
1- vers a = cos b cos c + sin b sin c (1 _ veI's a:)'= Úhel a:můžeme také počítat z rovnosti (14) nebo (15):

,
dostaneme (po -dosazeni) kosiIiovou větu pro stranu 'a
ve tvaru:

Použijeme-li k úpravě rovnosti (2) vz~ah (13),
dostaneme obdobným postupem: I

vers a - vers (b - c)
vers IX = --------,-

sin b sin c

hav a - hav (b - c)
hava: = ----------

sin b sin c

Obdobně upravíme vzorec (5) pro poloviční stranu:

cos a cos (a - a:)hava = -'-- sin-{Jsiň.Y- -
ze vzorce (20) je:

hava = hav ({J + y) - hav (180° - a:)
sin {J sin y

Oyklickou záměnou prvků bychom dostali opět další
hava = hav (b - c) + sin b sin c hav a:. (15) rovnosti.

Tuto rovnost ostatně dostaneme, dosadíme-li do
'Tovnosti (14) ýztah (8).

Kosinovou větu pro úhel - rovnost (3) - upra·
víme stejným postupem jako kosinovou větu pro
stranu. Dostaneme:

2 - ters a:= vers ({J. + y) - sin {J siny vers a,
/ (16)

1 - hav a ,= hav (tJ + y) --'- sin {J sin y hav a.
(17) i

Snadno lze dokázat, že:

2 ~ vers a: ,= vers (180° ~ a:),
I r-:- hav a:= hav (180° ---,a:).

Rovnosti (16)'li: [17)můžeme proto psát:

'vers .(180°~ a:) = vers ({J',+ y) - sin{J siny vers a,
(19)

ó. Výhody a nevýhody vzorců s pomocnými
trigonometrickými funkcemi

Porovnáme-li kosiuové věty (2) a (3) s odpov,ídajícími
vzorci ve třetí stati, je zřejmé" že při numerických
vÝPQčtech podle vzorců s pomocnými funkcemi versi-
nus nebo haversinus se hledá v tabulkách o jednu
funkci méně. Protože funkce versinus a haversinus
jsou v celém intervalu (0°, 360°) kladné, je třeba
určit kvadrant z vlastností sférického trojúhelníka
(vztahů mezi stranami a úhly), z nakresleného obrázku
nebo na mapě.

První člen na pravé 'straně vzorců s pomocnými
funkcemi je pomocná funkce rozdílu dvou stran nebo
úhlů, tedy zpravidla hodnot malých. HIRVONEN
• [3] upravuje vzorce pro transformaci pravoúhlých
prostorových souřadnic x, T, Z na geodetické
souřadnice cp, A. pomocí funkce versinus tak, že stačí
počítat s osmimístnými hodnotami funkcí (při použití
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klasických vzorců je třeba počítat s desetimístnými
hodnotami). Úhly do 1° jsou totiž vyjádřeny ve vteři-
nách číslem nejvýše o 8 cifrách (při výpočtech na
desetitisíciny vteřiny). V takovém případě je možno
počítat funkce vers x z řady, při čemž stačí podržet
jen první dva členy:

vers x = 1 - cos x • ~ x2 __ 1_ xi =
2 24

= 3!- (1-~ X
2
)

2 6 2 '

x"
kde x = -,-, = 4,848 1368.10-6• x".e

_l_-_c_o_s_x_~_.~ x2 __ 1_ xi =
2 4 48

= :2 (1- ~~~)
I

Výpočet funkcí.z řad je výhodný při řešení úloh na
samočinných počítačích. .

Z porovnání vzorců (4) a (5) s odpovídajícími
vzorci ve staíi 4 vyplývá: při výpočtech podle vzorců
s pomocnými funkcemi není třeba odmocňovat
a dostaneme přímo hodnotu úhlu nebo strany (ze
vzorců (4) nebo (5) se určí poloviční úhel nebo strana).

Nevýhodou vzorců s pomocnými funkcemi je, že
jejich užití v běžné počtářské praxi vyžaduje, aby byly
k dispozici tabulky hodnot těchto funkcí. Tyto tabulky
mohou být ovšem použity ve všech případech, kde se
ve vzorcích vyskytují veličiny:

2 sin2 -~ •2 '
1 - cos x . 2 x--2~~~;sm2~ .

Ve sférickém trojúhelníku jsou dány dvě strany
a = 59°29'30", b = 109°39'40" a úhel y = 50°10'10".
Máme vypočítat třetí stranu c, popřípadě zbývající
úhly IX, (3.

Podle rO\rnice (15) dostaneme pro stranu c:

hav c = hav (a - b) + sin a sin b hav y.

Protože funkce haversinus je vždy kladná, je hav
(a - b) = hav (b - a).V našem případě je:

b - a = 50°10'10"; hav (b - a) = 0,17974;

sin a = 0,86156; sin b = 0,94170; hav y = 0,17974

a tedy

hav c = 0,17974 + 0,86156.0,94170.0,17974
= 0,32557

Ve sférickém trojúhelníku jsou dány strany a =
= 59°29'30", b = 109°39'40", c = 69°34'56" (nume-
rické hodnoty z příkladu 1). Počítejme úhel y.

Podle vzorce (20) napíšeme:

hav y = si~ (8 - ~L~in (~~=_~_
sin a sin b

V našem případě je:

8 = 119°22'03"; 8 - a = 59°52'33";

8 - b = 9°42"23";

sin (8 - a) = 0,86494; sin (8 - b) = 0,16860;

sin a = 0,86156; siu b = 0,94170;

havy = 0,17974;

Ještě výhodnější je řešení pomocí vzorce s haversiny
v čitateli zlomku, neboť není třeba počítat veličinu 8.

hav = havc-hav(b-a) =
y sin a sin b

= _0-,-~~557-0,17974 = O17974
0,811331 '

Y = 50°10'10".
Literatura:

[IJ KÚST, J.: Sférická trigonometrie, Praha 1964
[2J KÁDNER, O. E.: O haversinu. Rozhledy matematicko-pfoíro-

dovědecké, ročník 27 (1948), č. 3
[3J HIRVONEN, R. A.: Praktische Rechenformeln fUr die dmi-

dimensionale Geodasie, Zeitschrift fiir Vermessungswesen.
1964, č. 5

[4J KELLS, KERN, BLAND: Spherical Trigonometl'Y wíth
Naval and Mílitary Applications, New York and Londou 1942

[5] Useful Tables from the American Practical Navigator, L'"nited
States Hydrographic Offtce, Washlngton 1938
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Závodní poboěka ČSVTSpři Ústavo geodézie
a kartografie v Hrně

společně se složkami tohoto ústavu připravuje na
dny 13.-15. :z;áří t. r.

IV. burzu technických zlepšení v oboru
geodézie a kartografie

Odborné zaměření letošní burzy je věnováno karto-
grafickému zpracování, resp. reprodukci map vel-
kých měřítek a speciálním aplikacím fotogram-
metrie.

Doplňkovým programem burzy bude seriál
přednášek, věnovaný problémům kartografického
a reprodukčního zpracování map velkých měřítek
v ČSSR a některých dalších evropských státech,
který je připravován za účasti zahraničních autorů
na 13. a 14. září odpoledne. Dalším - jistě neméně
přitažlivým doplňkem burzy - budou čtyři tema-
tické výstavky, věnované papíru, plastickým pod-
ložkám, reprodukční'm materiálům a kartografickým
rycím pomůckám. Pro návštěvníky bude k dispozici
dostatek firemních materiálů k získání přesných
technických informací i určité množství vzorkll. pro
provedení nutných zkoušek.
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Řád práce
tvůrcům'Čs. vojenského atlasu

Ing. Antonín Koláčný, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

Československý vojenský atlas (ČSVA), vydaný
v roce 1965 nakladatelstvím Naše vojsko [lJ v rámci
oslav 20. výročí osvobození Československa, je yý-
sledkem sedmileté kolektivní spolupráce složek mi-
nisterstva národní obrany, vojenských akademií a
ústavil, pracovišť Československé akademie věd
(především Geografickéh:J ústavu ČSAV), civil-
ních a vojenských škol a jiných institucí. Zpraco-
vání a vydání atlasu řídila 37členná redakční rqda,
složená ze zástupcil uvedených institucí, jejíž 'pů-
sobnost po určité době převzal 7členný kolektiv
vojenských odborníků, který vedl genmjr. doc. dr.
ing. Jan Klíma jako hlavní redaktor.

Idea vytvořit kartografickou publikaci toho
druhu byla pravděpodobně poprvé realizována r.
1947 v SSSR vydáními Atlasu oficera [2J. Byl to
atlas knižníhO formátu (25 X34 cm), který na 286
mapových stranách ~šak mohl poskytnout jen. ele'-
mentátní údaje. o všeobecné kosmografii a astrono-
mii, krajinných typech SSSR, ukázkách vojenských
map, o geografii světa, kontinentů, SSSR, ostatních
zemí a Událostech vojenské historie, i když obsa-
hoval vedle ,map Ještě geografické statistiky a rej-
'střík geografických názvil. Ve srovnání s Atlasem
oficera interpretují naši vojenští kartografové jeho
ideu v nové koncepci, bohat'Sí tematicky, obsahem
i rozsahem a realizují ji S využitím soudobých po-
znatkil vědy a techniky.

V souladu se svým speciálním posláním má
ČSVA dvě tematicky odlišné, avšak společnou ide-
ou a způsobem realiza'ce sjednocené části: geogra-
fickou a vojenskohistorickou. Geografická i./ást je
J podstatě komplexní kartografickou interpretací
soudobých poznatků o geografii světa a jeho re-
gionů s relativně podrobnějším ~obrazením středO,-
evropského prostoru a zvláště CSSR. Vojenskohis-
torická čáSt je kartografickým znázorněním histo-
rie vojenství a vojenského umění se zdůrazněním
pokrokových a revolučních událostí a bojové tradice
našich národil. Spojení obou částí v atlas' umožňuje
uživateli správnou orientaci ve vojenských a poli-
tických událostech v dialektické souvislosti s je-
jichdějištěm a zvláště vojenskogeografický a his-
torickogeografický rozbor území. ČSSR a ;>oused-
ních zemí.

Svými rozměry 31X41 cm (při rozevření.
62X41 cm) se ČSVA shoduje se zahraničními atla-
sy středního formátu, např. s novÝI11zeměpisným
atlasem Bertelsmannovým z r. 1961-63 [3J a je na
přechodu k zeměpisným atlasilm velkého formátu,
jal\o je Atlas mira [4], The Times Atlas [5], Atlas
Touring Clubu [6 J. ČSVA má 180 Hstil potištěných
po obou stranách mapami, z toho 29 listů se zá-
ložkami. Oboustranným potištěním je plocha papíru
využita 'pro mapy velmi ekonomicky (na 100%) ve
srovnání s .atlasy zahraničními, ktéré ji využívají
na 75 % (Átlas mira), nebo' jen na 50% (ostatní
uvedené atlasy). To umožnilo umístit na 180 listech
atlasu 909 map, plánil a schémat, z nichž největší
rn(j.py mají rozměry' 76,5><34,5 cm (vAtlasu mira
,83X43,5 cm) a nejmeJ;1ší plánky měst asi 4,3X4,3
centimetru (v The Times Atlasu 2,9X2,9 cm).

Geografická část atlasu má 112 listů (tj. 62 %
rozsahu atlasu), na kterých je. umístěno 378 karto-

grafických interpretací, z toho 156 všeobecně ze-
měpisnýchmap, 108 tematických map a 114 plánků
měst. Je nejpodrobnější kartografickou informací
o Zemi, která u nás byla do~md vypracována a pu-
blikována. Podrobností a zpilsobem znázornění stře-
do~vropského prostoru předstihuje velké geogra-
fické atlasy světové úrovně a obstojí dobře při
srovnání s nimi i z jiných hledisek. Umož-
ňuje především studium a ,hodnocení přírodních,
demografick}/ch, ekonomi,:::kých a politických pod-
mínek jednotlivých zemí a soudobých i možných
válčišf. Fyzickog~ografjcký obsah této části atlasu
zprostředkuje také postačující představu o přírod-
Dích poměrech, které ovlivnily přípravu a průběh
válek, jimž je věnována druhá část díla.

Geografická část je komponována s uplatněním
..osvědčeného postupu od velkého k malému. Má 7
oddílil, z nichž první se zabývá především vesmí-
rem (včetně letů prvních kosmických lodí) a Zemí
jako celkem, dalši oddíly jsou věnovány postupně
jednotlivým' kontinentiim (a v jejich rámci jed-
notlivým zemím) s výjimkou třetího oddílu, který
obsahuje mapy SSSR. Základem geografické části
a celého atlasu jsou všeobecnězeměpisné mapy.
Poskytují obsažné iIÍformace o hydrografii, reliéfu
zemského povrchu, rozmístění sídel, jejich velikosti
a významu, o síti železnic a silnic, o politickospráv-
ních hranicích a jiných jevech, dobře generalizo-
vané se zřetelem k maxÍlllálním možnostem svého
měřítka a požadavku na čitelnost. Po grafické
stránce jsou zdařilou syntézou stínované barevné
hypsometrie, čárové kresby, značek a písma. Mapy
Střední EVľopy se podařilo obohatii o znázornění
lesních porostil bodovými značkami v zelené barvě,
které plní svoji funkcí aniž narušují barevnouhyp-
sometrii.

Plocha připadající na všeobecnězeměpisné mapy
. ČSVA{P = 100%) je o 28 % větší ve srovnání s Ber-
telsmannovým atlasem a je o 114 % menší ve srov-
nání s Atlasem mira, o 90% menší než plocha map
v The ;rimes Atlasu a o 33 (!i! menší než plocha
map v atlasu Touring Clubu.Naproti tomu má ČSYA
1Q8tematických map ve srovnání s 26 tematic-
kými mapami The Times tHlasu, 24 Atlasu mira, 11
Bertelsmannova atlasu a jen 7 tematickými mapamI
Touring Clubu. Plocha všech geografických map
ČSVA je tak větší o 30 % než plocha map Bertels-
mannova atlasu, o 2 % než plocha map Touring
'Clubu a naproti tomu je menší o 600;ú než plocha
map Atlasu mira a o 43 % než plocha map The
Times Atlasu (plocha map ČSVA= 100 % l.

Měřítka základních map (všeobecněze!pěpis-
nýchl jsou volena v souladu s vojenskogeagrarfic-
kým zaměřením první části atlasu, která si přitom
zachovává charakter atlasu středoevropského typu.
Dominantn! zastoupení má Střední Evropa zobra-
zená v měřítku 1; 1 mil. a v jejím rámci ČSSR
zbbrazená na 6dílné mapě v měř. 1 ; 500 000, které
umožnilo poprvé veřejnosti zpřístupnit kartografic~
kou formou a ve vzájemných souvislostech řadu
fakt O hustotě říční sítě, hloubkách vodníéh nádrží,
padmořských výškách charakteristických míst zem-
ského reliéfu, poloze a půdorysu sídel. Ostatní ob-
lasti Evropy jsou znázorněny 'v měř. 1: 3 mil., po-
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drobné mapy SSSR jsou v měř. 1: 3 miL, 1: 1,5
mil. a 1: 10 mil. Podrobné mapy nejdůležitějších
mimoevropských oblastí mají měi'ítko 1: 15 miL,
1 : 10 mil. a v některých případech 1 : 5 mil. (např.
Korea, Japonsko, Kuba, Blízký a Střední východ).
Základní mapy kontinentů jsou v měřítku 1: 30
mIL, s výjimkou Evropy, která je zobrazena v měř.
1 :12 mil. a Antarktidy, jejíž mapa má měřítko
1 : 20 mil. Hlavní mapy Země maií měřítko 1: 60
mil. Základních měřítek je celkem 13, vedlejších
12. Měřítka základních map jsou volena vhodně,
takže usnadňují srovnávání prostorových představ
a přechod od jedné mapy k druhé. Tuto přednost
nemá měřítko mapy Antarktidy. Měřítka tematic-
kých map jsou ve většině případů v účelném po-
měru k měřítkúm všeobecnězeměpisných map téhož
území, takze usnadňují srovnávání oIJsahu těchto
map a vytvátení syntetizujících představ při geogra-
fickém myšlení. Z teoretického hlediska jsou v tomto
smyslu výjimkou mapy Evropy, a zvláště některé
tematické mapy Afriky (geologie, půdy, podnebí),
které kromě toho jsou méně vhodně orientovány
vzhledem k ostatním mapám Afriky.

Ve srovnání s atlasy velkého formátu a Bertels-
mannovým atlasem jsou měřítka základních map
ČSVA, s výjimkou map Střední E-lropy, zásadně
menší (o 20-30 % a pokud jde o některé mimo-
evropské oblasti o 50 % i více). Tato nevýhoda
menších měřítek map ČSVA je však zdařile kom-
pen'zována vhodnou volbou klíče mapových značek
a typú i velikostí písma pro geografický popis.
Tak např. porovnání výřezú z podrobných map té-
hož území zobrazeného v uvedených atlasech (pole
zeměpisné sítě na mapě Španělska omezené 40. a
42. rovnoběžkou a 2. a 4. poledníkem) ukázalo,
že na mapě ČSVAv měř. 1 : 3 mil. je 84 sídel a čá-
rové prvky o celkové délce 205 mm, na mapě Tour-
ing Clubu téhož měřítka je jen 42 sídel a čárové
prvky o délce 145 mm, na mapě The Times Atlasu
v měř. 1: 2,5 mil. (tj. na ploše o 1/2 větší) je jen
70 sídel a čárové prvky v délce 253 mm a na
mapě Bertelsmannova atlasu v měř. 1: 2 mil. (tj.
na ploše o 100 % větší) je dokonce jen 99 sídel (tj.
len o 20 % více než na mapě ČSVA) a délka čáro-
~ých prvků je 290 mm (tj. jen o 35 % více než na
mapě ČSVA).

V užití výrazových prostředků jsou všeobecně-
zeměpisné mapy ČSVA shodné s mapami Bertels-
mannova atlasu, mají však navíc stínování reliéfu
proti Atlasu mira a The Times Atlasu a ve srovnání
s většinou map Touring Clubu jsou hohatší o ba-
revnou hypsometrii. Rychlost orientace na mapách
ČSVA, pokud jde o evropské oblasti, je přibližně
stejná jako na mapách ostatních atlasů; pokud jde
o mimoevropské oblasti, je větší na mapách The
Times Atlasu a Atlasu mira, o něco menší v Ber-
telsmannově atlasu a ČSVA a nejmenší je na ma-
pách Touring Clubu.

S náležitou pozorností k účelu map a hospo-
dárnému zptlsobu jejich výroby byla zvolena karto-
grafická zobrazení. Pro mapy Země jako celku byl,o
užito pseudoazimutální zobrazení Hammerovo ste]-
noploché na 60. rovnoběžkách, Mapy zem.skýc? ~o-
lokoulí a světadílú jsou sestrojeny v aZlmutalmm
stejnoplochém zobrazení (Lambertově), mapy po-
lárních oblastí v azimutálním stejnodélném zobra-
zení (Postelově). Pro mapy ČSSR, ostatních států
f s výjimkou SSSR), skupin států a částí kontinentů
bylo vhodně užito kuželové stejnodélné zobrazení
o 2 nezkreslených rovnoběžkách volených podle
polohy zobrazeného území na Zemi (De I'lsleovo
zobrazení), přičemž se celkem uplatnilo 12 kuže-

lových plášťů. Přehledné mapy SSSR jsou v kuže-
lovém stejnodélném zobrazení Krasovského.

K vytvoření všestranné představy o geografic-
kých podmínkách ve světě a jednotlivých oblastech
přispívají významně tematické mapy geografické
části atlasu, i když v celku nedosahují vysoké úrov-
ně jeho všeobecnězeměpisných map. Z fyzickogeo-
grafických map jsou nejpočetněji zastoupeny mapy
klimatické (43 map), pak geologické (7], pedolo-
gické (7) a biogeografické f 6], z ostatních tema-
tických map převažují počtem mapy demografické
(15); nejvíce plochy však zaujímá 12 hospodář-
ských' map. Mnohé z těchto map jsou původními
díly, jako např. mapy geomorfologické, pedologic-
ké a biogeografické, přičemž geomorfologická
mapa Střední Evropy je vúbec první publikovanou
mapou, která znázorňuje tuto tematiku ve větším
měřítku (1:5 miL). Důslednost v koncepci geogra-
fické části je poněkud porušena tím, že chybí geo-
morfologické mapy Asie, Afriky a Austrálie, nedo-
statkem je rozpor mezi obsahem pedologických
map kontinentíl a pedologickou mapou světa.
Obsah hospodářských map svědčí o shromáž-

dění, analýze, správné klasifikaci a využití boha-
tých zdrojů aktuálních ekonomickogeografických
informací. Uživatel atlasu v něm však postrádá sa-
mostatnou hospodářskou mapu ČSSR, která by lépe
odpovídala jinak dominantnímu zastoupení ČSSR
v celém díle. Stejně tak zařazení mapy národů a
národností by přispělo k zvýšení všestrannosti vo-
jenskogeografických rozborů. Nedostatkem je pře-
vzetí mapy světové dopravy [7] z časopisu Peter-
manns Geographische Mitteillungen se stavem z r.
1958 bez předchozí aktualizace jejího obsahu (na
mapě jsou zakresleny dnes neexistující dopravní
spoje mezi Kubou a USA).

Namátkové prověření obsahu některých vše-
obecnězeměpisných map přesvědčuje, že každá zá-
kladní mapa byla sestavena na podkladech pečlivě
vybraných z rozsáhlé dokumentace oficiálních a
ostatních map, atlasů, literárních, statistických a
jiných zdrojů informací a tvúrčím způsobem po-
zorně využitých. Obdobnou péči a důslednost si
zasloužilo zpracování názvoslovného obsahu map,
který je slabší stránkou ČSVA. Počet případů, kdy
název téhož objektu má na rihných mapách na-
vzájem rozdílné podoby, by se zredukoval na opti-
mum a zároveň by bylo usnadněno zpracování rej-
stříku zeměpisných názvů, jehož rozsah by se
zmenšil o nesprávné podoby.

Vojenskohistorická část má 144 stran, na kte-
rých je celkem rozmístěno 293 přehledných map,
212 plánů bitev a 38 schémat. Na 7 úvodních stra-
nách je všeobecné pojednání o typických formách
bojové činnosti v nejdůležitějších etapách jejího
historického vývoje, a potom následují 4 oddíly
map věnované historii válek, vojenské strategie,
operačního umění a taktiky v rámci jednotlivých
společenských formací až pa. současnost. První od-
díl o 7 stranách postihuje historii a rysy válek
v období otrokářské společnosti, především staro-
věkého Řecka, Makedonie a starověkého Říma.
V druhém oddílu o 2:3 stranách, věnovaným válkám
v období feudální společnosti, autoři map úspěšně
zvládli náročný úkol vědecky generalizovat válečné
úsilí v časově rozsáhlém úseku od 6. až do 18. stol.
a vyzvednout v tomto procesu významnou úlohu
progresívních sil. S mimořádnou podrobností jsou
zde zpracována témata k husitství vzhledem k jeho
významu v historii našeho lidu a celé historii proti-
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feudálních bojů. V dalším oddílu o 25 stranách, kte-
rý charakterizuje války v období kapitalistické
,společnosti do všeobecné krize kapitalismU, je vě-
nováno nejvíce místa 1. světové válce se zřetelem
k jejímu historickému významu a dále tematice
revolučních hnutí v ;L9.stol., která vyjadřuje třídní
zápasy V této vývojové etapě kapitalismu. Nejob-
sáhlejší je poslední oddíl, který na 71 stranách za-
hrnuje války v období přechodu od kapitalismu
k socialismu. Na prvních 7 stranách tohoto oddílu
jsou zobrazeny události VRSR, boj mladého Sovět-
ského státu proti vnitřní a vnější kontrarevoluci a
revoluční události, k nimž pod vlivem VŘSR došlo
ve Střední Evropě. Nejpodrobněji jsou zpracována
témata pojednávajfcí na 53 stranách o přípravě a
průběhu 2. světo'.'é války, v jejímž rámci je mimo-
řádná pozornost věnována národně osvobozenec-
kému boji našeho lidu. Zvláště náročné bylo zpra-
cování závěru tohoto nejnovějšího období vojen-
ských dějin, který spojuje nedávnou minulost s pří-
tomností a umožňuje zhodnocení současné vojen-
skopolitické situace ve světě i vytvoření prognos.
Svědčí o tom pozornost a podrobnost, s jakou jsou
sestaveny mapy zobrazující ·třetí občanskou revo-
luční válku v Číně, válku v Koreji, boJ vietnam-
ského lidu, válku v Alžíru, agresi proti Egyptu,
kubánskOU revoluci, pakty imperialistických států
a systém obrany členských statů Varšavské
smlouvy.

V mapách vojenskohistorické čústi se obráží
rozsáhlá studijní, konzuLtační a tvůrčí vědecká
práce, jejíž těžiště spočívalo ve správném zhodno-
cení i přehodnocení fakt, jejichvýbL\ru a začlenění
i kartografické in,terpretaci v souladu s koncepcí
příslušných témat i celého atlasu .. Vojenskohisto-
l'ická část atlasu jak koncepcí, tak rozsahem i způ-
sobem podání svého obsahu, se tak řadí k původním
pracím naší historiografie a plní tak nejen úlohu
informativní, ale podněcuje zároveň k dalšímu vě-
deckému bádání. Z obou aspektů plně obstojí při
srovnání s nejnáročnějšími našimi a t:ahraničními
pracemi obdobného charakteru.

Prostorová odlišnost válčišf od geografických
regioni'l a specifičnost i nestejný význam vojensko-
historických jevů podmínily odlišné řešení měřítek
vojenskohistorických map, jejich umístění na ma-
povýcb stranách i způsob kartografického zobra-
zení topografických prvků na rozdíl od map geo-'
grafické části atlasu. Z 39 rfizných měřítek v roz-
mezí od 1 : 1 mil. do i :250 mil. byl0 použito nej-
častěji měřítko 1 : 3 Ii1il., 1 :5 mil. a 1 : 6 mil., ně-
které detaily byly znázorněny v měřítku větším
(1: 500000, 1: 200 000 aj.). Většina map této části
atlasu je sestavena v kuželových zobrazeních buď
stejnodélných v polednících, nl3bo stejnoplochých;
mapy se znázorněním námořních operací jsou ve
válcovém zobrazení Mercatorově. Na většině mapo-
vých stran (z.nichž 17 je se záložkou) je umístěno
několik map, průměrně 3-:-4, někdy i 10. Se zvlášt-
ní pečlivostí byla vyřešena gen~ralizace vodních
toků a pobřežní čáry. Klasifikace sídel je prove-
dena podle jejich významu (správního, obchodního
a podobně), pokud jde o mapy dějin do 1. poloviny
19. stol., na dalších mapách je již provedena také
podle počtu obyvatel. Ze všeobecnězeměpisných
prvkfi 'jsou na historických mapách dále znázor-
něny správní hranice, silnice a železnice, zelenými
plochami lesy a dále stínovaný reliéf. Vojenskohis-
torická tematika, která představuje hlavní obsah
těchto map, je vyjádřena. písmem různých barev a
vhodně zvolenými grafickými značkami, mezi nimiž

se nejvíce uplatňují šipky různé struktury, síly a
barvy.

Pro prvky zeměpisného a politického obsahu
bylo použito především vžitých českých názvů, po-
kud existují, jinak byly uplatněny názvy v jazyku
národa žijícího v příslušné oblasti :p.ebonázvy v ja-
zyku úředním. Pro označení vojenskohistorických
prvků byly použity zpravidla názvy obvyklé v češké
odborné literatuře.

, Po technické, zvláště grafické stránce, dosa-
huje ČSVApřední světové úrovně, která byla zajiš-
těna především kvalifikovanou a iniciativní prací
kolektivu Vojenského zeměpisného ústavu v Praze
a Vojenského kartografického ústavu v Banské Bys-
trici. Drobné grafické chyby, s kterými se uživatel'
atlasu místy shledá na mapách, jsou nepodstatné
a jejich. výskyt při tak rozsáhlé registraci fakt,
jakou představuje atlas, je na dnešním stupni
technologie Výroby atlasů téměř nevyhnutelný.

Urychlené vydání tak obsažného a na vě-
deckotechnickou práci náročného díla k příležitosti
jubilejního roku 1965 mohlo být realizováno jen
s přijetím některých kompromisů, jejichž účelnost
je problematická. Jedním z nich je předání atlasu
uživatelům bez rejstříku geografickýchnázvii, kte-
rý po dodatečném sestavení má být vydán v 1'. 19Q6
jako samostatný svazek díla. Na obtíže, které v dů-
sledku časového odstupu mezi zpracováním map.
a rejstříku vznHmou, bylo již upozorn~no vpředu,
přičemž zajištění úplného souladu všech názvu
v mapách s názvy v rejstříku je předem vyloučeno.
Jiným kompromisem je opomenutí citace použitýC;h
podkladových map a jiných výchozích materiálů,
která nemá chybět v žádném vědeckém díle.

Příznivý ohlas s jakým bylo přijato vydání
ČSVA dokazuje, že splní úspěšně své speciální po-
slání v řadách příslušníků lidové armády, a že
jeho geografická část bude využívána i civilními
institucemi a veřejností.

ČSVA je novou kvalitou v genetické řadě kar-
tografických děl, která dokumentují vzestup česko-
. slovenské kartografie v poválečných 20 lete,ph. Je
dokladem a vzorem správného využití a dalšího
tvořivého rozvoje všeho kladného, co bylo dosud
v naší kartografii docíleno. Ukazuje zároveň, že
k dosažení dalších met v této oblasti je nutným
předpokladem ještě užší spolupráce kartografické
pra,xe s vědeckým výzkumem na poli kartografie,
geografie a ostatních tematicky zainteresovaných
oborů. ťodněcuje k spolupráci civilních a vojen,
ských kartografů při řešení aktuálních otázek slo-
žité kartografické problematiky nejen z aspektu
vědeckého a technického, ale i edičního a ekono-
mickéhó.

Vysoké ocenění úspěšné práce vojenských kar-.
tografů a jejich spolupracovníků udělením Řádu
práce je zasloužené.

Literatura:
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Katastrální mapování Francie
fotogrammetrickou metodou

Od srpna loňského roku do března letdšního roku
se uskutečnila ve Francii individuální stáž v oboru
fotogrammetrie a fotointerpretace. Stáž byla or-
ganizována francOuzskou společností pro organi-
zování technických' stáží. pro cizince ve Francii
(A.S.T.E.F. - Association pour l'organisation des
stages en France), která v rámci technické spolu-
práce nabídla tuto možnost naší Státní komisi pro
techniku. A.S.T.E.F. připravuje a řídí stáže ve
všech technických oborech a od roku 1959, kdy
byla tato společnost založena, do roku 1964 jich
zorganizovalapřes 10000. Na stážích se zatím
nejvíce podílely státy Jižní Ameriky, z Evropy
pak Jugoslávie. ,

Program stáže v oboru fotogrammetrie a foto-
interpretace byl připravován již rok před jejím
započettm a byl sestaven podle našich požadavků.
HI~vním úkolem bylo seznámit se ~ organizací
francouzské geodetické služby, s užitím fotogram-
metrických metod, především pro mapování ve vel-
kých měřítkách, s využíváním leteckých měřických
snímků pro .speciální práce a pro foto interpretaci
a poznat technické vybavení francouzských foto-
grammetrických pracovišť. '.

I

Pro splnění těchto úkolů byly po dohodě s or-
ganizátorem stáže ve ,Francii vybrány tři' státní
ústavy: Stá~ní škola, katastru (l'Ecole Nationale
du Cadastre) v Toulouse, která byla zvolena za
účelem studia technologie vyhotovení francouz-
ských katastrálních pláníl; dále Ústav vegetačni,ch
map (Service de la carte de la végétation), pta-
cující v rámci, Státního střediska vědeckého vý-
zkumu (Centre National de la Recherche Scienti-
fique), rovněž v Toulouse, kde byla možnost se-
snámit se s užitím fot.ointerpretace pro vyhotove-
ní vege,tační mapy Francie v měřítku 1:200000;
posledním ·byl Státní zeměpisný ústav v Paříži
(Institut Géographique National), který jako ústav
provádějící veškeré mapovací práce od leteckého
snímkování po tisk map, mohl dát nejlepší obraz
o úr,ovni francouzské geodetické služby a o vy-
užívaní fotogrammetrie pro nejrůznější účely.

Některé poznámky ti vyhotovení katastrálních
plánů

Státní škola katastru vychovává odborníky pro
práce katastrální služby. Pro inspektory je vy-
učování dvouleté a probíhá zároveň s absolvová-
ním posledních dvou let studia na vysoké škole
(polovina vyučovacích hodin). Pro techniky je,

. studium jednoroční s následující jednoroční praxí
v terénu, Tím, že jsou každým rokem pořádány
pravidelné stáže zkušenýQh pracovníků katastrál-
ní služby ve škole, je neustále udržován těsný
kontakt školy s praxJ a vyučování je opravdu
v souladu s posledním stavem mapovacích metod.

Škola sama se též prlmo podIlí na mapování ně-
kterých prostorů pro potřeby katastrální služby.
V současné době se např; začíná vyhotovovat foto-
grammetrickou metodou katqstráhlí plán města
ToulouSe v měřítku 1:1000.

Původní katastrální měření na území Francie,
prováděné v letech 1808 až 1850,' nebylo udržo-
váno, a teprve od r'oku 1930 se provádí jeho ob-
nova. Jde o území o rozloze asi 55 mil. ha, kde
je asi 150 mil. parcel, a které je zobrazeno asi
na 370000 mapových listech v měřítku od 1:1000
do 1:5000. Obnova se provádí dvěma způsoby: re-
vizí a doplněním starých katastrálních plánů -
pro tento způsob je ve Francii užíván termín "mi-
se a jour"; nebo nbvým kompletním měřením, tzv.
"réfection" nebo "renouvellement".

V posledních letech je při obnově katastrál-
ních plánů - novém kompletním měření - uží-
váJ;1o především fotogrammetrické metody. Plány
(jsou bez výškopisu) se vyhotovují obdobně jako
u nás v měřítkách 1:1000, 1:2000 a 1:5000, přičemž
fotogrammetrické metody se užívá jak v polních,
tak místních tratích. Užívané metody a přístroje
jsou voleny s ohledem na vysokou ekonomičnost
Výroby při dodržení požadované přesnosti.

Katastrální mapování má být na území Fran-
cie dokončeno do roku 1970. Výběr zakázek je
s ohledem na tento termín určován v každém de-
partementu Service départemental, který má za
úkol vyhotovit katastrální plány na svém území.
Velikost zakázek (mimo speciálních zakázek pro
místní. tratě) se pohybUje me:z;i 3000 až 5000 ha
a je řízena čistě ekonomickými ohledy.

Vrcholy sítě musí být zaměřeny a vyznačeny v ta-
kovém pOGtu, aby mohly být základem též pro
další měření prováděná pro různé veřejné služby
(5 bodú na 100 ha). Přesnost bodů musí být tako-
vá, aby na ně šlo připojit ďalší měření ve velkých
měřítkách, ovšem určitá výjimka je ponechána:

prostorům velmi nízké hodnoty
- lesním masivům
~ prostorům nízké I hodnoty,

normálního bodového pole
a nebylo zájmem ostatních
užití) .

kde by zaměření
by10 velmi obtížné
služeb (dalšího vy-

Podkladem pro klasické zhuštění bodového
podkladu je sním ková ní v měř. 1:25000 ("la cou-
verture Poivilliers"), pokrývajíd celé území Fran-
cie, a které je obnovováno každých 5~8 let. Pro
katastrální mapování slouží obdobně, jako u nás
předběžné snírÍJ.kování.

Pro katastrální plány v měřítkách 1:2000 a
1:5000, a to tam, kde terén nemá velkou hodnotu,
nebo kde by klasické měření bylo velmi obtížné
a. drahé, užívá, se pro určení vlícovacích bodů me-
tody grafické (štěrbinové) radiální triangulace
(TrianguIation par fentes radiales ::;: T.P.F.R.). Zá-
kladní požadavky pro užití této metody jsou:

speciální nálet v měřítku maximálně 4krát
menším než je měřítko mapy,

na každých 5-6 snímků jeden bod zaměřený
klasicky, pokud možno v prostoru příčného
překrytu,
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- přednáletová signalizace všech bodů zamere-
ných v terénu a všech bodů, určovaných' radi-
ální triangulací (ta to podmínka není v. praxi
vždy dodržována).

Polohová přesnost metody pro ,mapu 1:2000
(automatická desková komora f = 300 ,mm, for-
mát 19X19 cm, měřítko snímku 1:7500, podélný
překryt 60%, příčný 20 %, signalizace bílými
čtvercovými q.eskami 40 X .40 em) je charakteri-
zována takto: střední kvadratická chyba v polo-
ze=50 cm (.63% bodů s menší odchylkou), pravděpo-
dobná chyba = 40 cm, 22 % bodů má chybu men-
ší než 25 cm (= 112 stI'. kvadrat. chyby), 2 % bo-
dů mají odchylku větší než 1 m. .

Tyto hodnoty, které jsou výsledkem několika
zkoušek, jsou pokládány za velmi dobré.

Vlícovací body ať již určované ~rafickou ra-
diální triangulací, nebo měřené v terénu, nejsou
v praxi často signalizovány a jsou voleny na před-
mětech s přirozenou signalizací, které jsou na sním-
ku jasně patrné., Podle našich zkušeností, zvláště
s ohledem na velká· měřítka, jsou to body většinou
pro fotogrammetrii nevhodné (rohy střech budov.
stromy atd.).

Mezníkovápí vlastnických hranic není povinné
a je ponecháno na vůli vlastníků. Při zahájení ma-
pování není činěn na vlastníky žádnv nátlak a
ponechává se stav jaký je.

Omezníkovány jsou
železnice
řeky (pokud jsou majetkem státu)
lesy (pokud jsou majetkem státu, družstevní lesy
někdy a soukromé většinou ne):
silnice nejsou omezníkovány.

Je prováděna tak, aby !loba mezi signalizací a ná-
letem byla co nejkratší. O práci a jejím významu
je informováiia veřejnost prostřednictvím místních
úřadů a tiskU.

Signály jsou čtvercové 30 X 30 cm z materiá-
luisorel, natřené bílou barvou (la couleur caout-
choutée h někdy žlutou barvou, přibité kolíky (asi
4 X 4 X40 cm) maximálně 20 cm nad zemí. Sig-
nalizují se body bodového pole, body detailu se
nesignalizují. Signály se umísťují maximálně 25
až 30 m od míst určených v letovémplánu, pokud
možno na hranice parcel a Okraje cest, kde není
velké nebezpečí posunu při zemědělských pracích.
Podle zkušenosti zachová se do uskutečnění ná-
letu 90 % signálů.

Snímkování

provádí Státní zeměpisný ú&1av .(Institut Géo-
graphique National;;:- LG.N.) v důbě,kdy hranice
jsou na snímcích nejjasněji patrné - tedy s ohle-
dem na kraj - od 15. 2. do 15. 5. (v poslední době
též zkoušky v říjnu) . Ke snímkování se. užívá
francouzských deskových komor s' ohniskem
f = 300 mm (v menší míře též f = 200 mm) a
formátem 19 X 19 cm, 8Il1Ulse panchromatickií,

výjimečně infrarouge, překryt podélný 60 %, příč-
ný 20 %;
měřítka snímkování:
pro mapu 1 : 1000 ms = 1 : 3750
pro mapu 1: 2000 ms'= 1: 7500
pro mapu 1 : 5000 ms = 1 : 18 750 .

Objednávka snímkování sestává ze zákresu
zájmovt':!ho území na mapě 1 : 50000, z požadavku
na ~omoru a měřítko snímkování, zároveň s udáním
termínll.snímkování s přesností asi 14 dnů. Projekt
snímkování vyhotovuje provaditel snímkování -
1. G. N., který předá objednateli letový plán, vyho-
tovený na- mapě 1: 20 000 nebo 1: 25 000, nebo na
přehledném kladu leteckých snímků v měřítku
1 : 25 000. Zde jsou zakresleny hranice prostoru,
osy letu a teoretické prostory vlícovacích bodů, což
je pomůckou katastrální službě pro jejich správné
umístění v terénu a signalizaci. Po sestavení cel-
kového plánu letu s ohledem na ostatní zakázky
oznámí 1. G. J::'I. objednateli přesný den snímkování.
Snímkování bývá pak uskutečněno v rozmezí 2 až
3 týdnů. Asi 3 týdny po snímkování zašle I. G. N.
katastrální službě kontaktní kopie a přehled kladu
snímků. Snímky jsou velmi dobré kvality.

Před fotogrammetrickým vyhodnocením je třeba
v terénu určit hranice parcel a jejich majitele. Pod-
kladem pro místní šetření je zvětšenina leteckého
snímku z náletu pro vyhodnocení fv měřítku
mapy),' vyhotovená na obyčejném fotografickém
papíře. Zároveň je nutno zaměřit některé hranice
na snímku neviditelné nebo špatně identifikovatel-
né - na detaily, které jsou na snímku jasné a
budou vyhodnoceny. Toto měření, většinou malého
rozsahu, je zaznamenáno do zvětšeniny, která se
pO\lžijepro vyhodnocení. Všechny tyto práce, jakož
i fotogrammetrické vyhodnocení provádí stejný
pracovník geometr-vyhodnoC'Ovatel, a to současně.
Jeho práce začíná asi 3 měsíce po snímkovlfní a je
prováděna přímo v zájmovém prostoru. Po vyšetření
2-3 stereodvojic dochází ihned k jejich vyhodno-
cení (práci je možno výhodně organizovat podle po-
časí). Pro tento zpl'\sob vyhodnocení byl podle ná-
vrhu pracovníků francouzského katastru vyroben
francouzskou firmou Morin jednoduchý přenosný
vyhodnocovací přístroj" který je založen na prin-
cipu protínání radiálních paprskú ("Restituteur
planimetrique ·radial" -" R. P. R.). Podkladem prq
vyhodnocení jsou zde pozitivní měřické snímky,
zvětšené na nesrážlivé podložce do měřítka mapy.

Výhody vyhodnocovacího přístroje:

poměrně levný,
snadná doprava - ve dvou bednách váží dohro-
mady méně než 200 kg,
rychlá mont~ a jednoduchá justáž,
nevyžaduje velký prostor (délka 1,78 m, šířka
1,32 m, výška 1,16 mJ,
jedhoducháobsluha - zácvik asi 24 hod.,
velké zorné pole a: jednoduchý optický 'systém
(zvětšení 2,5) dává jél,sný obraz a práce není
tolik namáhavá pro oči,
je možné použít veškerých snímků, co, se týče
formátu a ohniska, jejichž základna je 5-45 cm
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a výška stereodvojice (kolmice na základnu)
nepřesahuje 85 cm,
přístroj je založen na vyhodnocení zvětšenin
leteckých snímků, je možno ovšem vyhodnoco-
vat i kontaktní kopie (ale jen ve stejném mě-
řítku snímek - mapa).
Nevýhody:

obtížnost vyhodnocení prostoru v blízkosti spoj-
nice nadirů (asi 1/16 stereodvojice); zde je nut-
no použít jednoduchého výpočtu;
přístrojem je možno vyhodnocovat jen bodově;
princip přístroje je založen na užití horizontál-
ních snímků, a proto je někdy nutné použít pro
vyhodnocení překreslené zvětšeniny.

Podle provedení několika zkoušek, jejichž vý-
sledkem jsou uvedené hodnoty, vyhovuje přesnost
přístroje požadavkům' - dopustným odchylkám pro
velká měřítka (Tables des tolérances) applicables
aux levés a grande échelle - 1951).

Odchylky jsou dány podílem mezi délkou mě-
řenou mezi dvěma pevnými body v terénu a dél-
kou odsunutou z mapy (pro všechny kategorie
terénu).

Poznámka: Tabulka dopustných odchylek, které se
používá pro hodnocení kvality. katastrálního plánu,
pořízeného fotogrammetrickou metodou, byla pů-
vodně sestavena pro měření na měřickou přímku
("nové měření"). Dopustné odchylky pro použití
číselné a stolové tachymetrie (pro měřítko 1: 1000,
1: 2000 a 1: 5000), jsou větší. Neexistuje žádná
i,nstrukce pro použití a přesnost fotogrammetrické
metody při vyhotovení kata'strálních plánů (tab,).

I
Pře s n o s t vyhodnocení pomocí přístroje Res-

tituteur planimetrique radial:
absolutní přesnost (z porovnání souřadnic bodů
zaměřených klasicky a vyhodnocených fotůgram-
metricky) :

stř. chyba v poloze= 50 cm, přičemž 63 % bodů
dosahuje nižší hodnoty, odpovídající pravděpodobná
chyba = 40 cm, 23 % bodů má chybu menší než
25 cm, 2 % bodů má chybu větší než 1 m (= výsle-
dek stejný jako u T. P. F. R.); relativní přesnost
(z porovnání délek, které byly spočítány ze sou-
řadnic bodů fotogrammetricky vyhodnocených a
měřených klilsicky):

vzdálEmosti do 50 m:

střed. kvadrat. chyba = 21,6 cm
pravděpodobná chyba = 14,4 cm

vzdálenosti 70--900 m:
střed. kvadrat., chyba, = 39,5 cm
pravděpodobná chyba = 26,2 cm'

Většinou, se provádí před fotogrammetrickým vy-
hodnocením při místním šetření. Doměřované hra-
nice se oměrnými měrami připojí na polohopis, kte-
rý bude vyhodnocen fotogrammetricky. (K tomuto
účelu se většinou nesignalizújí ani neurčují speci-
ální body, jako u nás "devítkové").
Doměření bývá většinou malého rozsahu.

Originál a reprodukce

Originál fotogrammetrického vyhodnocení vzniká
spojením vyhodnocených bodů hranic tužkou. Polo-
hopis je obkreslen tuší na plastickou fólii typu

Vlastní fotogrammetrické vyhodnocení na přístroji
Morin R. P. R.

K vyhodnocení se používá pozitivních zvětšenin na
nesrážlivé podložce (plastibrom) v měřítku shod-
ném s měřítkem vyhodnocení. Před založením
zvětšenin do stroje vyznačí se na nich pikem hlav-
ní body a vlícovací body, popřípadě další body bo-
dového pole. Vypočítaná základna se nastaví na
přístroji a zvětšeniny se orientují podle osy letu.
"Absolutní orientace" spočívá v porovnání vzdále-
ností vlícovacích bodů v podkladu a na zvětšeni-
nách a odstraňuje vlastně jen rozdíl mezi měřítkem
vyhodnocované mapy a měřítkem zvětšenin. Polo-
hopis je vyhodnocován graficky, bodově podle ná-
črtu místního šetření, provedeném na zvětšenině
lett;lckého snímku z náletu pro vyhodnocení v mě"
řítku mapy (zvětšenina na obyčejném fotografic-
kém papíře). Vyhodnocuje se na zajištěný papír
nebo plastickou fólii. Zádné předměty vyhodnocení I

nejsou v terénu signalizovány. Okolnost, že stejný
pracovník, který prováděl v terénu místní šetření,
též ,vyhodnocuje, značně m;nadňuje vyhodnocovací
práce. Fotogrammetricky se vyhodnocují i místní
tratě. Často se klasicky zaměří pořady, jdoucí hlav-
ními' ulicemi, na měřické přímky se zachytí vnější
hranice bloků a fotogrammetricky se vyhodnocuje
jen, vnitřek. 'Okapy, jejichž šířka se v terénu odha-
duje, se po fotogrammetrickém vyhodnocení' od-
souvajL

odchylek mezi délkou měřenou mezi dvěma pevnyml
body v terénu a délkou odsunutouz mapy (Ev = prav-
děpodobná chyba -- Erreur probable, T= dopustná
odchylka - Tolérance relative).
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astralon a po vyhotovení zinkové desky je tištěn
ofsetem. Pro polní tratě je katastp;uní plán jedno-
barevný - černý, pro místní tratě dvoubarevný
(budovy červené).

V procesu vyhodnocen'í a reprodukce se, ne-
používá rytiny.

Délkacyklu
I když se pracuje v zakázkách přibližně stejně
vélkých jako u nás, je porovnání délky, c:yklu ob-
tížné, neboť práce je zde dokončována po jednot-
livých katastrálních územích. Přibližny časový ,sled
prací:
triangulační práce - 6 měsíců,
signalizace vlícovacích bodů abddů bodového pole
'- 1 měsíc, ' ,
snímkování- asi 3 měsíce po snímkování místní
šetření a fotogrammetrické vyhodnocení,
dokončení prací pro katastrální území aSI dva roky
po zahájení.

Střední výkon pro místní šetření (vyšetření
hranic, vlastníků, kultur s jejich ohodnocením) a
fotogranimetrické vyhodnocení pro polní trať je
6-10 ha/den; pro srovnání: při použití klasických
metod: 3-4 ha/den. '

K o ne č n é p r á Ce a Ú ď r ž ba

Po dokončení prací v terénu jeelaborát zaslán do
'Úřadu k výp,očtu vyměr a vyhotovení llstuvlast-
níků. Po vyhotovení těchtol materiálU se provede
v terénu poslední porovnání elaborátu se skuteč-
ností, který je pak schválena podepsán vlastníky.
Tím jsou veškeré práce skončeny.

Každý rok provádí Service du cadastre pro-
hlídku jemu svěřeného území a zaznamenává vše-
chny změny. V př~padě' potřeby, a jsou-li změny'
podstatné je vydán list nový-' opravený.

Instrukce

Existuje několik instrukcí, zahrnujících práce spo-
jené s vyhotovenímkatastrálnílw plánu. Jsoll.však
poměrně staré a žádná nemluv:í o užití fotogram-
metrické metody. Byly provedeny a publikovány
v odboTnémtisku zkoušky některých metod a pří-
strojů, které jsou obrazem o přesnosti a způsobu
vyhotovení katastrálního plánu (některé výsledky
těchto zkoušek jsou uvedeny v tomto článku). Vží-
'vaná technologie však závisí víceméně na zkuše-
nostech a schopnosti vedoucích pracovníků u jed-
notlivých katastrálních služeb.

Jak je patrno z těchto poznatků, některé metody
a například zákládní vyhodnocovací přístrOj působí
na první pohled ve srovnání s vyhotovením tech-
nickohospodářských map téměř primitivním do-
jmem. Ovšem náplň katastrálního plánu je chudší.
Užívané metody a přístroje jsou však voleny velmi
účelně, a vyhovují jak požadavkům na přesnost, tak
otázce hospodárnosti. A z tohoto hlediska [a třeba
se dívat' na užívaný, způsoli vyhotovení katastrál-
ních plánu ve Francii. Některé' získané poznatky
bude jistě možno využít při tvorbě technologie naší
technickohospodářské mapy. protože účelná přes-
nost a hospodárnost výrobního :procesu jsou i na-
,ším cílem.

Ing. Josef Aron, ÚSGK, Praha
Ing. ,Daniel Lenko, ÚGK, Bratislava

Počnúc školským rokom 1963/1964 boia v re'zorte
ÚSGK u nás po prvý raz vobec zavedená výuka od-
borných robotníkov pre geodetické práce - geode- '
tických meračov. Po uplynutí trojročnej učňovskej
doby sa na záverečné učňovské skúšky v júni t. r.
v Odbornom uči1išti v Brezovej pod Bradlom prihlá-
silo 96 učňov a učníc zo všetkých našich ústavov

Igeodézie a kartografie a 24 pomocných robotníkov
z ÚGKŽi1ina,ktorí sa na záverečné-1lčňovské skúš-
ky pripravovali pri zamestnaní. Pretože v NDR je
zavedená výuka odborných robotníkov-meračov' od
r. 1954 a vychovávajú ich podstatne viac ako u nás,
oboznámimesa, ako to v NDR robia a čiastočne
bu'tleme porovnávat s pomermi unás.

Najprv si porovnajme aspoňpribližne,aké poč-
ty zememeračských odbbrníkov vychádzajú ročne
zo škol v NDR a u nás. Pritom si trcba uvedomiť,
že ČSSR má cca 14 mil. obyvatefov a NDR Cca 17
mil. (plošne je naOP&k ČSSR vačšia asi o 10 000
kmt).

Priemer:rJ.ý ročný počet
absolventov riadneho štú-
dia zememeračských škol:

NDR 0;0

30 10
75 24
200 66

ČSSR
113
265
95

vysoké školy
stredné odborné školy
učňOvské školy

V NDR je jedna vysoká škola pre výchovu vy-
sokosiwlákov zeÍnemeračov: 'fechnische Universi-
tat v Drážďanoch. Z počtu 3D absolventov tejto ško-
ly je priemerne 10-12 kartografovo Aj priemyslov-
ka je len jedna: lnginierschule _v Drážďanoch;
z počtu 75 absolventov je priemerne 15 kartogra-
fov. A z počtu 200 absolventov štyroch učňovských
škol je priemerne 30 kartol5rafov.

Pri.emerný počet absolventov našich vysokých
škol bol vypočítaný z počtu absolventov zememe-
račského inžinierstva' v rokoch 1960 až 1966; nie
sú v ňom zahrnutí absolventi štúdia pri zamest-
naní, ktorých ročne končí v priemere 17. Priemer- .
ný .početabsolventov stredných odborných zeme-
merač~kých: škol u nás (265) je vypočítaný ako
priemer z rokov 1960-19&5 z riadneho štúdia na
všetkých"šiestich priemyslovkách. Okrem toho zo
štúdia pri zamestnaní v rokoch 1963-1964 vyšlo
.priemerne l'očne 448 absolventovo U učňov u nás
je uvažovaný maximálny predpókladaný počet pre
najbližšie roky.

Aká je perspektíva? Počty absolventov vyso-
kých škol sú" u nás pomerne ustálené, ale počty
absolventa v stredných odborných škol sa v naj-
bližších rokoch budú znižovať, lebo sa podstatne
inížilo štúdium pri zamestnaní a bude zrušené štú-

I dium pri niektorých stavebných priemyslovkách.
Je to tiež do'Sledok skutočnosti, že v rezorte sa
dosiahla nad 90% kvalifikovanost pracovníkovo

I
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Úroveň. 'škol pre výuku zememeračských odbor-
níkov v NDR jekvalitat~vne vyššia ako u nás. Je
to zrejmé zo študijnýchosnov, najma na priemy-
selnej škole a na' učňovských školách. Primerane
,tomuto je venovaná starostlivosť výtike a výchove
zememeračských odborníkov, ale aj ich uplatneniu
vpraKi: geodetický merači robia samostatne aj na
takých prátach, ktoré li nás možu vykonávať vý-
lučne technickí pracovníci. '

V rezorte geodézie a kartografie v NDR sú
tri podnikově učňovské školy a jedrro výcvikové
učňovské stredisko pre výuku a výchovu odbor-
ných Í'obotníkov. V ďalšornich budeme označovať
aka odborné učilište. Tieto sú vhodne rozmiest-
nené po celom území štátu. Najstaršie je odborné
učilište v Dtážďanoch (od r. 1954), mladšie je

, v Gothe (19611 a v Berlíne- Eichwalde (1962). vý-
cvikové učňovské stredic;ko je v Schwerine. Každé
llčílište vychováva odborných robotníkov aj pre
tie organizácie v územnej oblasti miesta odborného
učilišťa, ktoré nepatria do rezortu geodézie a !;{ar-
tografie NDR. ·Niektoré organizácie vysielajú na
výuku. vlastných učňov (u nás sa podobný prípad
dosiaf nevyskytol). Bez ohradu na to, či si podniky
vyslali na výuku svojich. učňov,' odchádza do pod~
nikov mimo rezortu geodézie a kartografie 40-45
percent vyučených odborných robotníkov, z vy-
učených kartografo" je to 10"-1.5 %.

V NDR tučňovská profesia gepdetický merač
(FacMrbeiter) nepéÍtrí mMzi préferované profe-
sie. To sťažuje nábor učňov, tým skol', že v NDR
je v celům národnom hO'spod,írstve relatívne vačší
nedostatok prácovných síl aka u nás. Preto učňov-
ský odbor treba vefn1i propag6vaf. Robí sa to sy-
stematicky. Sp,ráva geodézie a kartografie v NDR
vydala osobitn~ inforIIlačúé schémy, v ktorýcb je
uve<!ené aké predpoklady' má mať záujemca o ze-
memeračské alebo kartografIcké. povolanie, napr.
prospech, telesná zdatnosť~záujem o prácu v prí-
rode: Tu sú aj ďalšie informácie, ako učebný plán,
móžnosti ďalsieho 'zv.yšovania odbornosti, obsahová
náplň práce po' vyučení, zá.uobkavé možno,sti apod.
Materiály sú rozposlané na základné školy. Vedúci
pracovníci jednqtlivých· podnikov osobne navšte-
vují 7.-"-8 ročníky základnýeh škol azískavajú no-
vých učňov v pre.dstihu, llOCi' uctlovské zmluvy
podpisujú až v9. ročníku. Nároky na vedomosti
prihlásených sa prisposobujú okolnostiam: keď sú
ťažkos~l 'So zíslulnímučňov"zrnierňujú sa aj po-
ziadavky. Predovšetký)TI sa však požaduje I;llavne
dobrý prospech z matematiky, prítodných vied,
kreslenia a q.obrý zdravotný stav.

Napriek veTkej starostlivosti vynaloženej pri
zíslmvaníhčňov sa v učilištiach zisťuje, že až 50 %
učř1ov-meračov cncelo byť niečíIIl iríým, ale nie
tým, na .čo sa prihlásili. Dobrými učňami a me- .
račmi bývajú žiacl, ktorí niekedy pracovali ako
figuranti. Do ncenia sa hlási aj pomerne vefa diev-
čat. N~pr. v učilišti v EichwaÍde z počtu 81 učňov
je 56 dievčat a, V učilišti 'T, .Gothe z.počÍu 140 uč-
ňov je 82 dievčat. V našom učiliš(i je doterajšie
percentodievčat 38 OJó, hoci vzhradom. na charak-
ter práce, ktorú budúvykonávať, moŽno označiť
za optimálnu zamestnanosť dievčat vo výške 10
až 15 %.
V NDR akosi viac akou nás rešpektujú skúse-

nosti, zegeodeticképri'í.ce sú' menej vhodné pre
ženy. o tom svedčia nasledujúceúdaje o zamestna,-
nosti žien v rez,Orte geodézie a kartografie v NDR:

geodetický kartografický
smer smer

vysokoškoláci ~inžinieri
priemyslováci
odbol'l1í robotníci

8%
3,6'%
33 %

30%
20 %
65 %'

Pre porovnanie uvádzame, že k 31. 12. 1965
bolo v rezor.te ÚSGK z celého počtu ,ITP 38,3 %
žien, z celého počtu pracovníkovs vysokoškolským
vzdelaním 15,1% žien, z ,celého počtu so stredným
odborným vzdelaním 46,1 % zien a z' celého počtu
s ostatným vzdelaním 45,9 % .žien. Aj keď pre po-
rovnanie nepoužívarne rovnaký štrukturálny základ
pracovníkov, je zrejmé, že u .nás je podstatne vyš-
šla feminizáciaako v NDR.,

V NDR viae aka 10 rokav vychovávajú v uč-
ňovskom pomere odborných robotníkov-meračov.
Tí.to sa aj v praxi pine osvedčili, preto budú v NDR
doterajším sposobom výuky pokračovať naďalej.
Napr. výcvikové stredisko va Schwerine prebudujú
na podnikové odborné učiliSte, v roku 1967 plánujú
začatie výstavby novej budovy podnikového odbor-
ného učílišťa v Eichwalde a kapacite 6 učební a
ostatné miestnosti a zariadenia pre odborný vý-
cvik. .

Odbo'rný robotník po vyučení je dobrým pomoc-
níkdm vedúceho meračskej čaty, je schopný samo-
sta tne vykonávať mnohé technické práce. Zodpo-
vednosť za jeho výkon však vždy nesie inžinier -
vedúci čaty. Odborný robotnik je "vždy len d T u-
n Ý 111P r a c o v n í k o m v čate za vedúcim čaty.

V NDR rovnako ako u nás je problém zamest-
nať robotníkov v zimnom období, keď nie sú mož-,
né práce v teréne. Časť robotníkov sa zamestná pri
meračských prácach v krytých halách tovární. Po-
mocnÝch robotníkov uvorňujú cez' zimné obdobie
pre iné podniky. Geodetických meračov však plne
využijú pri konštrukčných, vypočtových, kartogra-
fických prácach. Dobrá príprava Z učňovskej školy
dáva .pln}' predpoklad pre ich účelné využitie na
technických prá cach 'v zimnOm období. Vyučení
merači len výnlmočne opravujú v zimnom obdol:Jí
prístroje a pomocky ft vykonávajú iné manuálne
práce - na tento účelvobec neboli školenLV tom-
to vidíme tiež odlišnosť ,oproti našej predstave
o využHí geodeUckých meračov vzimnom období.

Úroveň vedomostí odborného robotníka v NDR'
po ukončení učňovskej doby možeme bez obáv po-
rovnať s úrovňou našich absolventov nižšej prie-
myslovky (keby u nás bola). Aby odborný robot-
ník dosiahol takú úroveň, k tomu sú prisposobené
učebné osnovy aka aj sposob výuky. Všimnime si
tento sposob výuky a výchovy UčIlOVv NDR. UČ-
ňovská doba je trojročná. Z tejto doby je venované
teoretickej výuke a odbornej výchove 2 a 1/2 roka.
V ďalšom polroku učni vykonávajú špeeiálny vý-
cvik a pripravujú sa na záverečné učňovské
skúšky.

T e o l' e t i c k á v Ý u k a prebieha v triedach,
v ktorých je len výnimočne viae ako 20 učňov,
napr. z 15 tried v Eichewale éI v Gothe má len jed-
.na trieda nad '20 UčňOv, at~ 22.

Od bor n Ý v Ý c v i-k učÍÍov prebieha pod do-
zorom vedúceho vycviku v rámci výcvikových sku-
pín, ktor13 sú zložené z 10-14 učňov 1. a 11.ročr
níka. Odborný výcvik sa vykonává sčasti v. osobit-
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ných priestranných miestnostiach školy, kde má
každý učeň svoj stol, a l{de je dosí miesta pre cvi-
čenie s roznymi prístrojmi, sčasti v teréne na cvič-
ných prácach, ale aj na. zákazkách za úhradu.
Každý učeň v rámci odborného výcviku, ale aj
v domácom cvičení, musí vyhotovit určité písom-
né práce (4-5 do roka), ktoré sú hodnotené aj
pri skúškach. Témy sú postupne náročnejšie a účel-
ne sa striedajú. Po dlhšej dobe úloh z rysovania
napr. prídu úlohy z cvičenia popisu a pod. Hodnote-
nie práce velmi starostlivo robí vedúci výcvikovej
skupiny: pri bodovaní práce zvažuje kvalitu, sku-
točne spotrebovaný čas porovnaním s danými nor-
mami, popis, kresbu, presnosť, celkový vzhlad a
výsledok. Pri písomných prácach sa hodnotia tiež
znalosti vyučovacieho jazyka. Domáce práce sú
len popisnóho rázu s pripadnými luesbami alebo
náčrtmi a je vždy daná dlhšia doba na ich spra-
covanie.

Približne 55 % času venovaného na odborný
výcvik sa využíva na výcvik v rámci plnenia pro-
duktívnej práce. Podnikové odborné učilište uza-
tvára hospodárske zmluvy s objednávatelmi. Na zá-
kazku sa v učilišti vypracuje technický projekt
a príslušná kalkulácia. Pri plánovaní sa uvažuje
so 70 % výkonom učňovo Na práce na zákazkách
sa počíta 25 % času z odborného výcviku v I. roč-
níku, 45 % v II. ročníku a 80 % v III. ročníku. Zá-
kazku od začiatku do ukonř.enia plnia len výcvi-
kové skupiny. Za splnenie v termíne poMa hospo-
dárskej zmluvy a za kvalitu práce zodpovedá ve·
dúci výcvikovej skupiny. Pri plnení zákazky sa po-
užívajú najmodernejšie meračskG prístroje a tech-
nologické postupy. So staršími technológiami a
prístrojmi sa učni oboznámia len pri cvičných prá-
cach v škole. a príjmy, ktoré má učilište z plnenia
zákazok, sa znižuje štátny príspevok na učilište.
Podniky Správy geodózie a kartografie v NDR sú
povinné odstupovať vhodné zákazky na plnenie
podnikovým odborným učilištiam.

Úhrada za splnenie zákazky patrí medzi do-
°ležité príjmové položky podnikového odborného
učilišťa. Spolu s príspevkami učňov z vreckového
na stravu a ubytovanie (vreckové učňov sa rovná
cca 50 % zárobku sezónneho figuranta a z neho
cca 30 % je príspevok učňov na stravu a ubyto-
vanie) a s úhradou mzdy učňa podnikom počas
zapojenia učňa do produktívnej práce v podniku,
tvoriaaž 40 % celkových nákladovna jedného
učňa. Podnik, v ktorom vykonáva učeň podnikovú
prax alebo špeciálny výcvik, zasiela mzdu učňa
priamo učHišťu, ak je učen zapojený do Produk-
tívnej práce. Ak však pracuje len na cvičnej úlohe,
náklady učňov hradí učilište. Zostatok nákladov
na výuku a výchovu učňov je hradený zo štátneho
rozpočtu.

Výhody výuky učňov v rámci uceleného plne-
nia zákazok sú nesporné. Pod dozorom odborníka
technika a súčasne vychovávatela v ráimci menšej
skupiny osvojí si učeň podrobne všetky o druhy
prác, s ktorými sa neskor v praxi stretne. Výcvik
sa robí na jednotnej úrovni a vylúčené sú vplyvy
iných pracovníkov, ktoré v dobe počiatočnej výuky
učňov by mohli byť aj nepriaznvé.

Predpokladáme, že aj u nás by sa malo uvažo-
vať o postupnom vyskúšaní a zavedení sposobu
výuky Učňov na plnEmí konkrétnych zákaz ok. Do-
teraz u nás používaný sposob odborného výcviku
pod vedení majstrov odborného ~ýcviku na ústa-

voch je nevýhodný v tom, že majstri odborného
výcviku nie sú usmerňovaní odborným učilišťom,
sú vobec málo vo styku s odborným uči\išťom a
kvalita ich práce je velmi roznorodá pokiaf ide
o odbornú ale aj o výchovnú stránku. Toto je vel-
mi badatelné hlavne pri sústredení učňov do uči-
lišťa na pokračovanie cyklu teoretickej výuky.

U nás sa nedá odrazu prevziať sp6sob odbor-
ného výcviku zavedený v NDR. Učiíovské učilištia
v NDR sú velmi dobre vybudované po stránke ma-
teriálnej aj kádrovej, takže úspešne zvládnu výuku
aj dvojnásobného počtu učňov, ako ich je u nás.
Majú dostatok učitelova nízke počty žiakov v trie-
dach. U nás nemáme triedu, ktorá by mala pod
30 učňovo Kým v našom učilišti, kde ročne pri-
chádza na tliloretickú výuku až 300 učňov, majú len
ukážkové meračské prístroje a pomocky zvačša
staršieho typu, má napr. učilište o v Eichwalde na
celkový počet 81 učňov 12 teodolitov Dahlta, 2
Redty, 1 Koni, 1 Theo 030, 1 Theo 020, 2 osobné,
autá, 1 auto-combi, 1 autobus, 1 motorku a niekol-
ko mopedov. Pri takomto vybavení je ozaj možné
plnii zákazky v termíne. Pravda, u nás je zavedený
iný sposob výuky učňo'! a nie je preto účelné sú-
strediť do nášho učíUšťa tal{é vybavenie.

Analógiou u nás používaného sposobu výcviku
učňov v dobe odborného rozvoja na užitočných
prácach pod vedením instruktorov je v NDR pod-
niková prax, ktorá trvá u učňov 1. ročníka 6-7
týždňov. Učni odcháctzajú na podnikovú prax strie-
davo z jednotlivých výcvikových skupín tak, aby
výcviková skupina mohla plnit úlohu t. j. prácu na
zákazke.

V poslednom polroku trojročnej učií.ovskej
doby absolvujú učni š pec i á ln y v Ý c v i k.
V podniku, ktorý učňa vyslal na učenie, pracuje
učeň samostatne na zákazke a robí súčasne prak-
tickú odbornú prácu pre záverečnú skúšku. Prácu
učňa sleduje inštruktor podniku ako aj vedúci vý-
cvikovej skupiny. Počas celej trojročnej učií.ovskej
doby je prísne dodržaný cyklus výuky: 2 týždne
odborná prax v teréne alebo učilišti, 1 týždei'í teo-
retická výuka v učilišti. Cyklus nie je pret'ušený
ani pocas prác na zákazke, ani počas špeciálneho
výcviku.

V podnikových odborných učilištiach NDR sa
velmi dokladne overujú vedomosti učňovo akrem
beŽných skúšok počas učiíovskej doby robia sa tiež
dve °komisionálne skúšky: jedna pred ukončením
II. ročníka, druhá cel-ková záverečná skúška v po-
slednom polroku učňovskej doby. Sposob a skú-
šobná náplň obidvoch skúšok je v podstate rov-
naká, rozdiel je len v ni4'očnosti a rozsahu tém.
Komisionálne skúšky trvatt1 dlhšiu dobu a skladajú
Sti' za štyroch častí:

1. Súčasťou o d bor 11 e j Č a s t i s k ú šky je
vypracovanie komplexnej práce, v ktorej sa má od-
zrkadliť kvalita celkovej odbornej výuky učňa. Je
to napr. úloha vyhotovit polohopisný a výškopisný
plán ako časť konkrétnej zákazky podniku, alebo
výpočty súradníc podrobných bodov, vykartírova-
nie zamerania a výpočet výmer na podklade doda-
ného polného nákresu a pod. Záverečnú časť od-
bornej skúšky spracúva učeň v podniku pod do-
zarom inštruktora. Inštruktor zašle písomné ohod-
notenie práce skúšobnej komisii.

2. Ďalšou súčasťou komisionálnych skúšok sú
do m á c e úloh y, ktoré majů učni vypracovať
v období cca 6 týždňov vo. svojom volnom čase.
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Témy, ktoré vyžadujú len písomné, spracovanie,
možu byť doplnené kresbami, grafami, tabulkami,
fotografiami a pod. a majú byť v rozsahu cca 10---112
strán. 'Zadávané sú napr. takétd témy: zaoberajte'
sa' s vašou doterajšou meračskou činnosťou pri ~n-
žiniersko-geodetických prácach, týkajúcou sa no-
výchinštrumentov a novej, technológle práce; čo
z toho vyvodzujete. Iná téma: vysvetlite vývój ka-
tastra od základov 'až po socialistický štát. Iná té-
ma: aký význam majú výsledky ocenenia pOdy pre
social1stickú spoločnosť. Iná téma: popíšte postup
kartografických prác na vyhotovení geologickej
mapy na príklad,e vašej praktickej práce. '

I .

3. T e o ret i c káč a s ť s k ú šky trvá 4 dni
a robí sa písomne zo všetkých vyučovacích pred-
metov. Z jednotlivých predmetov trebazodpovedať
cca 15 otázok v dobe 90 minúf. Otázky sú rovnaké
pre vsetkýchučňov.

4. Poslednou časťou komisionálnych skúšok je
p o h o vor p r e d k o m i s i o u. Tento .sa nelíši
od u nás uplatňovanej ústnej ,častí záverečných
skúšok.

Systém skúšo~ používaný v odborných učiliš-
tiach v NDR je možné bez ťažkostí zaviesť aj v na-
šich podmienkach. Vyžadovala' by sa však zvýšená
zodpovednosť v činnosti inštruktorov, t. j. tých pra-
covníkov, ktorým sú učni priderovaní počas praxe
na našich 'ú~tavoch, ako aj dósledná činnosť maj-
strov odborného výcviku na ústa voch.

Úroveň vedomostí- vyučeného odborného robote
níka je pomerne vysoká. Je to výsledok dodržania
premyslených a overených učebných bsnov, nároč-
ných skúšok, ale aj kval1tných učitelov, vedúcich
výcvikových skupín a vychovávatelov. TÝIllito sú
absolventi vysokých škol alebo priemysloviek, kto-
rí zvačša majú pedagogické kurzy absolvované
popri zamestnaní. Inštruktori l}a podnikoch sú sta~
rostlivo vyberaní a učni sú zaraďovaní na výcvik
len k najlepším odborníkom.

Mfmoškolská výchova' učňov v' NDR je dobre
organizovaná. V učňovských domovoch .sa uplat-
ňuje pomerne rozsiahla samospráva. Na spresne-
nie domáceho poriadku v učňovských domovoch
sa každoročne uzatvára zmluva medzi vedením
školy a mládežníckou organizáciou,v ktoréj je
spresnená forma spolupráce, napr. služba v jedálni,
nočné služby, pomoc zo strany vychovávatelov,
doba organizovaného štúdia, termín tzv. večierky,
spoločenské a. kultúrne podujatia, záujmové krúžky
a pod. V učňovských dOIj1ovoch je dobrovolná dis-
cipl1na, nerobia sa prekážky jednotlivcom pri icb
individuálnych záujmoch, aj keď sú mimo rámec
• učilišťa, pretože učni sú v priemere o rok starší
ako učni u nás a majú vyhranené osobné záujmy.
qčni 'Využívajú prítomnosť učitela konzultanta na
vysvetlellie nejasných otázok študijnej látky. Zá-
ujem o tieto konzultácie sa zvýšil odvtedy, ako
bolazrušená povirinosť pripravovať sa na konzul-
tácie a :ako presta'li byť určovaní učni ktorí majú
na konz'ultáciách referovat alebo odpo~edaf. Každý
učitel musí týždenne jednu hodinu venovať na kon-
zultácie mimo doby výuky. Obdobou konzultačných
hodín v NDR sú v našom učilišti zavedené seriály
prednášok a diskuslí 5i odbornou a spoločenskovÝ-
chovnou tématikou, ktoré organizujú učitelia a
.vychovávateliá. Výcvikové skupiny, ktorésú vytvo-
rené v škole. jestVUjú a .sú aktívne aj v D,limQškol-
~kElj činnosti. Skupiny jestvujú viac. rokpv, lebo

členovia sa každoročne doplňujú, majú svoje tra-,
díciea velmi bohatú činnost si ka.ždá skupina za-\
pisuje do vlastnej kroniky. '.

Odborné učilište kladie sústavne velký doraz
na sp()luprácu učitelov s rodičmi aj s pddnikmi,
ktorí vyslali uči'íov do školy. Napr. učilište pozýva
vždy začiatkom školského roka zástupcov podni-
kov, aby s nimi prerokovalo výsledky náboru no-
vých učňov, ale aj spoluprácu pri podnikovej pra-,
xi, plnení zákazok, špeciálnom výcviku učilov
v podnikoch, ako sa odborní robotníci osvedčujú
po nastúpení, v čom výroba žiada zlepšenie výuky
a pod. Takéto stretnutia sú hlavne pre učilište vel-
mi užitočné. Vedenie učilíšta udržuje s rodlčrni
predovšetkým individuálny styk navštevovaním 1'0-
dičov, a to aj vtedy, ked učeň dobre prosperuje.
V našich podmienkach je sťažený styk s' ústav mi
aj s rodičml, hlavne pre ich vef!{ú vzdialenosť od
učilíšťa, ako aj pre ich velký J?očet.

Úrovni vedomostí odborného robotn:íka zodpo-
vedá v NDR aj mzdová diferenciácla. Základně me-
sačné mzdy pracovníkov .oavetvia geodézie a kar-'
tografie sú rozdelené do 10 tried kval1fikačnej
stupnice. Z' nich L a 2. trieda je určená prs po-
mocných rbbotníkOv, 3.-5. pre odborných robot-
níkov, 5.-7. pre priemyslovákov a 7.-10. pre vy-
sokošlwlákov. Platovú krivkumožeme vyčítať z ta-
rifných koeficientov odvodených ,z mesačných zá-
kladných miezd:

Kvalifikač-
ná tdeda 1 2 3! 4 5 6 .7 8 9 10

Tarifný
koeficient 11,23 1,521,85 2,19 2,54 2,98 3,50 4,04 4,58
Absolutný
rast - 23 29 33 34 35 44 52 54 54

I

Naši geodetickí merači po' vyučení majú pri-
znanú zvačša kvalifikač'1ú triedu R 4 a možu vý-
. nimočne dosiahnuť až triedu R 7. Pri zarat1ení do
triedy R 4 sa im· však krivdí, pretože táto trieda
sa priznáva na ústavoch aj pomocným robotníkom
po zložení skúšky bez trojročného učenia v uč-
ňovskej škole. Možno aj toto je príčinou, že ho ci
je profesia geodetický merač preferovaná, jednako
sú ťazkosti pri získavaní žiakov do učňovskébo 1>0-
lll'eru.

V NDR sa rozhodne osvedcuje výuka\ a výchova
odborných robotníkov - geodetických meračov.
Mienia ju zachovat aj pri novej celoštátnej re!)r-
ganizácii systému školstva, ktorá sa v týchto 1'0-
koch zavádza a cielom ktorej je dat všetkej mlá-
deži polytechnickú výchovu tak, že po ukončení
dvanásťročenky žiak obdržívýučný list odborného
robotníka. Správa geodézie a kartografie v NDR
mieni tiež založiť podnikové školy, v ktorých by sa
.podla nového systému dalo vzdelanie aj 9. a 10.
ročníka, prípadne by sa vyškolili odborní robotníci-
zememerači s maturitou. Výuku a výchovu odbor-
ných robotníkov nemienia zrušiL,

Po oboznámení sa so systémom výuky a výcho-
vy zememeračskýchodborných robotníkov v NDR
. vidíme, že tam sú qdli$né podmiep,ky oproti našiTI,.
Niektoré skúsenosti s obdobia výuky (práce na zá- \
kazkách, písomné práce a pod.) by však bolo mož-
no ihned uplatniť I u nás.
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Mezinárodní .konference
o geodetických přístrojích a metodách-
měření v Budapešti
528;D61.3[ 439J

. Pod záštitou Mezinárodní geodetické asociace uspořá-
dala Maďarská akad.emie věd ve spolupráci s Maďar-
skou._vědeckotechnickou společností vl3 dnech 14.-20.
dubna 1966' Mezináro.dní konferenci.' ogeodetiCkýcq
přístrojích a metodách měření v Budapešti; Byla to do-
sud největší geodetická konference pořádaná v sociíl.-
listických státech, Zúčastnilo se jí asi 190 zahraničních
delegátů z 24_zeiní a asi 170-delegá'tu z Maďarska.
Z 'Československa bylo přítomno38 delegátů, z nichž
3 bylí delegáti ÚSGK a 15 delegátů Čs. vědeckotechnické
společnosti. "

Na konfer.enci byl za účasti širokého kolektivu za-
interesovanych odborníků z rf)zných zemí projednán
nejnqvější stav rozvoje geodetických přístrojů a vymě-
něny zkušehósti:mezi jejich konstruktéry, a uživateli.
V SOuvislosti s tím. byla, velká pozornost věnována také
metodám, ,techp.ologli .'a organizaci měření, metodice
jeho vyhodnocení a zpracování a, teorii Ghyb. Tematicky
bylo jednání konference rozděleno do pěil sekcí s tímto
záměřením:horizontální .měření [měření úhlů), délková
'měření, výšková měření, určování zeměpisnych souřad-
nic a' příbuzná měření (geodetická astronomie}, gravi-
metrická a příbuzná měření [geodetická gravimetrie).
Na konferenci bylo předneseno ve všech sekcích celkem
64 přednášek, z čehož delegáti z ČSSR přednesli 9
přednášek. t

Součástí konference byla také mezinárodní výstava
g~odetických přístrojů. Někteří členové čs. delegace se
zúčastnili exkurSB do závodů MOM. a do ústavu pro
iilženýrskou geodézii a geotechnický průzkum půd mi-
nisterstva stavebnictví v Budapešti. V ústavu pro inže-
nýrskou geodézitvzbudily, pozornost práce ústavu na
úseku vytyčování a kontroly panelových a montovaných
staveb, měření jejich posuvů, a deformací a na úseku
průmyslové geodézie. Ústav zajišťuje měření vodorov-
ných d,eformacía dilatace panelových bloků s přesností
řádu O,~mm, což se li nás zatím nepodařilo .realizovat.
Pro nejpřesnější práce ústav používá speciálnídélková mě-
řítkéj, jako invárová a, superinvarová pásma a dráty,
tuhá měřítka o délce 1. Ul atd. Superinvar jezdokona-
lený lnvar,' vyvjnutýv llutních závodech Csepel ve spo-
lupráci s navštíveným ústavem, a má. prakticky nulový
koeficient roztažnosti. Při návštěvě bylo jednáno o mož-
nosti d6dání uvedených pomůcek pro přesné měl'ení
délek do ČSSR.

Slavnostního 6t!lvření' konference se zúČastnili vý-
znační veřejní maďarští činitelé, jako president Akade-
mie věd dr. Rusznýák, president tecllnických spolkŮ dr.
Klss,ministI;těžkého strojírenství dr. Lévardi, primátor
města a další. Na plenárním zasedání byly předneseny
dva slavnostní projevy. Generální tajemník Mezinárodní
geodeti<;ké' asoéiace prof. J. J.. Leval10is mluvil na téma
"vývoj geodéZie v posledních 20 letech" a .předseda
organizačního výboru konference prof. A. Tarczy-Hor-
noch na téma ;,Současný stav geodetické přístrojové
techniky'.',' kde v ,historické'částivyzdvihl též význam
býv.Fričových závodů, Další jednání konference bylo
přeneseno do' sek.cL .

V průběhu konference bylý předá,ny delegátiim sborníky
Výtah li .jednotlivých přednášek

Předneserté 'ref€)ráty -je možno rozdělit do 4 skupin:
1. V Y I' o vn á v a cf po č:e t

BOHM, }. [ČSSR}: Zkoušky přístrojů a měřických me~
Ťod pOd zqrným úhlem teorie chyb.

CHRISTOV W: [BLR): SystejIlatické chyby a jejich po-
jetí do vyrovnánI.
REISSMANN, G. -(NDR): Stanovení statické jistoty pří
použití matematické statistiky na geodl:jtické problémy.
Š.DTTI, J. [ČSSR): Nahodilé procesy při měřeních.
WOLF, H. [NSR): Posouzení vnější a vnitt'ní přesnosti
jako statického problému.

Většina referátu i diskuse jednala o otázkách ana-
lýzy a testování výsledků geodetických měření v sou-
vislosti s použitím statistických metod v geodézii. Ukáza-
~o se, že u nás díky činnosti prof. Bohma, jsou statistické
metody známější a i dost používané v porovnání s jinými
státy. ','

2. Z k Ou š ky pří s t I' oj ů

ALPÁR, GY. (MLR): Analýzující zkoušky geodetických
přístroj ů. _I
MICHALČÁK, S. (CSSR): Zkoušky theodolitových dale-
kohledů z geodetickéhb hlediska.
NIKOLIC, L.: Metoda pro zkoušku dělených kruhů' geo-
<i-etických přístrojů. , -
WEISf3E, H.: Modifikace Brunsovy metody na zkoušku
dělených. kruhu u theodolitů;

,Alpár ul{ázal, že různé druhy pofřeb vyžadují různé
druhy zkušebních metod a uvedl řetěz zkoušek pro
potřeby vývoje novýchpřístro.jů. Důlež!tostikoušek dě-
lení kruhů ukázaly referáty WeissehoaNikoliče. Weisse
uvedl výhody modifikace Brunsovy metody. Pozornost
vzbudila Nikoličova metoda, při které ná pfIlkruhll. se
měří. s různě velkými zkušebními úhly; Tak se určí
celkOvé chyby dělení' j!l.ko u Brunsovy' metody, ale tři-
krát rychleji. Michalčák. upozornil na novou cestu pr()
zkoušení dalekohledů theodolitu, kde se vedle geomet-
rických sledují i další charakteristiky (obrysová ostrost
a snížení konstrastu).

3. K o ns't r u k c e a h o s pod á r n o s t pří s t I' o j ti
BEZZEGH, L. (MLR): Několik myšlenek ik realizaci a
použití redukčních tachymetrů.

FIALOVSZKY, L. (MLR): 'Metoda a přístrOj k použití
theodolitů Jako redukčních tachymehů sé ,svislou latí.
FORSTNER"G. (NSR): Hospodárnost geod.etických mě-
ření. v závislosti na přístrojovém vybavení, požadované.'
přesnosti 1J:odůa jejIch potřebné ,hustotě. +

VLCEK, J; (ČSSR): Několik nových meřických metod'
v i:!ůlním měřictví.

Forstner rozebral na příkladech polygonové sítě a
nivelace hospodárnost geodetických měření, která ne-
závisí jen na rychlosti měřického úkonu, ale též na po--
žadované přesnosti, hustotě bodu a jiných faktorech,_
Bezzegh přednesl návrh na konstrukci redukčního za-
řízení kzáměrnému pravítku a Fialovszky návrh kon-
strukce redukčního zařízení k na$azení před daleko-
hledtheddolitu. Vlček rozebral otázku použiti polygo-
nizaée a foto$ram;metrie v podzemí. \ '

HAUER, F.: Měření geodetických základl\ pro. projekt
velkých městských dop,ravních staveb.
HOVÁNYI, L.{MLR): Rozdělení chyp v urlávěrupoly-
gonových pořadu, na ,podkladě obecného aritmetického·
průměru s přihlédnutím k souřadnioovým chybám při-
pojovaCíchbodů, a to, u polygonovS'ch pořadů určených
k pozorování půdních' pohybů.
MIHAIL: 'Zakládání základnových sítí v mi';ístech.
NASER, K. (NDR): K přesnosti trigonometrické zhušťo-
vací sítě o délce stran 5 km v NDR.
PJ;:NEV: Městská triangÚlace V Sofii.
SELIEY, A. D. (Kanada): Triapgulace v Ka.na\iě.

Referáty se zabývaly zkušenostmi jednotlivých státil,
s but!ováním geodetických základů.

1966/194



V usneseni sekce I bylo doporučeno 5.. komisi FW
a studijnískupiněč. 24 MGA, aby se zabývaly terminoC

logií teorie cl;lyb v souvislosti S využíváním termínů ze
statistiky. ',

'Hlayním tématem jednání byla probl~ematIka. eléktr01
nického měření Vzdáleností. Velká pozornost bYla věno-
vána působení atmosférických vlivů a možnostizpřes-
něn! fyzikální redukce délek měřených velkými světel-
nými dálkoměry (Izotov, Delong, Pelikán). Otázky: r:ef-
lexních vlivů při měření rádiovými dálkoměryl;Jyly sle-
dovány jednak z hlediska. možnosťi jejich snížení po~
mocí kruhoyé pDlarizace rádiových vln (Ivanov),jednak
při šíření rádiových vln v tunelech (Lukács). Z nejno-
vějších pracL MIIGAIK sekce vyslechla přednášku, o mo-
dernizovaném typu malého eIektrooptického dálkoměru
ST-52M, o výsledcích jeho ověřovaCích zkoušek. (Bolša-
kov) a teoretickou studii. o přesnosti různých, metod
vizuálního .sroVnávání fáze, použitých li sovětských i
,rádiových dáLkoměrů a charakterizováno jejiCh zařízení
(Rinner). Přednášky o _praktických apUkacích elekro-
nických dálkoměrů se zaměřily na jejich užitfpři zac
m,ěřování měst (I<owalczyk, Odianicki a 1atos) a na zku-
šenosti kanadské geodetické služby přizaÍI1ěřování dlau-
hostranné trig.' sítě poroocíaerodistu' (Mc LeHán ií
Yaskowich). Mimo rámec elektronického měření délek
byla na programu teorie mechaniky invarových drátů
(Barvir) a otázka přesnosti a praktického uplatnění
základnových é! diagramových tachymetrů (ZiB; Bez-
zeght). Sekce se svým usnesením připojila k usnesení
19. studijní skupiny MGA o· budování sítí k ověřování
dálkolllěrů a' dopor.učila· jeho realizaci.

BENDEFY, L. (MLR): Teoretické poznámky k otázce vý-
voje a měřické .techniky kontinentálníCh geokinetIt:kých
sítí.
Návrh na vytvoření evropské sítě pro účely sledování
recentních pohybů zemské kůry. .
COSTACHEL: Vliv vibrace na měření kompenzátorovým
nivelačním přístrojem.
GERKE, K. (NSR): Měření pro určení pol;lybů zem~ké
. kůry na .Islandu v létech 1964/196~., . .'
Výsledky' gepdetických a geofyzikálních měření skupiny
německýCh vědců na severovýchodním Islandu (trigono-
metrická síť, speciální profily, přesná niv,elace, gravi~
metrická a magnetometrická měření).
HAUF, M. (ČSSR): Teplotní zkoušky kompenzá,torových
nivelačníoh přístrojů.
Na základě laboratorních zkoušek určené teplotní gra-
dienty poloh záměrné přímky.
MARČÁK,P. (ČSSR): K přesnosti hydrostatické nivelace.
Na základě prakticl!:ých zkoušek uvedena dosažená přes-
nost hydrostatické nivelace, která je ovlivňována přede-
vším teplotními zmenami.' .

, MARTIN,H .. (NDR): Zkušenosti a vý~ledky př~sné nive-
lace pomocí hydrostatického. nivelačního přístroje.
Výsledky měření s hydrostatickým nivelačním přístro-
jem, přičemž v rozborech přesnosti se uvažuje hlavně
vliv' zrněny měřického systému a faktor časlj. '
PESCHEL, H.. (NDR): K technologii přesné nivelace.
Zkušenosti a Výsledky s ll1otorizovanou přesnou nivelac4,
kde se používá výhradně osobních vqzů Trabant, kyvad-
lávě umístěných a latí a souvisléM měření teplotního

, graClientu, .Přesnost je charakterizována střední kilerna-
ti'ovóu chybou menší nez.± 0,5 mm. . ,
. SPICKERNAGEL, H. (NSR):. ZkušenoSti s prováděním.
.~eometrické nivelace na -Severním Islandu. .
P9tlrobriější rozvedení. jednoho druhu Iměřepí, 'uvedených
v přednášce prof. Gerkeho.Nivelace byla .provedena sou- .
-časně nivelačními přístroji Ni 2 a KONI 007 na společné

! iinvarové latě.' .

šILAR, F. {ČSSR): K otázce automatizace geodetickÝCh
měření.

Analýza možností automatizace procesu geodetických
měření na podkladě kybernetického mddelu tohoto pro-
cesu. Na příkladě modelu geometrické nivelace .isou
uvedeny aspekty a problémy této automatizace, které
spočívají v postupném eliminování některých činností,
prováděných dosud člověkem, a v uplatňování zpětný-ch
vazeb. . "

VINCZE, V. (~LR): Biaxiální nivelační přístroj.
Rozvedení řadu let staré myšl.enky, která však dosud
nebyla realizována. Jde o nivelační přístroj, kterým lze
současně ,odečítat. záměru vzad a vpřed, Hm urychlit
měření a zvýšit pře:most 025~30 %. Výrobu připravují
závody MOM.

Jednání ve II. sekci ukázala, že kompenzátorové
nivelační přístroje mohou plně nahradit lIbelové pří-
stroje i u přesných nivelací, kde v·edle vyššího výkonu
lze jimi navíc dosáhnout i vyšší přesnosti. Další vývoj
nivelačních přístrojů je veden k. další racionalizaci mě-
ření, především však využitím motorizace, současným
ádečítánímzaměr vzad· a Vpřed, doplněním fotografic-
kým přístrojem a uplatňováním kybernetických prvků
postupným vylučováním některých funkcí člověka z mě.
řického procesu.

Sekce. Ul. Geodetická astronomie a určování zeměpisné
polohy

BRETTERBAUER, K. (Rakousko):, Refrakčhí anomálie a
přesnost aslronomickog80detických měřeilí.
Pro astr,onomickogeodetická určení polohy' je qoporu,
čováno provádět pozorování v největším možném počtu
nocí, 'přičemž 3-4 nqcipředstavují minimum. Pro sní-
žení vlivu atmosféry jsou vhodná zvýšená stanoviska na
přenosných kovových věžích o výšce 6 Ín nad' zemt
K přísnějšímu zhodnocováni 'přesnosti je doporučend po
, užívat . moderních 'metod .statistiky:
GREGERSEN, L.F. (Kanada): Určování šířky modifiko-
vanou. Horrebow-1;alcottovou metodou. .
Vyzkoušená metoda ke zlep~ení Horrebow-Talcottovy
Illetody, použitá v souvislosti s katalog·em FK-4, u něhož
je počet přístupných Horyebow-Talcottových párů~ velmi
omezen, ~vláště pro stanice v severních šířkách .
HALMOS, F. (MLR): Zkoušky gyrotheodolitů a možnosti
jejichvyužitL ,j

Rozbor faktorů,. které ovlivňují vnější a vnitřní přesnost
gyroťheodolitů. Jsou rozyedeny oblasti využití při geode-
tických měřeních v podzemí a na povrchu.
HEMMLEB, G. (NDR): Výsledky měření astrolábem zá-
vodů Carl Zeiss. Jena.
Na základě praktických ověření je uvedena přesnost to-
hoto přístroje a je srovnána s pi'esností astrolábu Dan-
jon. '
JOÓ, I. (MLR): Spučasné zkušenosti s geodetickým po-
užitím gyrotheodolitu Gi-BL -
Na základě shrnutí zkoušek ruzných autorů i ze zahra-
ničí je uveden přehled jednotlivých chyb tohoto gyro-
theodolitu, a to jak pro přístroje nulté série, tak ize
sériové výroby.
KAŠPAR; J.( ČSSR): K redukci Illěření umělých družic..
Je předložena komplexní analýza fotogrammetrického
zobrazení stálic a umělýCh družic na film nebo na des~
ku a je ..proveden rozbor chÝb. '
PUSZTAI, F. (MLRJ:Některé problémy stability Ryro-
theodolitů. "
Teoreticky rozebrána stabilita konstanty gyrotheodolltu
a vyvoieny praktické pmmaÍky pro řadu gyrotheodolitů.
závodů MOM.
RAMSAYER, K: (NSR): Pokusy o zlepšení astronomic-
kého určení polohy qutomatickým sledováním hvězd.
Je uveden rozbor problému automatického sledování po-
hybu hvězdy a ukázány tři' cesty jeho řešení, unicQž
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je použito analogového počítače (v mechanickém, elek-
tromechanickém a impulsovém provedení]. '
SCHOEPS, D. (NDR): Analytické zpracování fotografic-
kých snímků umělých družic.
Technologický postup určení topocentrických souřadnic
poloh umělé družice Země k přesně definovanému časo-
vému údaji na podkladě vyhodnocení fotografických
snímků. Součástí postupu je výpočetní program pro vý-
počty na samočinném počítači.
TÁRCZY-HORNOCH,A. (MLR]: Přednost kalibrační hod-
noty před průměrnou hodnotou parsového dílku vteři-
nové lIbely.
Podrobný rozbor možnosti.. zvýšení přesnosti vt,eřinové
libely, které se používá u astronomického určování po-
lohy.
TELEKI, G. (Jugoslávie I: Vliv relrakce na stelární trian-
gulaci.
Teoretický a praktický rozbor tohoto problému.
TOROČKOV, V. Ju. (SSSR]: Plovoucí gyrotheodolit se
dvěma stupni volnosti.
Podrobný rozbor přesnosti, kterou může dosáhnout gyro-
theodolit se dvěma stupni volnosti, založený na 100 let
starém principu L. Foucaulta.

Celkově je možno shrnout, že jednání III. sekce se
soustředilo na 2 hlavní témata: astronomická měření
především pak umělých družic Země, a měření gyrotheo~
~olity. Přvednášky i diskuse k druhému tématu ukázaly,
ze u soucasných gyrotheodolitů bylo dosaženo úspěchu
~o do dosažené přesnosti a zmenšení váhy přístrojů, a
:lie řada gyrotheodolitů závodů MOM je ve srovnání
s ostatními ~ypy na světové úrovni. Z jednání této sekce
vz~šlo doporučení, přijaté jako usnesení konference, aby
při AIG byla pro komplexní sledování otázek v souvis-
losti 's měřickými metodami a přístroje ustavena samo"
statná studijní skupina.

BANAI, G. (MLR]: Nová konstrukce gradientometru
použitelného i pro určení zakřivení.
Popis přístroje, který urychluje měřický proces.
BONATZ. M. [NSR]: Vliv vibrací pŮ,dy ba údaje gravi-
metru. Na základě praktických zkOUšek s gravimetrem
Askania GS 11 v prostoru, kde pracovaly stavební stroje,
byl zkoumán vliv půdních vibrací na přesnost i u jiných
gravimetrů.
HAÁZ. 1. B. [MLR): Nová malá torsní váha s 15minu-
tovou dobou ustálení.
Popis nového přístroje maďarského závodu na vÝrobu
geofyzikálních měřických přístrojů.
LEDERSTEGER, K.: Vyrovnání absolutních tížnicových
odchylek (a geodetický evrtipský uzávěr].
MEISSER, O. (NDR): Velmi relativně přesná geofyzi-
kální vertikální a horizontální měření.
Rozbor techniky, vyvinuté pro geofyzikální účely,
k praktickému řešení inženýrských úloh na velkých
stavbácH a přehradách. Konkrétně je popsána hydro-
statická vodováha pro přesné sledování výškových změn
a extensometr pro přesné měření vodorovných změn.
NAGY, D. (Kanada]: Použití metody Monte Carlo k ana-
lýze působení měřických chyb na gravitační redukce.
RENNER, J.: Nová měření gravitační k'onstanty.
Krátce je zhodnocen vývoj měření gravitační konstanty
a uvedeny výsledky z posledního měření na katedře
geofyziky University Rolanda Eotvose.

Celkově možno shrnout; že IV. sekce se zabývala
některými problémy zvýšení přesnosti gravimetrických
měření a zjišťování rušivých vlivů, jako je vibrace půdy.
Ukázala na význam zpřesnění gravitační konstanty a na
možnost využívání některých geofyzikálních přístrojů
pro velké inženýrské stavby.

Me:Z;inárodní výstavy geodetických přístrojů, která
byla součástí konference, se zúčastnilo 12 zahraničních
a 10 maďarských fjrem. Největší eJWozici měly závody
MaM, které předttáděly svůj geodetický program. Příz-

nivě bylopřljato jejich: komplexní řešení výroby gyro-
theodolitů. Vedle známého Gi-B1 vyrábí MOM typy
Gl-B2, Gi-Cl, Gi-C2 a Gi-Dl, z nichž poslední tři jsou
konstruovány jako gyroskopické nástavce na theodol1t.
Ze známějších firem se na výstavě podílely Aga (Švéd-
sko], Attenberger (NSR], Entwicklungswerk Funkme-
chanik (NDR], Ertel (NSR], Fotokopist (NSR], Seba
(NSR], Rost (Rakousko], Tellurometer (Anglie], VEB
Carl Zeiss-Jena (NDR], FMV (Maďarsko]. Z nejnověj-
škh přístrojů byly na výstavě předvedeny: elektronické
dálkoměry typu geodimetr NASM-6, světelný EOS, rá-
diový! PEM-2, rádiový "Varydist", tellurometr MRA-lOl,
vrtací stabilizační souprava, rychlé reprodukční pří-
stroje pro dokumentaci, elektromagnetické hledače pod-
zemních vedení (Seba-Dynatronic a maďarský], astro-
nomický universál Zeiss Theq 003 a světlomet TSG-200
(se zdrojem 6 V, 5 W], optická olovnice Zelss - PZL,
malý polárný koordlnátograf a některé drobné pomůoky.
Pro účastníky konference bylo organizováno předvedeni
gyro'theodolitů Gi-B2 v provozu a měření světelnými
dálkoměry EOS a NASM-6. Dále byly uspořádány
exkurse do Ostřihomu, k Balatonu, okružní jízda ,Bu-
dapeští a slavnostní večeře v kavárně Budapešť.

Mezinárodní konference o geodetičkých přístrojích
a metodách měření v Budapešti byla celkem úspěšná.
Její účastníci měli možnost seznáníit se s nejnovějšími
konstrukcemi geo'detických přístrojů a konsultovat pří-
mo s jejich konstruktéry. Kromě toho došlo k široké
výměně názorft a zkušeností s různými přístrojI a me-
todami měření i vyhodnocení.

Vědeckotechnická společnost v Maďarsku má přiz-
l1ivé podmínky pro svou činnost. Dftm techniky, patřící
této společnosti, má velkou kapacitu místností a vy-
bavení, takže mohly současně probíhat 3 mezinárodní
konference s velkým počtem sekcí. I jednotlivé obory
mají zde k rozvíjení své činnosti potřebné místnosti
[včetně geodézie). Geodézie jako obor má v národním
hospodářství celkem význačné postavení, obdobně je
tomu i na školách a v f Akademii věd. Svědčí o tom
i účast významných veřejných činitelů na konferenci
a i funkce některých geodetických odborníků. Tak rek-
torem vysoké školy technické je geodet prof. i-1azay,
děkanem fakulty sdružující některé stavební speciali-
zace včetně geodézie je geodet prof. Homor6di atd. Též
rozvoj výroby geodetických přístrojů v závodech MOM
a za teoretické výpomoci Akademie věd má vzrůstající
tendenci a ukazuje se, že v Maďarsku progresívně
navázali na dřívější zkušenosti v tomto oboru . .IV .ČSSR,
kde tato Výroba byla na mnohem vyšší úrovni, došlo
naopak k opačnému procesu.) Těmto progresívním sna-
hám měla zřejmě přispět 'i tátQ mezinárodní konference,
která. jistě pracovníkům, zabývajícím se vývojem geo-
detických přístrojů, poskytla řadu cenných námětů.

Sborníky s výtahy a některými úplnými přednáš-
kami z konference a materiály z výstavy JSou uloženy
v knihovně VÚGTK, kde budou případným zájemcům
k dispozicí.

F. Šilar
S. Michalčák

Podkladem i pomůckou pro vaši práci a zdrojem
nejnovějších zeměpisných informací z území na-
šeho státu je

ZAKLADNf MAPA ČSSR
v· měřítku 1 : 1 mil.

Nově zpracovanou mapu vydala Ústřední správa
geodézie a kartografie v červenci t. r. Distribuci
zajišťují prodejny Kniha n. p. i prodejny map
ústavů geodézie a kartografie v krajích. Cena
4,50 Kčs.
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PŘfRŮSTKY KNIHOVNY VÚGTK

Ad ám e k, J.
Experimentální měření pro
a jeho zhodnocení. (=
Č. 170) Praha 1964.

výzkum nivelační refrakce
Výzkumná zpráva VOGTK

(28242)

Af an a s' jev, V. G. aj.
Geodezlja i markšejderlja pI'l stroitelštve tonnelej i
metropolitenov. Moskva 1965. (28076)

A v d j u k e v I č, V. K.
Organizaclja radiosvjazl na topografo-geodezičeskich
i geologičeskich rabotach. Moskva 1965. (28299)

Bit tel' e r, L.
Základy fotogramelrie pr! projeklování dopravných
stavieb. (= Dočasné vysokoškolské učebnice, VŠD Ži-
lina) Bratislava 1965. (2816<:)

Oe Ion g, B.
Ověřovací zkoušky elektrooptickéhó dálkoměru VOGTK.
(= Výzkumná zpráva VOGTK č. 154). Praha .1964.

(28243)
Ga jda jev, P. A.
Uravnivanije geodezičeskoj seti 3
českoje posobije). Moskva 1965.

Inženernaja geodezija. Kljev 1965.

4 klassov. (Prakti-
(28266)

(28175)

K u č e r a, K.
Eliminace diferenční refrakce -nivelační metodou. (= vý-
zkumná zpráva VOGTK č. 169). Praha 1964. (28244)

K u č e r a, K.
Obecná teorie deskových objížděcíCh planimetrů a ná-
vrh kuželového planimetru. (= Výzkumná zpráva
VÚGTK,č. 134). Praha 1962. (28241)

K u č e r a, K.
Rozbor přesnosti proúžkových planimetrů a návrh hra-
nolového planimetru. (= Výzkumná zpráva VÚGTK,
Č, 133). Praha 1962. (28240)

M a k o v n í k, Dr.
Úvod do geodetických výpočtov pI'l stavbe, údržbe a 1'8-
konštrukci! železníc a ciest. (= Dočasné vysokoškolské
učebnice - VŠD -Žilina). Bratislava 1965. (28135)

M I c hal č á k, O.
Inženiersko-priemyselná. geodbzie II. (Meranie posu·
nov stavleb). (= Dočasné vysokoškolské učebnice, VŠD
Zilina). Bratislava 1965. (26151)

Pot u žák, P. a V á ň a, M.
Topografické mapování. (= Učební texty vysokých škol
- ČVUT - fak. stavební).' Praha 1965. (28164)

S m I I' n o v, A. A.
Gorodskaja geodezlčeskaja služba. Moskva, 1965.

(28300)

T a I š 1, L.
Smluvené značky pro topografické mapy. (= Literární
rešerše). Praha 1965., (28238)

Ud a čin, S. A.
Naučnyje osnovy zemleustrojstva:Moskva 1965. (28263)

v y s k o čil, P.
Vliv mikrokllmatu silnic na nivelační refrakci. (= vý-
zkumná zpráva VÚGTK č. 160). Praha 1964, (28237)

Wes tel' m a n, C. E.
Pokročilý vývoj v zeměměřictví. (Pozn. překl. Gyrosko-
pický azimutální theodolit). Přel. H. Prachařová. (= Z:
Surveying and Mapping, March 1964.) Praha 1965.

(27615.)
ZElSS, Car!.
Redukční telemetr BRT 006. Návod k obsluze. (FIRLT)
Jena b. r. (27424)

12. července 1896 - před 70 lety, zákonem Č. 121 ř. z.,
byla nařízena revize pozemkového katastru. Touto
revizí měly být odstraňovány hrubé nesrovnalostí
v zatřídění pozemků do druhú obdělávání a užívání,
v sazbách čistého katastrálního výnosu, ve změnách
jakostních tříd apod.

2. srpna 1921 - před 45 lety byl pohřben ing. Joseph
Louis Sanguet, konstruktér autoredukčního tachy-
metru aj. přístrojů, které jsou známé v celém země-
měřickém světě, pracovník v tachymetrlcké metodě
jím zvláště upravené. Jako člen mimoparlamentní
komise katastrální spolupracoval na návrzích na
nové francouzské ~at. vyměřování. (Narodil se 8.
července 1848 v Aigueblanche v Savojsku).

3. srpna 1761 - před 205 lety se narodil v Náchodě
v Čechách František Kodeš,profesor matematiky a
praktické geometrie na universitě ve Lvově, kde za
svého piísobení byl třikrát zvolen rektorem, Vedle
několika spisů matematických napsal tři pojednání
z astronomie. (Zemřel 11. července 1831 ve Lvově).

4. srpna 1901 - před 65 lety se narodil v Nové Vsi
u Bělohradu RNDr. Emil Buchar, DrSc, profesor geo-
detické astronomie na ČVUT v Praze, člen korespon-
dent ČSAV a nositel vyznamenání Za zásluhy o vý-
stavbu. Rekonstrukce cirkumzenitálu ke zvýšení
přesnosti, konstrukce zenltteleskopu, účast na MGR
a mezinárodním měření délek, výpočet zploštění
Země z poruch oběhu družic atd., jsou práce, které
zjednaly prof. Bucharovi úctu nejen dóma, ale i za
hranicemi. Velmi bohatá je i jeho účast na mezi-
národních konferencích COSPARU, jakož i jeho čin-
nost publikační.

15. srpna 1916 - před 50 lety Se narodil v Horním Bor-
ku" okres Benešov, doc, ini. František Steiner, pro-
děkan stavební fakulty na ČVUT q Praze, směr země-
měřický, vedoucí katedry geodézie a pozemkových
úprav, člen vědecké rady stavební fakulty a před-
seda sekce zeměměřické. Spoluautor skript "Vedení
IJ).ap a evidence půdy" a spoluautor "Geodézie" pro
posluchače vysokých škol melioračního a lesnického
odboru.

3. září 1951 - před 15 lety zemřel ve Škvor ci ing. Josef
Křovák, emer. min. rada min. financí, význačný čes-
ký geodet a odborný spisovatel. V min. finaGcí za-
ložil triangulační kancelář. Navrhl a zavedl nové
jednotné zobrazení pro novou kat. triangulaci. Spo-
lupracovník na čs. kat. žákonu. (Narodil se 12. října
1884 v Pečkách).

3. září 1881 - před 85 lety se narodil v Kolíně nad Lab.
Ing. Gustav Vejšický, emer. min. rada v min. zdravot-
nictví, honor. doc. na ČVUT v Praze. Od roku 1922
pl'ednášel na ČVUT dějiny měření a zeměměřictví.
Autor mnoha, prací ze zeměměřické historie. (Ze-
mřel 21. prosince 1947 v Praze).

11. září 1816 - před 150 lety se narodil ve Výmaru
Carl Zeiss, zakladatel pozdějšího' světoznámého me-
chanického a optického závodu v Jeně, založeného
v roce 1846. Vzestup závodu začal, když v rOCe 1867
vstoupil do závodu znamenitý Ernst Abee. (Carl
Zeiss zemřel 3. prosince 188&v Jeně).

25. září 1876 - před 90 lety se narodil v Hlinsku ing.
Antonín Beneš, emer. ústř. rada a přednosta měř.
úřadu hlavního města Prahy. Odborník při tvorbě
loceňování) cen pražských stavebních pozemkii.
Clen zkušební komise pro II. st. zkoušku pro země-
měř. Inženýry na ČVUT v Praze. Spoluzakladatel
Spolku českých geometrů. (Zemřel 30. července
1949 v Praze).

1556 - před 410 lety se narodil ve Warleywoodu
v Anglii Henry Briggs, prof. geometrie v Oxfordu.
Piivodce dekadických logaritmli, uvedl logaritmy ve
spojení s de,cimální soustavou. (~mřel 26. ledna
1630 v Oxfordu).



Vědečtí prac?vnfci v oboru geodézie, kartografie
a geofyziky, inženýři zeměměřiči a posluchači

,; vysoký~hškol,.

Oba sborníky dostanete ve všech knihku'pectvkh nebo pfímo
ve Středisku technické literatury v Praze 1, 'Spálená 51
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