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Závěry
celostátníhb semináře o mechanizaci

geodetických a kartógrafických

Třídenní jednání československých zeměměřičtí,
odborníktí ge't>dézie, !otogrammetrie a kartografie,
kteří zastupovali více než 80 organizací z celé ČSSR,
ukázalo klady i nedostatky zeměměřických prací a
naznačilo směr dalšího vývoje mechanizace a auto-
'matizace v geodézii, fotogrammetrii a kartografii.
Mecp.anizací a automatizací budou práce čs. země-
měřičtí dále zproduktivněny, výrobní cykly zkráce-
ny a výsledky prací zkvalitněny. Československé
?:eměměřictví n1ádobrou tradici a vysokou úroveň;
bude ji třeba dále zvyšovat a dosáhne ve všech disci-
plínách světové úrovně.
Z přednesených referáttí a diskusních příspěvktí

vyplynul velký rozmach mechanizace a automati-
zace geodetických výpočttí. Vysoce výkonná výpo-
četní technika, rep'resentovaná zejména samočin-
nými počítači, je schopna řešit s vysokým ekono-
mickým efektem všechny geodetické úlohy výpo-
četního charakteru a je využívána v praxi rtíznými
geodetickými složkami v rozsahu dostupnosti počí-
tačtí. Největší hospodárnošt vyžaduje centralizova-
né 'provádění výpočetních prací v komplexně vyba-
vených výpočetních střediscich, a proto pro další
vývoj je třeba zabezpečit vybudování specializova-
ného výpočetního střediska pro geodetické výpočty,
nejlépe v' resortu Ústřední správy geodézie a karto-
grafie, které by mohlo efektivně zpracovávat vý-
počty všech zeměměřických pracovišť ve státě.
Seminář ukázal, že i v mechanizaci zpracování

výsledktí geodetických měření bylo dosaženo další-
ho pokroku. K mechanizačním prostředktím tohoto
druhu patří zejména automatický koordinátograf
a přístroje pro určování ploch. Dalším úkolem bude
především urychlené zapojení automatického koor-
dinátografu do výrobního procesu, vytvoření příz-
nivých organizačních i technologických předpokla-
dtí pro jeho začlenění do mechani:iačnílinky tech-
nickohospodářského mapování a realizace navrže-
ných přístrojtí pro určování' ploch.
Jednání semináře dále ukázalo, že v současné do-

bě jsou kladeny největší požadavky na mechanizaci
a automatizaci na useku geodetických měření. Přes
nesporný pokrok se mechanizace geodetických mě-
ření týká jen dílčích měřických úkontí, bez návaz-
nosti na další fáze geodetických prací, tj. na jejich
výpočty a zpracování. Proto je úsek mechanizace a
automat~ace geodetických: měření nejdtíležitějším
úsekem dalšího výzkumu; Pro dosažení konečného
cUe bude nezbytně nutné rOZšířitpbdíl fyziky a ze-
jména elektroniky při řešení úkoltí technického
rozvoje a vytvořIt mechanické nebo automatické
systémy pro registraci měřených údajtí. V koneč-

a automatizaci
,
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ném stadiu bude mechanizace a automatizace geo-
detických prací plně účinná jen tehdY, bude-li ře-
šena komplexně ve všech jednotlivých fázích výrob-
ního procesu a z hlediska jejich vzéjemné vazby.
Na úseku fotogrammetrie prokázal seminář, že

při leteckém" snímkování a fotolaboratorních pra-
cích je značná část operací mechanizována i auto-
matizována. Je třeba usilovat o to, aby i zbývajíc~
operace, jako vedení)etadla při snímkování, stano-
vení nejvhodnější expozice, kopírování a oceňování
kvality snímktí byly zlepšeny zavedením zařízení,
která umožňují další mechanizaci a automatizaci,
aby bylo užíváno nejkvalitn~jších negativních a d.ia-
pozitivních materiáltí, což umožní zkvalitnění a:
zhospodárnění dalších fotogrammetrických pro-
cestí.
Vyhodnocování snímktí pro nejrtíznější účely je

ještě závislé ve značné míře na schopnostech vy-
hodnocovatelů. Na semináři bylo prokázáno, že za-
vedení automatických registrátorů modelových
souřadnic odstranilo značnou část námahy vyhod-
nocovateltí a umožnilo další zpracování registrova-
nýe-h hodnot na samočinných počítačích a automa-
tických koordinátografech. Navíc automatická re-
gistrace umožňuje zavedení účelné a vysoce mecha-
nizované dokumentace výsledků měření. Automati-
zace registračních prací ovlivnila zvýšení přesnosti,
umožnila aplikaci numerických metod, při mapová~
ní i matematických způsobů vyrovnání aerotriangu-
lačních pořadů, rozvinutých na univerzálních stro-
jích.
Pro další zvýšení hospodárnosti je třeba dáre roz-

víjet fotogrammetrické metody, jejichž dosavadní
výsledky ukazují na reálné možnosti podstatného
zvýšení efektu, fotogrammetrie použitím samočin-
ných počítačů pro řešení složitých výpočtů. Za tím
účelem je nutno opatřit přesné stereokomparátory
s automatickou registrací a potřebné kapacity vý-
počtů na samočinných počítačích.
Úplnou mechanizací a automatizací ve, fotograIíl-

metrii bude diferenciální překreslování obsahu le-
teckých snímků a automatické vyhodnocení vrstev-
nic. Proto je třeba podporovat výzkumné a výVOjo-
vé práce směřující k sérIové výrobě vysoce produk-
tivních přístrojů. Dále je nutné, aby nejnovější po-
znatky a fotogrammetrické technologie, vyvinuté
v resortu ÚSGK pro speciální účely, byly rychle
rozšiřovány na všechna praCOViště, kde jsou pro je-
jich aplikaci podmínky.
Seminář prokázal, ž~ i kartografie se úspěšně vy-

víjí jak z hlediska vědy, techniky a technologie vý-
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. roby, tak i z hlediska zkvalitňování obsahu, a tím
i rozšiřování použitelnosti kartografických děl. Re-
feráty i diskuse naznačují, že hlij.vními směry v roz-
vOji kartografie musí být dosažení nejvyšší objek-
tivní pravdivosti při kartografickém vyjádření pří-
rodních a společenských jevl1 na mapách; postupná
typizace kartografických děl velkých, středních
i malých měřítek;- mechanizace prací zejména
v procesu tisku map a výhledově i v procesu jejich
tvorby; postupná normalizace všech dílčích výrob-
ních postupl1 V'procesu vydávání . kartografických

, děl a cílevědomé vytváření podmínek pro automa-
tizaci některých pracovních úkonl1; optimalizace
výroby map s cílem dosáhnout její nejvyšší efektiv-
nosti.
Seminář přispěl k prověření naznačených hlav-

ních směrl1 rozvoje kartografie a umožnil širokou
výměnu zkušepostí mezi kartografy z rl1zných pra-
covišt, což je př~nosem pro další výVOjtohoto oboru.

Ve výrobě i ve školách je třeba připravovat kádry
tak, aby byly tematicky i prakti6ky připraveny pro
práci na nově zaváděných automatizovaných geode-
ttckých, fotogram~etrických a kartografických po-
stupech a strojích. '

Přípravný výbor IV. geodetické konference, kte-
rý byl pořadatelem. celostátního semináře, vyzývá
všechny organizace zastoupené na semináři, aby
umožnily svým odborným pracovníkl1m v poboč-
kách Československé vědeckotechnické společnosti
a na pracovištích uskutečnit :vytčené cíle. Tím při-
spějí nejen ke zdaru IV. geodetické konference,
která se bude konat za mezinárodní účasti v 2: po-
lovině roku 1964, ale i k realizaci usnesení XII. sjez-
du KSČ a V. všeodborového sjezdu, pokud se týkají
odvětVií geodézie a kartografie.

Přípravný výbor ,
IV. geodetľck~ konference

v.prl určování ploch

Současný stav v určování ploch. Požadavku nd určování ploch při THM z hlediska stávajícího přístro-
,jového vybavení. Praktické závěry k některým pate ntilm, zlepšovacím návrhům a k tematické soutěži
OSGK (úkol č. 9).

Za dnešního stavu technologie technickohospo-
dářského mapování je jistě správné, že se věnuje
pozornost otázkám určování ploch. Svědčí o tom
mimo jíné' i dlouhOleté snahy o Zlepšení tohoto
pracovního 'výkonu, jež lze např. jen v. resortu
ÚSGK do konce roku 1962 dokumentovat 35 zlep-
šovacími návrhy. K tomuto problému se váže i roz-
sáhlá patentní literatura; tak např. v poválečném
období bylo v c;SSR v pat. třídě 42 c 12 uznáno šest
patentl1 planimetrl1.
V současné době je ovšem v praxi situace, že ne-

existuje propracovaná metoda určování ploch, jež
by byla v technologU techníckohospodářSkého ma-
pování vhodným protějškem již značně mechanizo-
vaným výkonl1m, jako je' zhušťování bodového pole
analytickou. aerotriangulací, vyhodnocení výško-
pisu při vlastní univerzální metbdě, rytina poloho-
pisu a výškopisu ap.
Dfikazem toho je i kapitola 12. návrhu "Instruk-

ce pro THM" z' roku 1961, v níž se pro výpočet
ploch počítá s těmito zpl1soby:
a) výpcn:et i přímo. měřených měr,
b) kombinovaný výpočet z jedné míry odsunuté

a jedné měřené, .
č) analytický výpočet z odsunutých. souřadnic,
d) výpočet z graficky pdsunutých měr,
~) určení pomocí nitkmté:Q.oplanimetru,
f) určení pomocí polárního valívého planinietru.

Instrukce v tomto výčtu nezahrnuje ~nalytický
výpočet z transformovaných modelových souřad-
nic; tak jak to uI:\ložňuje např. koordimetr. Jtž z to-
hoto stručného přehledu je zřejmé, jak přístrojová
technika i vlastní technologie určování ploch za-
ostává za ostatními pracemi. Vždyť při dosud pře-

važující pracl s nitkovým planimetrem je hygiena
a kulturnost práce ve ~načném rozporu s dnešními .
představami.
Při řešení planimetráže jako technick~ho problé-

mu je nutno předeVším posoudit výVOjv zahraničí.
R a k o u s k o uplatňuje v široké míře metodu

výpočtu ploch v děrnoštítkovÝCh strojích IBM 650.
Předpokladem této mechanizace je registrace sou-
řadnic všech lomových bodů držebnostních hranic
v děrných štítcích a vyhotovení dalších štítků pro
,každou parcelu či blok. Podrobné informace je
možno získat od návštěvníků loňského X. kongre-
su FIG a ze zprávo služebních cestách.
Za pozornost stojí zajímavý patent z Vel k é

Br i t á n,i e, založený- na principu snímání pulsů
hustéhoťi:'su paprsků na stínítku katodové trubice.
V katodové trubici se vytváří elektronový paprsek,
který se na stínidle jeví jako svítící bod. Pohyb to-
hoto bodu začíná. vždy ve středu .trsu a je přerušen
tehdy, když přejde přes čáru, omezující' měřenou
plochu. Je-11 rychlost pohybu paprsku lineární a
je-11 zajištěna konstantní frekvence signálů, je po-
čet impulsů úměrný dráze svítícího bodu. Z této
hodnoty a z úhlů dvou sousedních paprs~ů lze vy-
počítat plochu. Uvedený způsob je ovšem nevhodný
. u dlouhých a 1Ízkých parcel, protože u nich zůstá-
vají velké zbytkové plochy, jež nebyly zaregistro-
vány.
VNě m ec k é s p o I k o v é r e p u b I i c e je

jíž od r. 1957 zaveden u scelovacích úřadů v Baden-
Wúrtenbersku výpoČét ploch na děrných štítcích,
obdobně jako v Rakousku. Značným přínosem pro
automatizaci výpočtu ploch je využití samočinného
koordinátografu Zuse Z 64 "Graphomat", který kro-
mě fl;lnkcí automatického koordinátografu je scho-
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pen (ve spojení se samočinným počítačem) poskyt-
nout na výstupu hodnoty ploch současně s kresbou
polohopisu. V NSR jsou současně konány pokusy
v další automatizaci planimetráže bez znalosti sou~
řadnic lomových bodů. Zaváděná metoda je založe-
na na elektronické, plně automatické modifikací
ekvidistantního planimetru. Pracovní postup, po-
užitý pro scelování práce, je následující: plochy,
jejichž výměry mají být určeny, jsou ohraničeny
čarami 0,3 mm; takto upravená mapa se vloží na
pracovní stůl o rozměrech 200X150 cm, nad kterým
se ve směru osy X a Y pohybuje snímací zařízení,
schopné obsáhnout max. plochu 20X80 cm; sní-
mání se provádí po ekvidistantách, vzdálených od
sebe 0,25 mm; v každé ekvidistantě jsou v snímací
hlavici vyvolávány světelným zdrojem po 0,25 mm
impulsy, které jsou registrovány v čítači. Zapínání
a vypínání čítače se děje přechodem přes čáru
0,3 mm, na které jsou pulsy přerušeny, Celková
suma pulsů je automaticky vkládána do počítače,
který ji vynásobí koeficientem, závislým na měřít-
ku mapy. Výsledek ~ plocha - je registrován opět
do ~ěrné pásky či děrného štítku. Rychlost určení
plochy je řádově v desítkách vteřin. .
Neméně pozoruhodné je i sériově vyráběné za-

řízení firmy Zuse a Ott označené Z 80. Je to v pod-
statě Ottův polární deskový planime'tr, u něhož od-
valovací součtové kolečko je doplněno snímací hla-
vicí. Snímané údaje ve formě pulsů jsou vedeny do
tranzistorového čítače, na který lze napojit 131.
psací stroj s děrovačem děrné pásky nebo zvlášť
upravenou elektrickou sčítačku, takže výstup může
být dále zpracován v počítačích, případně může být
přímo vytištěn do formul~ře či na pap~rbvý pás.
Už tento krátký přehled ukazuje, že problém pla-

nimetráže je dnes možno řešit prakticky třemi roz-
dílnými cestami:
a) grafickomechanickými pomůckami,
b) výpočetními metodami,
c) fyzikálními metodami.
Grafickomechanické pomůcky pro planimetráž

jsou pravděpodobně již na vrcholu svého vývoje a
pro hromadné použití nevhodné. Principy mecha-
nických planimetrů je ale možno dále rozvíjet,
ovšem ve formách kvalitativně rozdílných. Takové
překonstruované přístroje byly uvedeny v před-
chozím. Přednost je zatím dávána planimetrům
ekvidistantním, a to vzhledem k jejich přesnosti
a širokým možnostem mechanizace a automatizace. '
Druhý způsob - analytický výpočet ze souřad-

nic lomových bodů (ať již získaných odsunutím,
výpočtem geodeticky naměřených prvků či trans-
formací modelových souřadnic z fotogrammetric-
kého vyhodnocení) je možno provést v nejrůzněj-
ších prostředcích výpočetní techniky od kalkulač-
ních' strojů až po samočinné počítače. I v naší služ-
bě jsou dnes tendence jít touto cestou, zaměřenou
na získání potřebných vstupních informací pro vy-
nesení kresby i výpočet ploch. Mechanizační linka
pro Výrobu THM, jejíž základy se v současné době
v resortu budují, by tento zpl1sob do značné míry
umožňovala. Nedostatky této metody lze při THM
zatím spatřovat v nezbytné kombinaci geodetických
a fotogrammetrických metod a ve zVýšených ná-
rocích na strojové hodiny fotogrammetrických vy-
hodnocovacích strojů, v nižší pl'esnosti určení rohl1
budov vyplývající z přesvětlení a. v nutnosti oprav
těchto souřadnic o šířku okapů.
Lze se ďomnívat, že pro splnění tak obsahově ná-

ročného úkolu, jakým, je bezesporu THM, bude
nutno u map měř. 1:2000 a 1:5000 volit registraci
jen lomových bOdl1 a provádět analytický výpočet

ploch menších s'kupin s dalším grafickým či me-
chanickým určením jednotliVých ploch.
Třetí skupina planimetrl1, které aplikují rl1zné

fyzikální metody jako vážení, měření neelektric-
kých veličin elektrickými metodami ap., je teprve
v počátečním vývoji. Ovšem již dosavadní zkuše-
nosti potvrzují, že další možnosti vývoje geodetic-
kých metod jsou právě zde. Je to závěr totožný
s výsledky poslední celostátní konference geodetů
v Brně, jemuž je nutno i v našem resortu podřídit
úsilí a organizátorskou činnost ve výzkumu i vý-
voji, chceme-li držet krok s vývojem ostatních obo-
rl1 národního hospodářství.
Jak tedy těmto závěrl1m odpovídají výsledky vy-

nálezcovského a zlepšovatelského úsilí? V Ústavu
geodézie a kartografie v Brně se soustředily návrhy
k tematickému úkolu ÚSGK Č. 9 z r. 1961, formulo-
vanému jako "Určení ploch ha mapách velkých
měřítek". Tato skutečnost podnítila pracovníky
v okruhu našeho ÚGK k několika dalším zlepšova-
cím návrhl1m, řešícím problematiku, takže celkový
počet projednávaných návrhl1 dosáhl v r. 1961-62
počtu 2l.
Ze skupiny mechanických planimetrů je v sou-

časné době u našeho ústavu zkoušen transformační
planimetr (inž. Hlaváč - ÚGK Brno), založený na
principu přeměny mnohoúhelníka v trojúhelník,
při využití poučky, že plocha trojúhelníka kon-
stantní Výšky je úměrná délce základny. Princip
přeměny je znám např. z Geodézie prof. Ryšavého.
Pracovní postup: otáčivým ramenem, které je pev-
ně spojeno s posuvným pravítkem, se postupně
eliminují jednotlivé vrcholy mnohoúhelníka, až
na trojúhelník dané výšky. Na vhJodně volené stup-
nici se přímo čte plocha trojúhelníka, totožná
,s plochou transformovanéhJo mnohoúhelníka. Pří-
stroj je určen. pro použití na střediscích geodézie
k určování ploch parcel do 10 vrcholů.

Obr. 1. Prototyp transformačního planimetru inž.
Hlaváče.

Prototyp přístroje, (obr. 1) vyrobený vývojovou
dílnou ústavu, je ve stadiu zkoušek, jejichž závěr
lze 'očekávat v září t. r. Proti nitkovému planimetru
se pl'edpokládá podle předběžného rozboru 40 až
50 % časová úspora při dodržení předepsané přese
nosti. Cena přístroje se odhaduje na Kčs 2000,-.
Ostatní zkoušené planimetry této skupiny nepře-

sahují současný. standard, proto o nich nebude
v této stručné zprávě hovořeno.
Ve skupině postupů využívajících výpočetních

metod pro určení ploch je zkoušen výpočet ploch
na samočinném počítači EPOS (autoři inž. I. Bubák
- ÚGK Pardubice a inž. M. Valach - VÚMS Pra-
ha). Řéšení je zaměřeno na střední a velké úlohy
a skládá se ze dvou fází:
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a) získání vstupních informací
b) zpracování vstupních informací.
V současné době je zpracován program výpočtu,

aby v podzimních měsících mohly být zkušebně
určeny plochy parcel ve 2 mapových listech 1:1000,
zaměřených polární metodou a 2 mapových listech
1:1000, zpracovaných metodou univerzální. Známé
potíže při realizaci této metody vyplývají z kombi-
nace více metod (polární, ortogonální, univerzál-
ní), z nutnosti oprav souřadnic rohů budovo oka-
py, z registrace všech lomových bodů majetkových
hranic ap.
Rozvoj prvků automatizační a měřicí techniky

ďal předpoklady pro vývOj nových typů, plo«::hbměr-
ných zařízení, založených na aplikaci nejrůznějšíCh
fyzikálních metod. Pomineme-li návrhy na určení
ploch vážením či využitím fotočlánku, jež jsou re-
miniscencemi na návrhy dříve zkOušené (dr. inž.
Zůbek: Určení ploch vážením - ZN ÚGK'Brno) či
. patentovani3 pro jiné, méně přesné účely (Teschen-
dorf W: Verfahren zum elektrisch'en J;'lanimetrieren
~ :pP 849011), lze projednané návrhy charakteri-
zovat jako mechanizované či automatizované modi-
fikace, ekvidistantního planimetru, připadně jako
měření neelektrických veličin elektrickými meto-
dami.
V první skupině je ve stadiu hlubšího propraco-

vání návrh poloautomatického ekvidistantniho pla-
nimetru (hiž. ŠiIar - ÚGK Pardubice). Základem

..
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Obr. 2. Blokové schéma poloautomatického ekvt-
distantního planžmetru žnž. Šilara.·

1 - sledovač čáry, 2 - snímací hla'vice, 3 - snímací hla-
vice, 4 -praviítko 's bi'llá,rně vyjádřenou délkou, 5 .~p'ra-
vítko s modulem rovnfrm ekvtdistantě, 6 - povelQvé ústro-
jí, 7 - ovládací 'ústrojí, 8 - čFtač I, 9 - bI1adlo, 10 - čft.ač JI,

,konstrukce (obr. 2) je kostra, podobná kostře pra-
voúhlého koord'inátografu. Můstek na pohyblivém
rameni je vybaven jednak zařízením, umožňujícím
sledovat čáry, jednak fotobuňkou, umístěnou nad
stupnicí s binárně 'vyjádřenou polohou můstku.
Na pevném rameni je podobné fotočidlo nad stup-
nicí s ryskami, vzdálenými o hodnotu edvidistanty.
Sledováním čáry se řídí pohyby můstku tak, aby
objel obvod měřen,é plochy. V místech ekvidis--
tant se v čítači registrují (se znaménkem + či -

podle smyslu pohybu ramene] vzdálenosti můstku
od základny. Suma těchto údajů je úměrná ploše
obrazce. Výchozí informaci je ovšem nutno deko-
dovat a dále zpracovat.
Velmi příbuzné konstrukce je i elektrický inter-

/grátor ploch (inž. :M:astner - ČVUT - inž. Mikšov-
ský - ÚSGK), který předpDkládá vyhotovení kopie
mapy do sloupávací vrstvy na transparentní pod-
ložce. Nad sloupnutou vrstvou parcely se pohybuje
opět řádkovým způsobem z jedné strany světelný
zdroj současně s fotonkou, umístěnou nad listem
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Obr. 3. Blokové schéma elektrického žntegrátoru
ploch žnž. Mastnera a .žnž. Mžkšovského.

1 - zdroj S'větlia, 2 - referenční f,oton:k,a,3 - fotonka, 4 -
ovládací Ús1J!'ojí,5 - elekt!'Omotor, 6 - převod a spojky
+Y, -Y, 7 - krokový pqsun X, 8 - koncový spiínač Xk>
9 - koncový spíhač Yz, 10 - koncový spínač Yk, 11 - ze-
silovač, 12 - čí'1Jač, 13 - dona, 14 - upravený mapovy
podkla:d (kopie ma1py do sloupá\l!ací vrstvy na tnanspa-

'rentní pod'l-ožce).

mapy (obr. 3). Plocha je úměrná počtu impulsů,
zachycených v místech se sloupnutou vrstvou.
Zdrojem registrovatelných pulsů je budpřerušo-
vané světlo výbojky či záblesky, získané' pomocí
rotační clony, umístěné mezi světelným zdrojem a
čidlem, jehož pohyb je přísně synchronizován s po-
sunem světelného zdrOJI? Vlastní výpočet je nutno
provést zvlášť v počítacím stroji či v děrnoštítko-
vých soupravách.
Oba uvedené návrhy lze posuzovat z velmi pří-

buzných hledisek: jejich realizace bude totiž klást
vysoké nároky na mechanickou stavbu i elektro-
nické vybavení. Pro praktické využití je pak nutno
počítat s další výpočetní technikou.
Konečným stadiem ve vývoji ekvidistantního pla-

nimetru. v současnosti se zdá být využiti televizni
kamery pro určeni ploch na mapách (inž. J. Klimeš
+ inž. mjr. J. Weber - VAAZj, využívající řádko-
vání snímacího paprsku kvantikonu k ekvidistant-
ním u rozdělení plochy (obr. 4). Do cesty snímacího
paprsku je položen rastr rovnoběžných car,' takže
na stínítku snímací elektronky vznikne zmenšený
obraz měřené plochy, rozdělený ve svislém směru
na řadu lichobežníků (obr. 5 a). Př'i obvyklém sní-
mání vznikne na výstupu kamery řada impulsů,
vyvolaných střídán1m osvětlené plochy a tmavé
čáry (obr.' 5b]. Tyto impulsy je možno sčítat číta-
čem vhodného typu. Protože paprsek se pohybuj o
vodorovně v řádcích, představujících ekvidistanty,
je měřerrlí plocha rozdělena na diferenciální ploš-
ky rovnoběžníkového tvaru. Jednotlivým ploškám1963/204
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odpovídají jednotlivé impulsy. Příprava mapového
listu, měření jednotlivých skupin parcel, jejich po-
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Obr. ,4. Blokové schéma návrhu inž. ,. KZžmeše a
inž. mjr. Webera na využití televizní kamery pro

určování ploch [jedna z alternativ}.
1 - l~van~tkon, 2 - upliave:ný mapový podiklad (Ikopie, po-
lohop'isné složky mapy do sloupávací "rstvy na trans-
parentní ,podložce), 3 - lIaJstr, 4 - 2Jd'1'ojsvětIla, 5 - po-
mocný 2Jdroj světla, 6 - napájecí2Jdroj prokVianti~6n,
7 - spooštění tlačíTkem, 8 - vertikální vyc'hyrlovací zdro'j,
9· - hori2Jontální vychylovac12Jdroj, 10 - klíčovaný zesi-
lovač, 11 - Zldroj otevíliacill:lo impulsu, 12 - zesilovač, 13 •

hoolcUo,14 - č~tač, 15 - pomocný osciloskop.

četní vyrovnání a zaretušování je obdobné s návr-
hem inž. Mikšovského a inž. Mastnera. Dosažitelná
rozlišovací schopnost snímacích elektronek při 500
bodech ve směru svislém i vertikálním a při tako-
vém zvětšení, aby plocha pokrývala podstatnou
část stínítka, je a~ 0,001 % měřené plocll.Y.
Průf:kum všech tří uvedených zařízení je vzhle-

dem ke své příbuznosti zařazen do plánu technic-
kého rozvoje ÚGK Brno jako jeden z úkolů provoz-
ního výzkumu. Předpokládá se, že bude postaven
+unkčnÍ vzorek, na kterém by bylo možno v praxi
bdzkoušet různé modifikace a vybrat tu nejlepší,
na kterou by se v roce 1964 zaměřil hlubší výzkum.
Ze skupíny měření elektrických veličin neelek-

trickými metodami je nutno čtenáře informovat
o způsob\! urllení ploch měřením elektrické kapa-
city (inž. J. Klimeš - VA AZ, inž. M.Klimeš - ÚGK
Brno). U této metody se z polohopisné složky mapy
vyhotoví elektrický vodivý obraz na dielektrické
desce konstantní tloušťky tak, aby lineament oddě-
lůval vodivé plochy r obr. 6). Druhá strana desky
,je pokryta vodivou vrstvou v celé ploše. Plocha se
určí srovnáním naměřené kapacity takto vytvoře-
ných kondenzátorů s kapacitou pomocné jednotko-
vé plochy, vynesené v mimorámových údajích.
Podle předběžné kalkulace je zatím možno počítat
se snížením potřebného času pro planimetráž na
1/3 při značném zvýšení hygieny a kulturnosti prá-
ce. Výhodou navrhovaného postupu je jeho oka-
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Obr. Sa. Rozdělení obrazu měřené plochy rastrem

svislých čar a princip snímání. ,
'p. - měřená plocha, R - rastr, S - dráhy snímacího pa-

p,rsku, U - zpětný po,h~b pap,rgku.
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Obr. Sb. Elektrický signál z jednotlžvýeh-Fádků.

2
Obr. 6. Schéma kapacitního způsobu určování ploch

podle návrhu inž. ,. a M. KZžmeše.
1 - dielektrická podložka, 2 - vodivá vrstva, 3 - přeru-
šení vodivé vrstvy v místech lineamentu, 4 - čidlo, 5 -

,pJ:eSll1ýk,apiactrtnímost.

mžitá realizovatelnost, protože většina použitých
postupfi je v '\-eprodukčnJch 'oddílech ÚGK zavede-
na, potřebné přístroje jsou sériově vyráběnyn. p.
Tesla Brno.
Uvedené informace jsou jen částečně a neobsa-

hují výsledky výzkumných prací ÚGK Liberec a Ži-
lina, které budou jistě také zveřejněny. Dá se tedy
reálně očekávat, že již v průběhu tohoto roku a
zvláště pak v r. 1964 bude možno při planimetráži
přístoupit k provoznímu využití skutečně pokroko-
vých metod.

1963/205
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otázkam 'automatizácie v. oblasti geodetických
posunov stavieb

lnž. Peter Marčák, CSc., CSAV Ústav te6rže mel'anža
SAV, Bratžslava

1. S6ěasnývývoj meracej a výpočtovej techniky

Nový vývoj meracej a výpočtovej techniky sme-
ruje k automatizácii meracích a vyhodnocovacích
prác v geodézii a zasahuje do vŠetkých jej oblastí,
nevynímajúc ani oblasť merania posunov stavieb.
V budúcnosti automatizácia výrobných procesov

na základe automatického riadenia úplne zmení
dnešnú podobu geodetických meraní. Nebude tre-
ba urovnávať prístroje, potom cieliť, odčitávať a
zapisovať, ale postačí výsledky jedného automatu
odovzdať na ďa.lšie aútomatické spracovanie. Dnes,
pravda, robíP1e v tomto smete iba prvé kročky.
• Súčasný vrvoj sil. zakláda prevážne na používaní
moder:ných prístrojov a zariadení, ktoré sú k dis-
pozícii meracej a výpočtovej technike. V oblasti
merania posunov stavieb sú to menovite nivelačné
prístroje so samočinným urovnávaním zámery a
samočinné počítače. V blízkej budúcnosti možno
iste počítať s ďalšími možnosťami ako je napr. po-
užitie elektrooptických alebo -elektronických diaI-
komerov, hydrostatická nivelácia. so samočinnou
registráciou ap. vývoj však ide rýchlo dopredu a
veda a technika dosahujú také prevratné úspechy,
že, dnes ani nevieme aké nové možnosti pre nás
pripravuje zajtrajšok.

2. Mer~nie zvislých POSUDOV st~vieb s nivelačnými
pristrojml so samočinným urovnávaním zámeryl)

3. Využitie samočinných počitačov na vyhodnoco-
vacie práce

V minulých rokoch boli u, nás vyslovené rozne
námietky proti trigonometrickej metáde merania
vodOi'Ovných posunov stavieb, a to najma čo do
presnosti a pracnosti. Ůkázali sme [1], že i pri
tejto metádemožno docieliť pomei'ne vysokú pres-
nosť (± 0,3 ním) a že skúsený' 'pozorovateI usku-
točnímeranIe za pomerne krátku dobu. Problémom
ostalo vyhodnocdvanie, ktoré v určitých prípadoch
zaberá najviac času.
Východisko z tejto sitú'ácie ukázala automatizá-

cia výpočtov na samočinných počítačoch. V -Brati-
slave sú t. Č. inštalované 2 samočinné počítače,
a to LGP 30 a ZRA 1 a t. r. k nim pribudne Oral II.
Roku 1962 vyriešili pre nás sústavu normálnych
rovhíc s 20 neznámymi, na LGP 30. Začiatkom roku
1963 sme zadali výpočtovénlU stredisku na Ústave
mechaniky a automatizácie SAV, v ktorom pracuje
počítač ZRA 1 riešenie podobnej úlohy.
Prv než pristúpim k vlastnérnu výpočtu, uvediem

niekolko údajov o samočinnom, počítači ZRA 1. Je
to jednoadresový ,programovo riadený elektronický
počítač určený pre vedecké a technické výpočty.
Je výrobkom Zeissových závodov v Jene. Má velkú
dlžku slova (čísla alebo inštrukcie), a to 48 bito v.
Císla možno zobrazovať s pevnou alebo pohybli-
vou radovou čiarkou. Hlavnú pamať tvorí magnetic-
ký bubon,ktorý má kapacitu ,4096 slov. Okrem

1) Pretože táto téma bude predmetom samostatného
podrobnejšie spracovaného príspevku do GaKO, navrhol
autor upustiť -od jej uverejnenia na tomto mleste.

hlavnej pamati obsahuje stroj 7 rýchlych ferrito-
vých pamatí, každú o rozsahu 48 bltov. Celková lo-
gická štruktúra počítača spočíva na ferritovej tech-
nike. Prednosťou počítača ZRA 1je to, že umožňuje
paralelne spracovať 4 časti ip.štrukcie (aritmetickú,
logicků, transportnú' a adresnú) čím sa dosahuje
ažštvornásobne vačšia rýchlosť a'ko pri bežne kon-
tšruovanom jednoadresovom počítači. Operačná
rýchlosť je okolo 100-200 operácH (logických i
aritqletických) za sec. a podfa predchádzajúceho
sa može zvýšif až štvornásobne. Vstup sa uskutoč-
ňuje pomocou diernych štítkov. Každý štítok obsa-
huje 12 riadkov a každý riadok predstavujé jedno
slovo. Vstup počítača spracuje 80 štítkov za min.,
takže bubnovápamať sa naplní za cca 4 min. Pre-
vod z desiatkovej do dvojkovej sústavy je pevne
zabudovaný v stroj'i. výstupobstaráva rýchlotlačia-
reň, ktorá dosahuje rýchlosť 150 'riadkov za min.,
včítane prevodu z dvojkovej dodesiatkovej sústa-
vy. Samočinný počítač ZRA 1 je výhodný najml1
z hfadlska vnútornej logiky a progr(l.movania.
V danom prípade. išlo o vyrovnaniesmerových

rozdielov trigonometrickej siete na vodnej stavbe
v 2 etapách. Za tým účelom sme zastavili 83 rovníc
opráv s 23 neznámymi. Absolútne členy sme vy-
počítali pre každé meranie zvlášť. Program rieše-
nia obsahoval výpočet koeficientov normálnych
rovníc súčasnepre obe merania, t. j. pre obe sústa-
vy absolútnych členova riešenie normálnych rov-
níc inverziou matíc (súčasne pre obe pravé stra-
ny). Z inverznej matice boU určené váhavé koefi-
cienty pre výpočet stredných chýb neznámych.
Súčet štvorcov opráv.bol vypočítaný pre kontrolu
nezávisle dvakrát.
Prostredníctvom diernych štítkov boli do stroja

vložené ako vstupné hodnoty:
- smerové koeficienty a absolútne členy rovníc

opráv,
- počet rovníc opráv a počet neznámych,
- počiatočná adresa uloženia vstupných hodnot,
- počiatočná adresa uloženia koeficientov nor-

málnych rovníc. .
Ako výsledok vyrovnarria zapísal stroj:
~3 neznámyCq, pre každú sústavu absolútnych
členov (46 hodnot), ,
[p v v] + [p' Vf Vf] dvakrát pre každé meranie

! (4 hodnoty),
strednú jednotkovú chybu m (2 hodnoty)
stredpé chyby neznámych (46 hodnot).

Celkový čas výpočtu na počítači ZRA 1 činil
1 hod. 25 min. Padla našich predchádzajúcich skú·
seností by tento výpočet vykonal zapra:covaný po-
čtár na ele'ktrickom počítacom (kalkulačnom)
stroji za cca 120 hodín.
Vypracovaný program bude možné v budúcnosti

využit na riešenie iných sústav rovníc opráv s po-
čtorn neznámych do 43, prípadne do 63.
Aj tento malý príklad ukazuje ako dnešné mo-

derné prostriedky ~možňujú preniesť zdlhavé a na-
máhavé práce, akými sú napr. riešenia sústav rov-
níc opráv s 20 alebo viac neznámymi na stroje.
Samočinné počítače možno s úspechom využif aj
pri riešení rovníc závislosti pri nivelačných mera~
niach zvislých posunov stavieb.

1963/206



Geodetický obzor
sv. 9/51 (1963) Č. 8

MarMk: K ottízkamautomattztícle v oblasti geodetických merant
posunoll stavleb

4. Možnosti pouiitia elektroopticktch a elektro-
nicktch dialkomerov-

V súčasnej dobe je presnosť elektrooptických a
elektronických dialkomerov nižšla ako určovania
posunov, ktorú bez ťažkostí dosahujeme na zákla-
de uhlových meraní. Preto sa zatiaf siete s mera-
nými dlžkami pri meraní posunov stavieb nepouží-
vajú. Je však tiež známe, že úpravou ineracej me-
,tódy možno zvýšiť presnosť geodimetra NASM-4 na
2 mm, ato je už hodnota, ktorá plne vystačí napr.
pri sledovaní zosuvných alebo poddolovaných úze-
mí, kde posuny sa pohybujú rádove v centimetr 0-
vých, niekedy i vil.ČŠíchhodnotách. ~
V porovnání s trigonometrickou met6dou sa tu

ukazujú niektoré výhody, napr. nezávislosť od ru-
šivých vplyvov bočnej refrakcie, rýchlosť merania
ap. Z hfadiska vyrovnania bude pravdepoďobne vý-
hodná kombinácia uhlových a dIžkových meraní.
Na spresnenie týchto úvah bude velmi účelné vy-
konať experimentálne merania.

5. Záver

Záverom S'i dovolím. uviesť, niektoré mYŠlienky
v súvislosti s nástltrpom automatizácie meracích
a výpočtových prác.

1. Jednou z hlavných našich súčasných úloh je
uplatňovať nejnovšie výsledky vedy a' techniky na
všetkých úsekoch národného hospodárstva. Táto
úloha je o to naliehavejšia, že zatial - treba si to
otvorene priznať - nie vždy dostatočne chápeme
rozhodujúcu úlohu vedy. a techniky v rozvoji mo-
dernej výroby, v rozvoji ekonomiky štátu.

2. Nový vývoj, 'najmii automatizácia vyžaduje
systematické zvyšovanie kvalifikácie všetkých pra-
coyníkov, zvlášť ale vedúcich pra.covníkov, ktorí
majú na starosti riadenie výroby. Tí musia tak
vniknúť do problematiky, do nov'ej technológie a
nových metód, aby vedeli zabezpečiť správne vy-
užitiE( nových prostriedkov.

[1], Meranie posunov stavieb geodetickými metódami, Sborník za

sympózia v Smoleniciach, Bratislava 1962

[2] Ma r č á k, P.: K súčasnému vývoju meracej a Nýpočtovej tech·

niky v geodézii, Jemná mechanika a optika Č. 5, 1963

[3] Materiály' z X. medzinárodrlého kongresu FIG [Viedeň, august

1962)

Možnosti mechanizace a automatizace leteckého shímkování

Úvod

Na úseku mapovacích prací nemůžeme být dosud
spokojeni s tempem rozvoje mechanizace, tím méně
automatizace. To platí i pro obory, podílející se na
mapovacích pracích jako je astronomie, geodézie,
gra:vimetrie, fotogrammetrie, topografie, kartogra-
fie, reprodukce a tisk. Snad s výjimkou tisku mají
všechny jmenované obory skladbu vlastních nákla-
dů typickou pro málo rozvinuté obory výroby -
převládají mzdy. Růst produktivity práce je poma-
lý, práce se intenzifikují. Obor geodézie v širším
slova smyslu nedosahuje-ekonomických parametrů,
např. strojírenství, dopravy apod. Je nutno ovšem
poznamenat, že tato rozdílnost je způsobena i růz-
ným charakterem činnosti v geodézii a například
v strojírenství. Mapovací práce jsou specifické po-
vahy. Proti rozvinutým oborům národního hospo-
dářství nemfižeme využívat předností velkých sé-
rií, opakujících se výrobků, nejsme nezávislí na
meteorologických podmínkách a dalších vlivech.
OvŠem i 'přes zvláštnosti naší odbornosti, která nám
vtiskuje charakter slUžeb, musíme trvale hledat
cesty ke zvýšení produktivity práce, neboť· i pro
,nás platí požadavek maximální úsp~ry práce a
plnění úkolů v krátkých časových lhůtách.

,
Vymezení pojmů mechanizace a automatizace
Mechanizací se rozumí činnost stroje, přístroje

nebo zařízení, která podle předem vloženého pro-
gramu plní svou určenou funkci. K mechanizaci
jsou vhodné jednoduché, .opakující se procesy. Úlo-
ha člověk'a je v tom, že seřizuje zaříz'ení, kontro-
luje jelio činnost, doplňuje zásobu materiálu· a
energie. Mechanizační (mechanizovaná) zařízení
,"zbavují člověka nudné, opakující se práce, mecha-

nických pohybů, fyzické námahy a nebezpečí ohro-
žení života nebo jeho zdraví. Mechanizovaná zaří-
zení pracují přesněji, produktivněji, rychleji a spo-
lehlivěji. Podstatným znakem mechanizovaného
článku výroby je to, že koordinační č!.nnost je plně
v rukou člověka, který k ní používá přístrojů -
nepracuje holýma rukama.
Automatizace jé kvalitativní skok v rozvoji me-

chanizace, neboť modeluje slo~ité pochody časo-
vé, místní -a matelJi~lové několika nebo všech fází
při výrobě. Koordinaci směřující k optimalizaci
výrobního režimu, jež vyplývá z technických para-
metrů zařízení, přejímá' stroj. V současné době je
to zpravidla velkokapacitní počítač. Úlohou člo-
věka v automlatizované výrobě je údržba mechanis-
mů, zajišťování dodávek materiálu a energie a pře-
jímání hotových výrobků. Charakteristickým prv-
kem automatizace je zpětná vazba mezi výrobním
článkem a koordinační jednotkou. Stroj do znač-
né míry přejímá funkce člověka: kontrolu výroby,
koordinaci výrobního režimu, reakce na závady,
poruchy a zmetky" dodržení stanoveného progra-
mu a normativů. Úloha člověka u automatizovaného
zařízení je práce ryze inženýrská a má velké po-
žadavky na odbornou kvalifikaci.
Je nutné poznamenat, že není přesná dělicí čára

mezi mechanizací a prvky automatizace. Přihléd-
neme-li ke společenské stránce tohoto problému,'
pak mechanizace je materiální základnou socialis-
mu, komplexní automatizace bude materiální zá-
kladnou komunismu.

Mechanizace a automatizace leteckého snímkovánf
Rozvoj mechanizace a automatizace na úseku le-

teckého snímkovánl je hlavněpat,ný v malých a
středních měřítkách pro účely topografického ma-

1963/207



Geodetlckýobzor
sv. 9/51 (1963)č. a:.

pování 1:50000 až 1:250000. Tento rozvoj je stimu-
lován hlavně strategickými zájmy západních vel-
mocí a potřebami prvotního mapování méllě vyvi-
nutých zemí, příp. málo obydlených· území v Asii,
Africe, Arktidě a Antarktidě. Tato ma;poyá díla jsou
zpravidla první ucelenou mapovou prací v těchto
zemích vůbec. Mapování musí být provedeno rych-
le, levně a pokud možno skrytě. Proto jsou stano-
veny jen průměrné požadavky na přesnost a' obsah
map.
Rozvoj fotogrammetrie je spojen s poměrně vy-

sokým stupněm výroby a techniky, neboť byl ovliv-
něn zejména až po 1. světové válce,· kdy existova-
ly plně rozvinuté vědní obory geodézie, optika,
jemná mechanika, elektrotechnika i částečně elek-
tronika. Proto požadavky mechanizace a automa-
tizace ve fotogrammetrii se dostaly hned na vyso-
ký stupeň. stačí říci, že nejprimitivnější průseková
metoda fotogrammetrie je již mechanizací topo-
grafickéhq měření v terénu.
Letecký snímek je základem fotogrammetrie.

Jeho vlastnosti a kvalita, jsou rozhodující pro další
fotogrammetrické i jiné aplikace. V současné době
se 'fotogrammetrické snímkování (provádí z letadel
speciálními fotogrammetrickými komorami. Sledu-
jeme-li otázky mechanizace a automatizace v oboru
leteckého snímkování, pak je třeba vždy mít na
mysli, že letecky snímek není samoúčelný, jeho
aplikace je zpravidla v mapování a tedy i technika
používaná při snímkování musí být v souladu
s technologiemi mapování.
Poredavky kladené na fotogrammetrické letadlo

jsou rozsáhlé a někdy i protichůdné. Všeobecně je
přijímán názor, že v současných podmínkách ne-
vyhovuje jeden univerzální typ pro všechny foto-
grammetricképráce. Proto je vhodné mít dva typy
letadel:
jeden pro snímkování z malých a středních vý-

šek Jetu, asi do výšky 4000 m, který má dva motory
pístové, rychlost asi 250 km/had. ;
druhý pro snímkování z velkých výšek Jetu, do-

stup min. 10000 m, motory proudové, rychlost nad
500 km/hod. není na závadu.
Letadlo vhodné 'pro snímkování musí vykazovat

tyto vlastnosti: spolehlivost, přiměřenou rychlost,
stabilnost a současně O'vladalelnost v ostrých za·
táčkách, hospodárnost a při tom stoupavost do
pracovní výšky. Osádka· musí mít pro svoji namá·
havou práci vytvořeny dobré podmínky v tom, že
má pohodlí, dostatečný prostor kolem Ik:omory, má
k dispozici temnou komoru na převíjení zá~obníků
a nabíjení, musí znát bezvadně úkol. Osádka musí
mít neselhávající prostředky spojení se základnou.
Automatika ří2;ení letu, další palubní vybavení
musí být přinejmenším na úrovni dopravního le-
tectva. To znamená, želet do (prostoru snímkování

- a zpět na základnu ,se ,děje pomocí automatického
pilota. Ruční řízení se používá jen při vlastním
snímkování. Nejspolehlivější formou navigace při
práci ve fotografovaném prostoru je srovnávací
navigace podle předem zakreslený'ch kursových
čar do map středního m~řítka. Letadla proto mají
mít široký výhled z míst pilotu i šturmana. Pro
lety ve výš;kách nad 4 000 m je třeba přetlalk:ová
kabina. Kyslíková maska nezabezpečuje.spolehlivost
l,etu. Náročnost řízení letadla při řadovém ploš-
ném snímkování v mal-vch a středních měřítkácb
je možno přirovnat k náročnosti ř~zení jízdního
kola po obrubě chodníku.
Při IPosuzbvání možností prostředků mechaniza-

ce a automatizace musíme mít lijasněny požadav-
ky mapování v podmínkách ČSSR a podle toho
posoudit ,Vhodnost té či' oné techniky. Hlavním

úkolem je technickohospodářské mapování a to-
pografické mapování v měřítku 1dO 000. Dále cel~
Ílzemí ČSSR ie zabezpečeno ostatními topografic-
kými mapíl.I~i menších měřítek. Při dalších úva-
háeh je naprosto nutné vycházet ze znalostí tech-
nických dat.
Hlavní součástí vý~broje fotogrammetrického

letadla jsou letecké fotogrammetrické komory,
kter13 se vyráběj[ v řadě států. Většinou jsou to ko-
mory na film. Komory pracující se skleněnými
podložkami se vyskytují méně. Letecká fotogram-
Tnp.trická komora prošla dlouhÝJ11vývojem za dobu
asi 50 let. V současné době bylo dosaženo uspoko-
jivého stupně spolehlivosti funkce i přijatelného'
pohodlí (při jejím ovládání na palubě letadla.
V7.hled a fun,kce komor jsou principiálně totožné,
liší se konstru1kčním provedením a optickými
vlastnostmi objektivu. Letecká komora pracuje me-
chanizovaně. K nlavnímu sledu expozice patří:
uvolnění filmu, odvinutí filmu o jeden formát
snímku, pneumatické přitlačení filmu do obrazové
roviny a natáhnutí závěrky. K expozici se přimy-
kají signály kontrolní, blokovací, zajišťovací a
synchronizační. Funkce komor je popsána v od-
borné literatuře, je třeba jen poznamenat, že údaj
libely je naprosto nespolehlivý, poněvadž. bublina
zau~me rovnovážn?u~olohu vuči výslednici .všec_h
zryéhlení, kterápusobl na letadlo. Je nutno Sl uve-
domit, že letadlo má šest stupňů volnosti a zry,ch-
lení zemské tíže. Libela reaguje s nekontrOlovatel-
ným ZlPožděním..
Z hlE~diska dalšího zdokonalení je nutné, aby

komory byly takto vybaveny:
1. Objektivním, elektronickým řízením správné ex-

pozice. Je to úkol dosti složitý, v současných
podmínkách již řešitelný. První pokusy tohoto
druhu jsou konány s komorou AFA-1'E (SSSR).

2. Stále výkonnějšími závěrkami. Závěrka nesmí
vykazovat otřesy a její účinnost i při nejkratší
expoziční době řádu 1/1 000 vt. musí být blízlká
qO %. Konstrukce trvale rotující závěrky komo-
ry Zeiss MRB (NDR) je \podl?tatným přínosem
k řešení tohoto problému. '

::I. Komory vybavovat gyrostabilizací o vysoké účin-
nosti řádu 1'. Problém gyrostabilizace není jen
požadavkem fotogrammetrie, ale i letecké gra-
vimetrie. Dosavadní gyrostabiliz~ční zařízení
zabezpečují přesnost svislice osy záběru na
10-15', coz pro mapování na univerzálních
strojích není dostačující.
Při mapovacíCh pracfch je nejdražší částí pro-

jektu zajištění geodetických podkladů, nutných
pro stanovení vnější orientace snímků. Trvale se
hledají cesty jak zmenšit objem geodetických
(prací na minimup1: Při mapování v malých měřít-
kách bylo dosaženo význačný1ch úspěchu; situace
na úseku velkých a středních měřítek není po-
vzbudivá. Požadavky na situační a výš1kovou přes-
nost jsou vysoké. Otázky účelnosti doplňujíicích za-
řízení komor k získání absolutní orientace v sou-
vislosti s teehn1ckohospodářským mapováním jsou
stále diskutovány. Jde zejména o -
1. radiogeodetické určování souřadniC X, Y. Z mÍ's-

ta pořízení snímku,
2. statoskop,
3. radiovýškoměr,
4. horizontální komory k určení sklonů snímku,
5. zobrazení skutečného nadiru snímku pomo'cí gy-

roskopicky urovnané S'vislice promítnuťé koli-
mátorem,

6. solární -periskop.
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1. Radiogeodetická soustava určující polohu sou-
řadnic X, Y okamžiku expozice. Tato soustava je
schopna pracovat do vzdálénosti 300 km od zá-
kladních 2 nebo 3 stanic, vzdálených .od sebe asi
100 km. Poloha se určuje srovnáním fází přijatého
a vyslaného signálu. Přesnost určení u jednoho
z nejpřesnějších systémů RGSC (SSSR) je charak-
terizována střední chybou v poloze ± 10 m. Sou-
~časně probíhající IPokusy s přístrOji typu AERO-
DIST, který pracuje do vzdálenosti přes 100 km,
slibují určení polohy s přesností 1-2 m. Aparatu-
ra je však drahá a složitá. Společným nedostat-
kem všech rádiových metod je nemožnost správ-
ného určení meteorologických veličin, a tím, i je-
jich vlivů na přesnost měření~
2. Statoskop je vlastně diferenciální barometr,

který registruje rozdíly tlaků vzduchu pomocí ka'-
paliny malé specifické váhy a viskozity (amylal-
kohol) v okamžiku expozice. Jsou však těžkosti
při jeho aplikaci (synchronizace, zpožděná reak-
ce, udržování stálé teploty, umístění v letadle
atd.) a pak je to i problém tvaru vlastní isoba-
rické plochy. Výsledky Iprací provedených stato-
skopem v n!'ljlepším případě dávají střední chybu
v rozmezí 1-2 m vie výšce.
3. Radiovýškom~r je zařízení k rádiovému urče-

ní výšky letu v okamžiku expozice. Radiovýškoměr
RVTD u komor AFA-TE (SSSR) je přístroj analo-
.gickěho typu jako je používán pro netopografické
účely; liší se pouze přesností a citlivostí. Měření
výšky letu se odvozuje z. měření časového inter-
valu mezi okamžikem vyslání a okamžikem zare-
gistrování odraženého signálu od země. Tento způ-
sob není určen pro přesné mapování, má řadu
těžko odstranitelných nedos"tatků. Střední výška
letu se určí s přesností 1-3 m. Je třeba pozna-
menat, že v kopcovitém a porostlém terénu je mě-
ření výšky letu IProblematické, může vzniknout ne-
přesnost řádu i desítek metrů, případn.ěčtení ka-
todové trubi<ce je nečitelné.
4.-6. Tyto přístroje jsou uvedeny pro úplnost.

Určení sklonů je zatíženo chybou řádu několika
minut, proto se též nehodí pro přesné mapovaCí
práce.
Z uvedených charakteristik je zřejmé, že použití

jmenovaných přístrojů je pro technickohospodář-
ské mapování a topografické mapování v měřítku
1:10 000 nepřijatelné. Tyto přístroje a zařízení mo-
hou sloužit pro malPování v měřítku menším než
1:25000.

Závěr

Zádný z prostředků určujících prImo některý
prvek vnější orienta'ce není dostatečně přesný pro
účely .technickohospodářského mapování. Proto
nemůže být v této souvislosti uvažováno o jejich
použití. Leteckésnímkování je proto závislé na
úrovni osádek letadel, jejich zkušenostech a 'Peč-
livosti.
Zlepšení výsledků může být dosaženo zlepšením

kvality leteckých snímků a diferencovaným výbě-
l'emkomor a používaných negaUvních materiálů.
Zavedení infrasnímků není jednozna,čně výhodné,
přínos je v oblastech netopografických, jako v les-
.nictvízemědělství a vodním hosROdářství. Totéž
pla.tí pro spektrozonální a barevné šnímky. Černo-
bílý snímek na panchromatick~ emulzi. je nejlaci-
nější a lPodává - přes vhodně. volený filtr obraz,
který se blíží nejvke tónovému vnímání lidského
oka. Snímek obsahuje2Q X více podrobností, než
potřebujeme. pro tecl::\ni'ckohosjJodářs~é mapování,

,
Naučme se lépe ze snímků čístI Zdaleka nevyuží-
váme všech informaCí, které nám snímek 'posky-
tuje při stereoskopickém pozorování zvětšujícím
systémem.
Kvalita leteckých snímků je v prvé řadě ovlivněna

správnou eX'P0zicí. Přeexponovaný nebo podexpono-
vaný snímek nemůže být základem dalšíhO dobrého
zpracování pro mapu nebo plán. Proto je nutno usi-
lovat o objektivní stanovení expoziční doby automa-
tickým způsobem a plně využívat dalšího standard-
ního a prověřeného způsobu zpracování. Moderní
závěrky umožňují výběr expozičních dob v intervalu
1/100 až 1/1 000 vt. Proto požadavek obje'ktivně urče-
né expoziční doby může být přesně splněn.
Lepší produktivity prací u technickohospodář-

ského mapování, topografického mapová?í v mě-
řítku 1:10000 i u .speciálních prací pro CSD, vod-
ní stavby, lesy, průmyslové stavby a architekturu
dosáhneme komplexním řešením těchto otázek.-
V úseku leteckého snímkování jsou možnosti vy-
užití další automatizace silně omezeny. Není vše-
chno v moci vlastního leteckého snímkování, ne-
boť toto je jenom vstupní etapou technologie foto-
grammetrického mapování. Značné reservy jsou
v dalších úsecích, jako např. ve f·otolaboratorním
zpracování, vyhodnocení, aerotriangulaci analytic-
ké i přístrOjové a hlavně při polních pracích
v terénu.

Lektoroval: inž. Ladislav Skládal, ÚSGK, Praha.

Tematicky zájezd do Maďarska

Československá vědeckotechnická společnost,
městská odborná skupina geodézie a kartografie
v Praze připravuje krátký tematický zájezd do
Maďarské lidové republiky, kterého se~'zúčastní
členové z různých' závodníobJ poboček CSVTS ze
všech krajů republiky. Účelem zájezdu je seznámit
naše zaměměřiče s výrobou maďarské továrny na
optické přístroje a geodetické a kartografické po-
můcky MOM v Budapešti.
Po projednání s Čedokem uskuteční se zájezd

vlakem 2. třídy ve dnech 1.-6. října t. r. Odjezd
z Prahy 1. 10. v 18,25 hod., příjezd zpět do Prahy
v 1037 hod. dne 6. 10. t. r. Kromě prohlídky to-
várny MOM a návštěvy některého geodetického
nebo kartografického pracoviště v Budapešti jsou
plánovány, dvě okružní jízdy městem a celodenní
výlet na Balaton autokarem. Cena zájezdu zatím
nebyla stanovena.
Organizací zájezdu byl pověřen s. inŽ. František

Her Cí k, Praha 1, Hybernská č. 38, tel. 229189,
u kterého je možno uplatnit přihlášky na místa
náhradníků - nejpozději však do 22. srpna 1963.
Náh'radníci přijdou v úvahu, odvolá-li některý při-
hlášený účastník svoji účast. Ck

Dne 20. června 1963 úspěšně obhájil soudruh
inž. Miloš Pic k, CSc., svoji doktorskou práCi na
téma: "Geoid a vnější tíhavé pole Země". Oponenty
byli prof. Buchar, prof. Bohm q doc. Hradilek.
Blahof)řejeme soudruhu inž. Pickovi, DrSc., k do-

sažení této vědecké hodnosti.
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Využití pozemní fotogrammetrie pro techni~kou dokumentaci
lnž. Ladislav Kunický, inž. Vlastimil Vyhnánek,

ČSD

Vysoké nárolky na železniční dopravu vyvoláv'ají
stále větší potřebu dokonalé a ry,chlé údržby že-
lezničního svršku, Tomuto požadavku se podřizuje
značný rozsah moderní mechanizace s využitím
mohutných strojů pro čištění štěJ:llmvého lože a je-
ho úpravu, pro odstraňování starých a kladení no-
vých kolejnic, na podbíjení pražců apod. Tato no·
vá technika je ve stálém vývoji a není proto ná-
hodným jevem, ~eke zkoušenemu prototypu stro-
'je v provozu nejsou celkové montážní plány,
v nichž by byly zachyceny hlavní údaje 1P0třeUné
pro běžnou údržbu, případně montáž těchto strojů.
Dodatečné zaměřování a vykre1slování plánů zpra-
vidla neforemných tvarů strojů se značnými roz-
měry si vyžaduje velké .časové i finanční náklady.
Naléhavému požadavku na pořízení celkových

plánů velkých strojů používaných na tratích ČSD
bylo ve spolupráci konstruktérů podniku Mechani-
zace traťového hospodářství a zeměměřických pra-
covníků ČSD vyho'věno fotogrammetrickým vyhod-
nocením zatím jednoho prototypového stroje.
Prvním' zkušebním objéktem, který byl vyhodno-

Gen metodou pozemní fotogrammetrie byla Dra-
gavcevova čistička štěrku. Požadavek konstruk-
térů zněl na vyhotovení obou nárysů případně bo.-
korysů a půdorysu s maximální dosažitelnou přes~
ností. Měřítko plánů bylo stanoveno v rozsahu 1:20
až 1:50. Požadavek bylo možnoslPlnit za těchto
předpokladů: '
a) Objekt je možno U!Il1ístitna volném prostran-

ství tak, aby se usnadnila volba příslušných foto- /
grammetriclký,ch základen pro .nárysy, a bokorysy.
Pro půdorysnézaměření je zapotřebí vyhledat pro
objekt takovou polohu, která by umožňovala foto-
grammetrické zaměření z vyvýšených fotogram-
metrických základen (střechy budov, nadjezdy
apod.].

i:>] Fotogrammetrické zaměření je nutno prl;lVést
při dokonalém osvětlení, při denním rozptýl(j)ném
světle nebo dokonalém reflektorovém prosvětlení
s minimální zastíněností části stroje.
c] Předem signalizovat důležité body stroje (osy'

hřídelí, lomovéčáry hran apod.].
d) p.oužít vhodného fototheodolitu pro možnost

vyhodnocení snímků na stereoplanigrafu (nárysy
a bokorysy) i nastereoaůtografu (půdorys).

I

e) Stanovit dosažitelnou přesnost vyhodnocení.
Předpokládaná lPřesnost bokorysů a nárysů je dá-
na polohovou přesností letecké fotogrammetrie,
kde výška letu h je representována ,vzdáleností
fototheodolitu od objektu y, taUe známý výraz
pro přesnost polohového ur,čení letecké fotogram-
metrie dostává tvar:

, y
mp = ± -1- (d). .

Po dosazení zjištěných hodnot; kde y = 15, m,
f = 192 mm, {dl =± 0,03 mm, bylo možno před-
pokládat teoreticky dosažitelnou přesnost v hod-
notě mp =. ± 2,5 mm.
Přesnost půdorysu vyplývá z teoreticky dosaži-

telné přesnosti pozemní fotogrammetrie, která je
dána výrazem

,
kde za chybu v určení horizontální paralexy dp se
udává hodnota 0,01 mm, pro předpokládanou vzdá·
lenost y = 15 m, f = 192 mm a b = 2 ID pak vy-
chází d.u = ,± 4 mm.
Přálpad, který za uvedených hodnot byl vyhod-

nocován, je možno považovat za uplatnění blízké
fotogrammefrie (malá základna, krátká vzdále-
nost od objektu).
Podle dostupné literatury uvádí se přesnost blíz-

ké fot\Jgrammetrie vose X 1% vzdálenosti y a
vose Y 2-3 % této vzdálenosti. Pro naše hodnoty
by pak předpokládaná přesnost dosáhla podstatně
horších výsledků, tj. vose X mp = ± 15 mm,
vose Y d..u = .± 30-45 mm. .-
Z těchto úvah byl vyvozen Závěr, že je možno.

počítat s dosažitelnou přesností bokorysů a nárysů
my = ± 1 cm, u půdorysu du = ± 2-3 cm.
V dalším pojednání uvedeme použitý praktický

postup při f.otogrammetrickém vyhodnocování plá~
nů Dragavcevovy čističky štěrku a dosažené výsled-
ky po měřické i ekonomi1oké stránce se zhodnoce-
ním této aplikace teresUcké fotogramme~rie v naší
praxi. .

II. Praktický postup

Rozsah celého vyhodnocování byl, rozdělen na
jednotlivé dílčí ~kony.
1. Přípravné práce.
2. Polní práce.
3. Práce laboratorní.
4. Stereofotogrammetrické vyhodnocování.
5. Technické zpracování vyhodnocených pod-

kladů.

1. Přípravné práce
f

ú~'Olem .přípravných prací bylo zajistit hladký
průběh dalších úkonů. Byly tedy do nich ?:ahrnuty:
a) výběr vhodného fototheodolitu,
b) početní ,a vytyčovad příprava terénních prací,
c) materiální zajIštění.
a), Vhodná :volba fototheodolitu v}"plývá z po-

žadavků dalšího fotogrammetrického .vyhonocová-
ní. Je nutno vzít v úvahu možnost nastavení ohnis-
kových délek na vyhodnocovacích strojích. U WH-
dových autografů a Zeissova stereometrografu je
možnost nastavení ohnisk,ové délky v rozsahu
f = 98-215 mm, u stereoplanigrafu je tato mož-
nost omezena na f = 200-215 mm.
Z dosažitelných theodolitů přicházejí u nás

v úvahu Wlldův fototheodolit s ohniskovou délkou
f = 165 mm, vhodný pro Wlldovy autografy, ste-
reometrografa stereoautograf a Zeissův fototheo-
dolit TAN s ohniskovou déll{ou f == 192 mm, který
je možno využít i pro vyhodnocování na stereo-
planigrafu. Dlference ohniskových délek ~omor
stereoplanigrafu a Zeissova fototheodolitu je za-
nedbatelná š ohledem na vyhodnocování snímků
normálního př~padu fotogrammetrického snímko-
vání a vzhledem !k tomu, že vyhodnooované body
leží téměř X jedné rovině, která je téměř rovno-
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běžná s rovinou snímku; není tedy nutno uvažo-
vat o přetvoření paprskových trsů.
Deformace modelu způsobená přetvořenými pa-

prskavými trsy se za těchto okoiností odstraní
pouhou změnou mě~ítka modelu. Poněvadž bylo
uvažováno o vyhodnocování na stereoplanigrafu a
stereoautografu, bylo pro snímko.vání použito
Zeissova fototheodolitu TAN.
Přezkoušení a rektifikac;e fototheodoli1:u byla

provedena před zapůjčením fotogrammetrickou la-
boratoří VA AZ.
b) Početní a vyty,čovací příprava terénních rpracf
, Pro voíbu fotogrammetrické základny bylo nut-
no uvážit nejpříznivější možnosti s ohledem na
stereoskopické pozorováni (tj. volba co nejdelší
základny),
volbu měřítka při vyhodnocování (minimální
vzdálenost y od objektu)
účelné rozmístění základen, l<teré by zajistilo
zobrazení vše1ch potřebných částí objektu. '
Rozpory v uv~denýah rpodmínkách ·bylo nutno

sladit a početně zjistit požadované .vytyčovací
prvky. Ze vzorce

L./
Y=-l-

kde' L je délkový rozměr objektu a délka zvolené
fotogrammetrické základny b, f je ohnisková dél-
ka fototheodolitu a 1 je dél1kový rozměr snímku,
se určí minimální vzdálenost y od fotografované-
!lo předmětu. i'
Maxtmální dosažitelné měřítko' modelu u stereo-

planigrafu je dáno výrazem

Y
Mm ='05',

Z maximálního měřítka modelu je pak možno
podle známých 'převodových stupňů li planigrafu
posoudit možnost vyhotovení požadovaného měřít-
ka plánu. Pro stereoautograf bylo nutno vzít v úva-
hu, že použitelný typ nemákoordinátograf s pře-
vodovými stupni od vyhodnocovacího stroje, takže
vyhodnocované měřítko bylo nutflo přizpůsobit mo-
delovému měřít,ku stereoautografu. Pro vyhodno-
cování na stereoplanigrafu rpostačilo k určení, zá-
kladny méně přesné, i když je její rozměr nutno
respektovat s ohle;dem na podmínku plošného vy-
užití dvojice a dobrého stereoskopického pozoro-
vání všech částí objektu. I
Pro snadnější, orientaci dvojice jsme považovali'

za vhodné 'využití fotogrammetrický'ch stanovišť,
Ikterá jsou téměř ve stejné výšce. Z fotogram-
metrické praxe j'e známý poznatek o vyšší přes-
nosti, předení signalizovaných bodů. Proto také
bylo použito i v tomto 'případě signalizace význač-
ných bodů oblektu. Bílou acetonovou barvou se
vyznačily hrany, šrouby, osy hříCilelí a pod. na
všech viditelný,ch rnístech s~roje. Ke:;;tanovení mě-
řítka 'při orientaci dvojice mohou sloužit signali-
zované rysky přesně změřených délek. Při zku-
šebním snímkování Dragavcevovy čističky bylo
přímo použito nivelační latě 4 m dlouhé, která se
vždy rovnoběžně upevnila na každou frontu stro-
je rpřed snímkovánlm.

, , Pro pUdorysné vyhodnocování strojena stereo~
autografu byla zvolena' fotogrammetrická základ-
na na střeše železničního vozu. Výška objektivu
byla v tomto případě jen 5;05 m nad, úrovní teré-
!;lu, na němž spočíval obfekt,Dosažený nadhled při
snížení objekti:vu o plnou hodnotu nebyl ještě do"
'statečně velk'ý, .;:ož 'při vyhodnocování působilo
značné potíže. Základna byla volena jen z jedno-

ho směru, čímŽ vznikly na vyhodnoceném stroji
hluché· prostory. Symetri,cké uspořádání stroje
umožnilo vša,k úplné zpracování' půdorysu.
.Napříště považujeme za účelné zvolit vyvýšené
fotogrammetrické základny z výše položených
míst, jako např. střechy domů, nadjezdy apod. Zá-
sadně je vša,k, nutné, aby i rprokontrolní účely
byla volena alespoň 2 vyvýšená fotogrammetrická
stanoviště.
Je přirozené, že i pro ,půdorysné vyhodnocování

byla nutná signalizace bodů viditelných ze zvýše-
ných, stanovišt. Při vyhodnocování se postrádala
signalizace osy symetrie objektu. Pro ,ověření mě-
řítka a přezkoušení hloubkového vjemu při půdo-
rysném 'vyhodnocování byly na horní ploše stroje
změřeny a signalizovány vlí'covací body ve směru
kolmém k fotogrammetri'cké základně.
FotograHcké prá,ce nebyly vykonány za nejlep-

ších světelných podmínek pro tento druh práce.
Ostrý sluneční osvit 'způsobil hluboké stíny na ob-
jektu, čímž se omezila možnost detailníhovyhod-
nocení některých částí stroje. Pro snímkování by-
lo použitb, fotografickýoh desek s poměrně velkou
citlivostí 17 DlN. Expozi,ce pak bylo nutno ~olit
asi 1 vt. S ohledem na stabilní 'polohu objekt!l a
jednostranný sluneční osvit v odpoledních hodi-
nách,kdy bylo snímkování prováděno, bylo nutno
opakovat snímkování jedné fronty stroje až druhý
den, neboť jsme správně předpokládali, že snímky
se záběrem proti slunci (kdy všechny detaily stro-
je byly ve stínu) nebudou zdařilé.
Pro další práce podábného druhu je třeba pama-

tovat i na tyto okolnosti a snímkování provádět
při vhodném počasí, tj. při rozptýleném slunečním
světle, nejlépe při mírně zatažené obloze, nebo po-
užít reflektorového osvětlení s promyšleným
umístěním osvětlovacích tělestffk, aby na stroji
vznikl minimální početzastín~ný,ch ·částí.
Při fotografických pracích se Ipak zachovával

známý postup z]lJraxe pozemní fotogrammetrie.
Z každého stanoviště se snímaly dva stejnézábě-
ry normálního případu. Celkem bylo z'voleno. 6 sta-
no~išť pro dva nárysy a 1 bokorys a z jedné vy-
výšené základny 2 stanoviště pro půdorys.

2. Laboratorní práce

Postup laboratorních prací je známý z běžné od-
borné praxe. Vyvolávání bylo pr'ovedeno jemno-
zmnou ,'Vývojkou. Ze skleněných negati'Vů byly ze
zvolených stereodvoji,c 'vyhotoveny i kontaktní' ko-
pie na papír pro snadnější orientaci při dalším
fotogrammetrickém vyhodJ:1ocování.

Pro stereofotogrammetri1cké vyhodnocování ná-
rysů a bokorysů bylo rpOUŽito stereoplanigrafu
Zeiss. K vyhodnO'oování půdorysu se Ipoužilo' ste-
reoautografu Orel-Zeiss. Oba 'přístroje pro daný
účel ochotně zapůjčila fotogrammetrická laboratoř
VA AZ.

a) Postup prací na stereoplanigrafu
Vzhledem k normálnímu případu snímkování by-

la i, vzájemná orientace na Istereoplanigrafu snad-
ná. Po vyznačení hlavní'oh bodů, centraci negati'vů
v projektoreeh, byly nastaveny základní hodnoty,
tj. nulové hodnoty sklonu a stř,ední hodnoty zá-
kladnových složek by a· b•.

Z vypočtené hodnoty
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msbx = -'-. bs,
mm

kde b s je vzd'álenost hlavních boMl snímků v mm,
fns měřítkové číslo snímků a mm měřítkové číslo
modelu, byla 'po dosazení za bs = 29 mm, ms = 69
a pro volené modelové měřítko mm = 20 nasta-
vena bx = 99.
Převod transmise planigrafu a koordinátografu

byly pak v tomto případě volen 1 : 1. Stereoplani-
graf umožnil nastavení ohni'skové délky na hod-
notu 201 mm, ,čímž byla vědomě ponechána dife-
rence proti ohniskové' délce fototheodolitu v hod-
notě 9 mm. O této okolnosti bylo uvažováno již
při volbě fotQtheodolitu.
SnlVnání dvojice bylo provedeno podobným způ-

sobem jako u stereokomparátorul?ostupným odr
straňováním vertikálních paralax na spojnicích
rámových značek (hlavních bodech). Absolutní
orientace spočívala pak v opravě měřítka podle
bodů vyneseného vlícovacího podkladu. Vyhodno-
cení nárvsů a bokorysu bylo provedeno v měřítku
1:20,
Vlastní vyhodnocování nárysů se 'provádělo

plynuláu kresbou všech obrysových 'částí objektu.,
Bodováním se vyznačily osy, šroubU, ,hřídelí a vše-
ohny signalizované body. Modrou barvou se pro
rozlišení vyznačily detaily, které pro vržený stín
byly vyhodnoceny s určitou dávkou nejistoty.

b J Vyhodnocování na stereoautografu
Stereoautografem byl vyhodnocován IPůdorys

stroje s použitím stereodvoji'ce negativh poříze-
ný,Ch na, zvýšené fotogrammetrické základně. Po
seřízení stereo auto grafu .na příslušnou ohniskovou
délku a nastavením základnových složek j;lrO mě-
řítko 1:25 byla stereodvojicesrovnána. Vyhodno-
cování 'půdorysu na 'stereoautografu bylo vzhle-
dem k vyhodnocování nárysů. na stereoplanigrafu
podstatně obtížnější. Malý nadhled způsobil velmi
nedokonalý hloubkový vjem. Plynulá kresba obry-
sových hran byla rovněž pro tento nedostatek
i pro malou zručnost 'vyhodnocovatele znesnadně-
na. Půdorysná kresba se tudíž prováděla bodovým
nastavováním a vyhodnocováním ,a dodate'čným
spojováním takto vyhodnocených bodů kreslWem.
Nedokonalá přesnost v nastavení vzdálenějších

bodů pudorysu zpusobila, že byl stroj vyhodnoco-
ván s ohledem na vlastní symetrii pouze po sy-
metri'Ckou osu stroje a druhá část stroje dodateč-
ně vykreslena. Při Ipudorysném vyhodnocování se
tedy projevil i další. nedostatek fotoměřických
pra'cí, že totiž bylo snímkování provedeno pouze
z jedné vyvýšené fotogrammetrické základny.
Na závěr fotogrammetrického vyhodnocování se

prováděla kontrola úplnosti vyhodnocených částí
stroje podle kontaktních kopií.

Vyhodnocené nárysy a pudorys bylo třeba do-
plnit kátami. Číselné hodnoty kát byly zjištěny
z odsunutých mír vynášecími trojúhelníky. Kon-
taktní snímky pak i při této pracovní etapě slou-
žily pro posouzení možností a nutnosti doměření
zastíněný,ch a neviditelných částí objektů. Domě-
řovací práce na uváděném případě nebyly prová-
děny, neboť vyhodnocené plány plně vyh,ovovaly
našim konstruktérům k dalšímu použití.
Vyhodno'cené plány se dále doplnily příslušným

popisem a z těchto originálu se pak vyhodnotily
matrice k reprodučním účelum.

III. Měřické výsledky
. Kontrolní měření mělo prokázat kvalitu vyhod-
nocené práce a ukázat na další možnosti pro vy-
užití této metody. Na nárysech a bokorysu bylo
porovnáno 46 kát se změřenými hodnotami na
stroji. S vyloučením jedné hrubé chyby, zpusobené
zřejmě monokulárním nastavením strojového do-
plňku při vyhodnocování, bylo dosaženo střední
chyby mp = ± 12 mm. I tento výsledek je dost
zkreslen zaokrouhlováním odsunutý.ch hodnot při
stanovení kát a konečně i při vlastním zaměření.
Ze zaměřených kát téměř polovina měla nulové

odchylky od skutečného stavu. Velikost chyby, po-
kud je možno z tak malého počtu případů usuzo-
vat, není závislá na zaměřované délce, takže je
skutečně velmi výhodné zjišťování kát větších roz-
měrů. UváděnA střední chyba je poměrně' velká a'
dá se ,předpokládat, že napříště bude možno za-
ručit přesnost vyhodnocení se střední chybou
m, = ± 0,5 om, což by bylo. podstatně bližší teo-
retickým možnostem fotogrammetridkého vyhod-
nocování.
Měření půdorysných kát bylo omezeno na zkou-

mání přesnosti ve směru osy Y. Káty ve směru
osy X byly porovnány s hodnotami uváděuými na
nárysech. Pro zjištění přesnosti bylo možno zamě-
řit jen 15 kát, na nichž byla zjištěna střední chy-
ba v hodnotě mp = ± 35 mm. S vyloučením jedné
hrubé chyby, způsopené pravděpodobně symetric-
kým odvozením zobrazené části stroje byla střední
chyba stanovena hodnotou mp = ± 25 mm. I tato
hodnota je poměrně značná a dá se rovněž před-
pokládat, že při použití vhodnějšího, tj. více vy-
výšenéllO fotogrammetrického stanoviště by bylo
možno dosáhnout i, vyšší přesnosti.

IV. Závěr
Využití fotogrammetri'Ckých metod při pořízení

techni:cké dokumentace se již v pokusném ~řípa--
dě osvědčilo. Dosažená přesnost a zřejmé mož-
nosti ještě vyšší přesnosti otevírají tét,Q metodě
cestu k mnohem širšímu uplatnění. Podle první
práce a, na základě získaných zkušeností byl již
vypracován technologický postup prací při zamě-
ř'ování ,podobných objektU.
Také eikonomické Výsledky ukaemjí na 70% ča-

sovou úsporu, kterou bylo fotogrammetri·ckou me-
tůdou dosaženo proti pracnému oměřování a se-
stavování celkových 'plánu stroju. Rychlost a do-
statečn, přesnost je tedy velkým kladem tohoto
pra1covního postupu.
V závěru je třeba se zmínit i o nedostatcích, na

něž se při zkušební prád narazilo. Vyhledáváním
vhodného prostranství je pro větší stroje někdy
dost obtížné, volba vyvýšených stanovišť pak může
působit jako velmi ožehavý problém, který nebude
možno vyřešit a od pudorysu bude z tohoto duvo-
du někdy třeba upustit. Není nutné přIpomínat,
že do~onale seřízený a ověřený fototheodoliť je
základním předpokladem k dosažení· úspěšných
výsledku.
Volba jemnozrnných, málo citli'v:ých fotografic-

ký,ch desek naráží rovněž v současné době na dis-
tribuční potíže. Dále je nesporné, že každému díl-
čímu pracovnímu postU/pu se musí věnovat nále-
žitá pozornost a péče. Svědomitá práce vyhodno-
CO'vatele pak dovršuje celé dílo a na jeho péči zá-
vi'Sí konečný úspěch celého díla.
Ke konečnému technickému zpracování bylo

nutno se seznámit se zásad'ami strojnického kres-
lení a s bližšími ,požadavky konstruktéru. Na roz·
(dokončeni na str, 213 Go'Ie)
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Uplatnění rnechan izace a automatizace
pracích pro měřické

prl foto,laboratorních
účely

lnž. Ondřej Teřábek, katf/dra mapovaní a karto-
grafie FS ČVUT v Praze

Získání hodnotných' měřických snímků závisí ne-
jen na splněni všech požadavků fotogrammetric-
kého snímkování, ale též ve značné míře na jejich
fotolaboratorním zpracování. Při laboratorním
zpracování je možno podstatně ovlivnit hustotu
, i kontrast negativů a zejména lze' při nedostatečné
péČi nepříznivě působit na změnu rozměru - d e-
for m a c i, což je po měřic1ké stránce nežádoucí.
Proto musí být laboratornímu zpracování věnová-
na velká pozornost. Jednotlivé J pracovní postupy
majL být pokud možno jednotne a dobře skoordi-
novány. Je samozřejmé, že je dosti důvodů i mož-
ností, aby alespoň při některých pracovních po-
stupech byly uplatněny zásady mechanizace a
automatizace.
Není bez zajímavosti zmínit se o tom,. že jak

byly ve fotogrammetrické praxi automatizovány
práce fotografické, byly hned zpO,čátku automati-
zovány v určité míře i práce fotolaboratorní. V ce-
nících firem vyrábějídch fotognimmetrické pří-
stroje setkáváme se po r. 1930 s automatickými
vyvolávacími přístroji. Proti původním primitiv-
ním způsobům iněly tyto přístroje značné výhody
a poměrně jednoduchou obsluhu, což jistě přispě-
lo k jejich oblibě. Patrně z těchto důvodů jsou do-
sud hojně používány,- přičemž jejich konstrukce
se nijak výrazně nezměnila.
. Zařízení (obr. 1) jsou všeobecně známá, proto
se o nich zmíním jen zcela stručně. V kovovém
rámu z nerezavějící oceli jsou umístěny dvě cívky
poháněné elektromotorem, upevněným na horní
části kovového rámu. Na jednu cívku se převine
z kazety film a jeho konec se upevní na druhé
cívce. K zařízení patří 3\ n~bo 4 nádoby (na vý-

díl od běžných strojnických výkresů je třeba vzít
v úvahu tu okolnost, že kresba veškerého zařízení
je kolmým průmětem do roviny rovnoběžné s fo-
togrammetrickou zálkladnou. Délkové rozměry za··
řízení, které nejsou s touto rovinou rovnoběžné,
jsou délkově zkresleny. Tato okolnost však pro
stanovené účely plánů není 'podstatná.
Uvedenou zkušební prací nekončí naše činnost

s touto metodou. S výsledKY fotogrammetriekých
plánů byli konstruktéři velmi spokojeni a objevily
se hned další požadavky na podobné plány jiný,ch
štěrkových čističek, velkého sovětského Ikolejo-
vého pokladače UK-25 aj. Všeobecně lze říci, že
využití této metody nalezne mnohem širší 1lIplat-
nění ve velký'ch strojařských závodech pro sesUt-
vovacíplány pozměněných prototypů, pro plány
na prospektu, informační plány pro údržbu i pro
plány jednotlivých dílců. Velké a neforemné tváry
prototypových strojů lze právě fotogrammetrickou
metodou velmi věrně a přesně vystihnout.
Předpokládáme, 'že uvedená metoda je dalším

. krokem k širšímu uplatnění fotogrammetrie pro
naše národní hospodářství. Plní poslání nové tHch-
niky,. neboť je to metoda ekonomická a pro poža-
dovaný účef dostate,čně přesná. Patří tedy do pro-
. gresívní techniky, Ikterá napomáhá našemu spo-
lečnému úkolu při výstavbě socialistického hospo-
dá,řství.

Lektoroval: inž. Ladislav Sklddal, ÚSGK, Praha

vojku, ustalovač a praní), zhotovované nyní z umě-
lých hmot. Cívky i s rámem se ručně přemisťují
z jedné nádoby do druhé. Po vložení rámu s cí'v-
kamido nádoby s příslušnýIh roztokem se spustí
elektromotor, který film převíjí Z jedné cívky na
druhou. Na konci filmu se automaticky přepne
směr chodu motoru a film se převí'jí zpět. Rych-
lost chodu motoru je regulovatelná, pohybuje se
od O do 60 m za minutu, dobu vyvolávání lze na-
stavit na spínacích hodinách.
Přes svoje určité výhody, např. postup vyvolá-

vání lze pohodlně kontrolovat,' mají tato zařízení
1 některé nevýhody. Zpracovávaný film není vy-
voláván rovnoměrně, začátek a konec filmu je vy-
voláván více než střed filmového pásu. Kromě to-
hO u některých konstrukcí je tah na Ikonci filmu,
kterým se půso1bí na změnu chodu elektromotoru,

Obr. 1: Vyvolávacl zaf'izení FE 120 fy Zeiss-Aero-
topographMnichov.

příliš veliký, takže v některých případech dochá-
zelo i k přetržení filmu. Je tím samozřejmě ne·
příznivě ovlivněna měřická hodnota snímků. Proto
bývá místo elektromotoru používáno ručního pře-
víjenJ, což ovšem zmenšuje výhodu automatizace.
V současné době řeší výrobci uvedené nedostatky
tím, že je používáno elektromotorů s nízkým na-
pětím, rychlost převíjení lze plynule regulovat a
speciální přepínací zařízení vylučuje napínání na
koncích filmu.
Další fází zpracování negativů je jejich sušení.

Tato práce vyžaduje obzvláštní opatrnosti, poně-
vadž se při ní může značně ovlivnit měřická hod-
nota snímků. Všeobecně se používá kruhových su-
šicích bubnů (obr. 2). Po vyjmutí z vyvolávacího
př,ístroje se cívka s mokrým filmem připevní na
buben sušičky a film orochází pomalým pohybem
přes vále~ky bublm a je 'vysušován proudem su-
chého teplého vzduchu, takže ze sušičky vychází
již zcela suchý. Při relativní vlhkosti vzduchu 50
až 60 % a teplotě vzduchu asi 300C trvá sušení
1 m filmu 60 až 100 vteřin. Rychlost převíjení
Hlmu je regulovatelná; teplota vzduchu nasávané-
ho přes filtr, je dodržována thermostatem. Ne-
jsou-U kladeny zvýšené požadavky na měřické
vlastnosti filmu, je možné při zvýšení teRloty
vzduchu a připojení stíracího zařízení zvýšit rych-
lost sušení až o 50 %.
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Z uvedeného je patrné, že vyvolávací proces a
sušení představují oddělené pracovní postupy, čímž
bývá plynulost zpracování někdy narušena. Proto
byla konstruována velká zařízení - v y vol á v a-
c í a u tom a t y - znamenající úplnou automa·
tizaci uvedených prací. Tyto automaty jsou po-
dobné zařízením 2'Jpracovávajícím kinofilmy ve fil-

• mových ateliérech. Film přechází plynule z vývojky
do ustalovače, je PLán a přímo přechází do sušičky,
talkže z autqmatu vychází. již suchý negativ. Výho-
dou zpracování v automatu jeplyr;mlost celého
provozu, která umožnila přisto~pit i ke zkvalitně1
ní vlastního vyvolávání použitím teplé vývojky při
velmi krátké vyvolávací době, což celý proces. ne-
jen urychluje, ale i zkvalitňuje. Přesné dodržení
nastavených dob při zpracování obstarává auto-
matÍ'cké řízení pracovního postupu. Film probíhá
automatem na hnaných válečcích bez jakéhokoliv
napínání, což zaručuje zachování jeho hodnoty
i po měřické stránce. Rychlost zpracování je mož-
né měnit v rozsahu 30 až 120 m za hodinu.

Obr. 2: Bubnová sušička fy Wild.

Z měřického hlediska nás dosud zajímaly pouze
negativy, které se většinou používají při vyhodno-
cování. Pozitivy dříve sloužily pouze jako orien-
tační pomůcka, a proto požadavky na jejÍ<Chkva-
litu nebyly tak přísné. V poslední době, když se
u nás začalo při techniclko-hosppdářském mapová-
ní ve velkých měřítkách používat diapozitivů a
v cizině se v rozsáhlém měřítku používá leteckých
snímků pro interpretaci 'V nejrůznějších oborech,
zvýšily se samozřejmě i ,požadavky kladené na po-
zitivní kopie.
Dosavadní kopírky nejsou již vyhovující, třebaže

většina speciálních kopírek používaných ve foto-
grammetrických provozech má spínací zařízení a
osvětlovací zdroj tvořený sérií žárovek (obr. 3),
což dovoluje 'částečně vyrovnat rozdíly v kontras-
tu. Zvýšené požadavky si vyžádaly nové konstruk-
ce. V roce 1958 objevila se v časopise Photogram,
metri,c Engeneering první zpráva o elelktronickém
,kopírovacím zařízení systému' "Log Etroni'cs",
které využí'vá jako světelného zdroje světla kato~
dové trubice, přičemž množství tohoto světla je
dávkováno 'přídavným elektroni'ckým systémem
[obr. 4). ,Od té doby byla konstruována řada ob-
dobných zařízení rfiznýchfirem. Princip zůstává
však stále stejn'ý. V našem odborném čaSopise by-
lo takově zařízení systému "Cintel", použité u Wíl-

Obr. 3: Normální kopírka s 39 žárovkamž, Zeiss-
Aerotopograph.

Obr. 4: Elektronická kopírka Log Etronics CP -
210 - s automatickým posunem filmu.

dova převáděcího přístroje U4A, pOIPsáno v č. 8
ročníku 1962 v článku inž. Zouly. Zmíním se proto
jen zcela stručně o základním principu. Katod~vá
trubice rozměru malé televizní obrazovky, která
je ,světelným zdrojem, je kryta deskou, na kterou
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Onr. 5a: Letecký snímek horského území
kopírovaný normálně.

se 'klade negativ vrstvou nahoru. Na negativ se
přiloží fotografický papír nebo diapozitivní deska
a při tiskne se druhou skleněnou deskou. Světlo
prošlé pozitivním materiálem je zachycováno sbě-
račém a přes .fotonásobič jsou jednotlivé impulsy
převáděny do zesilovače a dále do řídicího panelu,
odkud prochází přes odchyl ovací generátor do od-
chylovací cívky katodové trU!b~ce.Přístroj je zaří-
zen tak, že intenzita. světla prošlého pozitivem, vy-
volává určité na[lětí, které se mění podle hustoty
negat1vu al v řídicím panelu je dán příkaz, aby
v~místech s malým napětím, tj. na hustých místech
negativu byla intenzita světelného bodu, kterým
je vlastně expozice prováděna, zvýšena nebo na-
opak snížena. Tím docház~ k vyrovnání hustoty
negativů, a sice tak, že všeobecný kontrast je vy-
rovnáván, avšak kontrast menších detailů zůstává
zachován. Velilkost rozpětí vyrovnání je dána citli-
vostí systému. V zásadě lze rozdělit elektronilcké
kopírky do dvou typů. Velké přístroje speciálního
určení, dovolující zpra,cování snímků s rozdílem
kontrastů od O do 3,0; používá se jich např. pro
kOlpie vysokohorských masivi'i s věčným sněhem,
nebo při kopiích nočních snímků. Druhý typ je
normální a dovoluje vyrovnání kontrastů v rozsa-
hu O až 2,0.
Použitím těchto přístrojů dostáváme kopie velmi

vyrovnané (obr. 5a, b), což umožňuje jejiCh lepší
vyhodnocení a při interpretaci zvyšuje možnost
čtení snímků. Elektronická zařízení jsou používá-
na jalk 'pro kontaktní kopie, tak i pro projekci, jak
je tomu při zmíněném již přístroji U 4A. Americká
fa Baush & Lomb vybavila IV poslední době tako-
vým zařízením i svůj nový překreslovač. Stejno-
měrnost osvitu a zejména kontrastu je jistě velmi
vítaná právě 'při zhotovování fotoplánů. Nevýho-
dou všech těchto přístrojů je poměrně značný po-
řizovací náklad a dosti choulostivé elektronické
zařízení.'
Byly proto zkoušeny i jiné možnosti zhotovování

pozitivních kopií s, vyrovnaným kontrastem. Jed-
ním ze zajímavých přístrojů jednodušší konstruk-
cej řešených na odlišném !principu, je kopírka
KelCO-Wqt Kontakt Printer (model 9 Fl-2C'). Vy-
užívá vlastností luminoforů - látek, které mají
po působeni světelného', záření schopnost 1umi-
niscence. Bylo zjištěno, že některé z těchto lumi-
noforů mají zvláštni vlastnost. Vzbudl:me-li jejich

Obr. 5b: Tent.iíž snímek kopírovaný elektronickou
kopírko'u.

luminiscenci ultrafialovým zářením a necháme pak
na takovou desku dopadat záření infračervené,ob-
jeví se v místech kam dopadne infračervené zá~
ření ztemnění vzhledem k ostatnímu poli světél-
kujíd vrstvy. Na základě těchto vlastností byla
konstruována uvedená kopírka, málo se li3Ící vněj-
ším vzhledem od obvykle používaných kopírek.
Uveďme konstrukční základy této kopírlky

(obr. 6). Spodní její část je vyhotovena jako svě-

telná skříň, krytá nejdůležitější souč'ástí celého
zařízení - des,kou, na níž je nanesena luminis-
cenční vrstva. Tato deska je zespodu osvětlována
zdrojem ultrafialového záření, nad deskou je ultra-
fialový filtr, aby paprsky zdroje nemohly bezpro-
středně působit na citl,ivou vrstvu pozitivního ma-
teriálu. Nad filtrem je místěna ochranná skleněná
deska. Na ní se umísťtrje negativ a na něj pozi-
tivní materiál. Víko kopírky, Ikterým je pozitivní
materiál přitlačován k negativu, je opatřeno pruž-
ným 'polštářem z umělé průhledné hmoty a nese
zdroj infračerveného záření. Mezi zdrojem a pruž-
ným polštářem je umístěn infračervený filtr. Při
expozici je ultrafialovým zářením vzbuzeno svě·
télkováni luminiscenční desky, kterým se provádi
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vlastní expozice. Negativ ,plní v tomto případě sou-
časně dva úkoly. Jednak 'reguluje množství světla
přicházejícího od .luminiscenční desky, současně
však také řídí intenzitu infračerveného záření, do-
padajícího na tuto desku. Světlými místy negativu
dopadá- více infračerveného záření, které utlumuje
!ivětélkování luminiscenční vrstvy, nJl níž se vy-
tvoří jakýsi "neostrý" pozitiv, který exponuje cit·
livý materi&l. Takovým zptl.sohetn dochází k vy-
rovnání nežádoucfch kontrasttl.; je to vlastně ob-
doba principu "neostrémasky".
Přístroj má zařízení k měření intenzity ultra-

fialového i infračeveného záření aexpozimetr. Do-
ba expoziée se pohybUje u normálních negati'vtl.
asi kolem 10 vteřin. Byl konstruován také typ pro
projekční získávání kopií, např. 'ti převáděcích
přístrojů a osvědčil se stejně dobře jako kopírka.

Obr. 7: Schéma 'sovětské kopírky barevnÝ9ň jilmu
\ add~ťžvním zpusObem/

S úspěchem je možné využít obdobné zařízení·
i v reprodukci. Při zhotúvování ví-ce ,pozitivních
kopií bude pravděpodobně možné využít i xeí'o-
grafie,která se začíná ve velkém rozsahu rpouží-
vat v reprodukei. Dosud však nebyly provedeny
rozsáhlejší zkoušky.
Pro úplnost je třeba zmínit se o automatických

zařízeních, určených -pro zpracování barevných
kopií. V letecké barevné f-o.tografii se skoro vý-
hradně používá postupu negativ-pozitiv. Vyvolává-
ní negativního barevného materiálu je poměrně
jednód uché a v zásadě. odpovídá zpracování Černo-
bílého materiálu. POli-žíváse při něm vyvolávacích
zařízení již dříve uvedených.
Větší IProblem představuje zhotovování barev-

ných kOpií. Používané barevné fotografické mate-
riály (pozitivní i negativní) jsou dvou- nebo tří-
vrstvé. Při jejich výrobě je velmi obtížné sladit
správně gradacl i povšechnou. citlivost jednotli-
vých vrstev. Odchylky v těchto ukazatelích se pro-
jeví nesprávnýtn podáním barev, k -čemuž přistu-
pují ještě odchylky v barevném podání negativů
vzniklé při jejiohzpracování.· Všechny tyto ód-
chyNW je třeba v prů:běhu pozitivního procesu

opravit, aby výsledný obraz odpovídal co nejvíce
skutečnosti. Požadovaného výsledku se dosáhne
použití-m světla určitého spektrálního složení, kte-
ré získáme, subtraktivním nebo aditivním způso-
bem. Subtr,aktivní zptl.sob, obvykle lPoužívaný
.v amatérské praxi, klade značn,é nároky na kon-
struktivní zvládnutí problému. Proto nová řešení
automatických přístrojů pro zhotovování barev-
ných kopií používají spíše additivního způsoba i

s dílčín.l nebo jediným osvitem. Nelze dosud mlu-
vit o plné automatizaci pracovního postupu, i když
pro snímky malého formátu je tento problém již
vyřešen. Při kopiích leteckých snímktl. bylo zatím
dosaženo dobrých výsledků při objektivním určo-
vání světla, což velmi usnadňuje a urychluje práci.
Zákla.dní princip (obr. 7) takových přístrojů a

tpra'covní .postup' s nimi lze dobře vysvětlit na sO-
větských kopírovacích přístrOjích AKP-2 a AKPP-l;
Světelný zdroj tvoří tři žárovky, jejichž světlo pro-
r.hází modrým, -zeleným a červeným filtrem. Od-
ráží se na spe,ciálním zrcadelném hranolu, dopadá
na opálovou. desku, kde se mísí, prochází konden-
zorem a o'bjektivem je rovnoměrně promítáno na
rovinu negativu. Nejprve je třeba udělat zkoušku
::; bílým světlem - základní kopii, ke zjištění do-
by expozice. Pak se provede měření hustoty nega-
tivu v jednotlivých barevných oblastech. Deslka, na
kterou klademe negativ, je průhledná a světlá
prošlé negativem jde do kondenzoru a zrcadlem
je odraženo na fotometr spojený s mikroamper-
metrem. Výhodou takového řešení je, že se promě-
řuje prtl.měrná hustota negativu a jeho zbarvení
v.e všech třech oblastech základních barev. Měře-
ním trvajícím asi 30 vteřin se stanoví korekce pro
jednotliVé barvy a reostaty se upraví intenzita
příslušných světel. Podle základní kopie se určí
doba osvitu a může se přistoupit kp. kopírovánJ.
Uvedené postupy jsou pro kopie snímků malých

formátů plně automatizovány. Po zjištění a nasta-
vení základních hodnot si stroj 'Sám elektronko-
vým expozimetrem a fotometrem provádí malé
opravy osvitu a filtrace světla u jednotlivých nega- \
tiviL Po osvitu je barevný pozitiv, kopírovaný na
pruh .citlivého ·barevného papíru, přímo vyvolán
a usušen. Je pravděpodobné, že postlljpem času bu-
nou konstruovány takové automaty, i pro snímky
většího formátu jako jsou letecké snímky.
Zaváděním mechanizace a automatizace do foto-

lab~ratorních prací je sledován cíl, aby práce byly
prováděny spolehlivě a jednotně, přičemž se sa-
mozřejmě sledUjí i elwndm.ická hlediska, rychlost
a hospodárnost prací.

,
[1] C I' a i g, D. R.: Log Etronics, photogram. Engineering 1955/4.
'{2J C I' a i g, D. H.: Lag Etranic Strip printer Model SP 10/70,

Phatogram. Engine.ering 1958/5.
[3J G a I' k a v i, A. L.: Nuvyj metod kantaktnaj fatagrafičeskoj

pečati, GiK. 1960/10.' .
{4] G I' ti n I e r, G. - li a m p e. O.: Das photogrammetrische

GeriHeprogramm VOn Zeiss-Aerotopograph, Mtinchen, Verm.
techn. Rundschau 1962/3-7.

[.5) lndičenko, I. G. - Tamnickij E. D.: Novyj kopl-
rovalnyj pribor dlja pečati cvetnych i spektrozonalnych aero-
snimkov, GiK. 1961/5.

[6J K ř i v á n e k, L.: Barevná fotografie, praha 1962.
[7) L a " I' Qi va, K. P.: p,rimenenije naVDVO avtomatičeskovo pro-

lavitělnogo pribora dlja obrabctky cvetnych i spektrozonal·
nych aercfilmov, lzv. vyš. ,uč. zavedenyj GiA. 1962/3.

[8J Se h I' o e t e r, E.: xerOgraphie, ein neues Vervielfaltlgungs-
verfahren, Geo'det. unO. Kart. Praxi s W62/5.

19J T I' II min, ]H. M.- Z ach a I' o v, V. 1.: Primenenije fos-
fosforentnovo ekrana pri izgo'tovl'enii kontaktnych otpěčatkov.
"il( 196117 ••

[W] U s pen s k i j, A. N.: Apparatura dlja fotografičeSkoj ob·
rabotki ,aerofotosjemočnych materlalov, GiK 1958/1l.

[11] W a t s o n, A. J.: The fluora-dodge method for contrast con-
trol, Photogram. Engineering '1958/4.
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K mechanizaci transformace mapového obrazu
I

Inž. Vladislav Hojovec, CJSc, tflkulta stavební ČVUT Praha

V článku se pojednává o transformaci kartografic_
kých podkladových materiálů do sestavitelského or~
ginálu při různých zobrazeních, tedy o vztahu dvou ro-
vinných poli, přičemž' budeme mít na mysli převod
celé kresby. V tom se tedy - samozřejmě též vedle
rozdílného požadavku na přesnost výsledků - liší
transformace pro účely kartografické od geodetických
transformací bodového polť3amechanizace těchto pra-
cí se stává z hlediska praktického naprosto nezbytnou.
NebudBme se zabývat myšlenkou "typizace" zobra-
zení,která jistě silně ovlivňuje uvedenou oblast prací,
a věnujeme se transformačním způsobům, jejichž reali-
zace je umožněna nejčastěji optickým zařízením.

II. Transformační metody

Matematický vztah dvou rovinných poli různých .
zobraz~ní je zpravidla složitou, těžko vyjadřitelnou
funkci. Tím složitější je samozřejmě úkol uskutečnit
ho nějakým mechanickým iařízením. Je proto nutné
tuto funkci aproximovat jednoduššími vztahy, které
se přístrojovým vybavením dají uskutečnit. Souč~sně
s tím vzniká otázka, do jakého rozsahu transformova-
ného pole je možno aproximací použít, přičemž se
obvykle toleruje odchylka v exaktní a transformované
poloze bodu několik málo desetin. mm. Budeme se
proto zabývat oběma otázkami.
Dosud nejpoužívanějšími způsoby převodu jsou

z matematického hlediska lin.eární vztahy: podobnost,
kolineace, př~:padněafinita, které je možno uskutečnit
hlavně fotografickým přístrojem a překreslovačem,'
konstruovaným pro účely fotogrammetrické. Těmito
m~todami se souhrnně zabýval inž. Nermut v diplom6-
vané práci zpracované na katedře mapování a karto-
grafie naší fakulty [7]. Jsou efektivnější než přená.
šení kresby pomocí vztažné sítě, jak např. uvádí již
v r. 1958 Šabanova [9] a nejsou pracovně tolik namá-
havé. Vedle toho též odstraňují ve velké mířeindivi.
duáhíí chyby při pracovním postupu pomocí vztažné
sítě a umožňují lépe kontrolovat výsledky práce; vy·
žadují ovšem reprodukce schopné podkladové mate-
riály a dále přípravné práce, které ujasní dosah všech
těchto lineárních způsobů. V tomto smyslu může být
přihlédnuto k pozdějším transformačním úkolům již
při volbě nejvhodnějšího zobrazeni. .
Pro rychlý postup a odstranění zdržujících okol-

ností v mechanizaci práce je třeba věnovat pozornost
přípravným, pracím, hlavně průzkumu transformač·
ních možno~tí, na jehož výsleddch založíme r.ozvrh
prací; je nutné věnovat tomuto úkolu určitý čas, neboť
na těchto pracích je závislá nejen rychlost dalšího
postupu, ale též kvalita nově připravované mapy.
Vycházíme z identických lichoběžníků geografické
sítě v zobrazeniI, II [3], kde platnost podo bnosti
vyzkoušíme lehko při idenťitě bodů A, O podobnost-
, d I An on . h v v, •

mm mo u em q = /AlOI ' po Je oz urcenl mu·

ž3me grafiqky konstruovat polohu bodů DlI, BIl a srov-
mt ji s body exa.ktními. Plat.nost kolineace zkou-
šíme buďto metodou grafickou (známou proužko-

vou konstrukcí) nebo poněkud přesnější cestou gra-
ficko.analytickou, kde grafickou práci kombinuje-
~e s výpočtem, založeným na zachováni dvojpoměru
čtveřiny bodů, např. DFGB. V obou případech do-
pustnost rozsahu kolineární transformace (nebo afinní,
kdy se jedná o zachování poměru) posuzujeme podle
odchylky v poloze bodu E (transfo~mované a exaktní)

uvnitř uvažovaného lichoběžníka. Jak potvrdily vý-
sledky dipl. práce na naší katedře, není pak třeba
mít obavu o rozdílnost křivostí obrazu geografických
. čar nebo o potíže při styku navazujících poli. Při ne·
vyhovujících odchylkách v poloze zmíněny-ch bodů je
třeba zmenšit převáděný rozsah, a to tak, že zmenšuje-
me rozměr, v jehož směru se odchylka projevuje:

v případě a) bude třeba zmenšit rozměr geografic-
kého lichoběžníka v zeměpisné šířce, v případě b)
v zeměpisné délce.
U některých jednoduchých zobrazení můžeme též

p'ostupovat při zjišťování možností lineárních trans-
formačních metod podle grafů, konstruovaných doc.
Kovaříkem [4]. Při získání vyhovujících výsledků je
však třeba si uvěQ.omit, že charakteristiky překreslo-
vače, na němž budeme uvažovaný vztah zpravidla
realizovat, mají své meze a nedovolují tedy uskutečnit
jednofázově každý kolineární druh transformace. Vztah
dílčích poli může být dosti často ne-li exaktně afinní,
pak afinitě dosti blizký; uskutečnění takové kolineace
pak vybočuje z rámce možnosti přístroje a chceme-li
přesto této metody užít, je třeba postupovat ve dvou
fázích. I když je tento způsob teoreticky rozpracován
prof. Urmajevem [10], bude asi vzhledem k pracnosti
i vzhledem k snížení kvality výsledků Z hlediska {oto.
grafického používán velmi málo, jak naznačují prak-
tické zkoušky, konané v Sovětském svazu a zveřejně-
né autory Movšicem a Pavlovem [6]. Značny význam
uvedené práce prof. Urmajeva pro praxi je v tom, 'že
umožňuje podle orientovaných poli z jejich homologic-
kého vztahu nalézt - nejlépe graficko-analytickou
cestou - hodnoty určujících prvků překreslovače,
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které nám v porovnání se známými intervaly charak.
terizujícími přístroj ukáží, zda vztah bude' možno
jednofázově realizovat. Vlastní uskutečnění kolineač·
ního vztahu provedeme pak ovšem podle identickýclt
bodů s použitím urychlujících metod, známých z fo-
togrammetrie; autoři uvedeného pojednání Movšic
.a Pavlov používali určujících prvků i v těch případech,
kdy po opakovaných zkouškách se jim nepodařilo
ztotožnit všechny čtyři identick@body. ,

Při zjišťov~ní určujících prvltů je nejprve
třeba vyřešit - podle Urmajeva nejlépe grafic~o-
analytickou cestou
A) vzájemnou orientaci obou polí; počítáme

hodnoty

xl, yl souřadnice tzv. hlavního bodu 01 zvoleného
v průsečíku diagonál, počítané od úMžnice
a hlavní vertikály,

g, 11, invarianty homologie, značící vzdálenosti
hlavních úběžníků JI,']II od osy homologie.

1) Určení x~ spočívá ve vyčíslenívzorcft

xl'- xoII-xAII \~I'_ xoI-xAI
o ,- XA II Xo II o - XA I Xo I

xAI - xoI xAII - xoII

kde hodnoty xÁI, xoI, xAII, xoII jsou úseky diagonál
I CI, AIT CIT, měřené od počátků 01, OIT se znaménky

p šipek IV obrázku 4. Vynesflné hodnoty xoI',
xoII' ajýúběžníky JI', ]II'.

Aplikujeme-li u~edený postup též na diagonálu
BDhak dostaneme další Úběžníky JI", ]II"; spojni-
clIDíipodle obr. 4 jsou hledanéúběžnice, takže muže-

~me hodnoty xoI, xoII (srovnej obr( 3) odměřit.

2) Ostatní prvky g, yo' 11, určíme z výrazů:

x I (tg lXI- tg lXI)g=.o 2 1

'tg lX2II -tg ~l II
x I tg lXl - n tg' (xII = Xl tg lXI- n tg lXIIo . 1 u . 1 o 2\ u. 2

11, = xoIxoU
, g

kde úhly lXf, lX~, or!f, ~ svírají diagonály s hlavní-
mi vertikálami, jak je v .obr. 4. naznačeno.

B)K určujícím prvkům patříhodnoty,urče.
né ze vzorců:

• {J' FSIn 2=-
g

Vh2-F2
d2 == F (1+ n), kde n = ---::===Vg2-F2

11,
e =x I--o n

yoI bylo již dříve určeno,
v nichž značí

{J2 úhel sklonu překreslovacího stolu

d2 vzdále~ost středu objektivu od překreslovacího sto-
lu, měřená po optické ose

e, lřo podélná a příčná decentrace negativu (materiálu
I).

Uvedený postup se zdá na první pohled dosti prac.
ný. Je však třeba si uvědomit, že základní hodnoty
jsou do vzorců vloženy s grafickou přesností a zjištění
určujících prvků má - jak již bylo dříve řečeno -
pouze orientační smysl. Je tedy možno používat při .
výpočtech logaritmického pravítka; případně nomo·
gramů, konstruovaných jako dílčí úkol souča!!né
dip!. práce :q.a naší katedře. Kromě toho je třeba
uvážit, že orientační vyčíslení určujících prvků stačí
provést pouzepró 1-2 lichoběžníky geografické sítě.
Pro zhodnocení uvedeného transformačního postupu
chci uvél>t, že výsledky diplomových prací na naší -
.katedře ubzují dobré možnosti kolineárních převodů.

.Rovněž experimentální práce již jmenovaných so-
větských autorů Movšice a Pavlova dokazují, že při
tvorbě map .ve zobrazeních Merkatorově, koMormním
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a ekvidistantním kuželovém převodem ze zobrazení
Gausso"\Yaa z mezinárodní mapy :ť : 1 000 000 je velmi
dobře možno užít překreslovače, jakož i při převodu
z konformního kuželového zobrazení do ekvidistant-
ního kuželového. Je proto možno doporučit praxi, aby
této metody bylo více používáno.

V transformačních úkolech jsou tedy dosud lineárn
způsoby nejvhodnější. Avšak tam, kde kolineace pře-
jde v afinitu nebo se jí blíží, není možno - jak již
bylo uvedeno - na překreslovači jednofázově vztah
uskutečnit. Výsledky dvojfázové transformace nejsou
vzhledem k pracnosti a ke špatné kvalitě dvakrát pře-
nášené kresby vyhovující; ani některých přístrojů,
'které dovolují uskutečnit tento "\Yztahjednofázově,
se asi u nás nebude uží"\Yat(např. ScheimpHugův pa-
tent, kde systémem dvou sešikmených objektivů se
uskutečňují' obě transformační fáze najednou). Rovněž
z transformačního způsobu montáží v konstrukčním
listu na pryžové fólii s kresbou, přenesenou nátisko-
vým lisem podle návrhu inž. Mikšovského [5] nejsou
dosud praktické zkušenosti a otázkou zůstává kvalita'
kresby.

Z uvedeného je vidět, že dalším rozšířením mecha-
nizace těchto ~kolů může být myšlenka realizace
transformací vyšších řádu. Možnosti tako"\Yéhopřevo-
du prohnutím předlohy přímo v překreslovači byly
vyzkoušeny též na naší fakultě v rámci práce student-
ského vědeckého kroužku v roce 1961 spolu s užit~
adaptačního zařízení před objektivem přístroje. vý-
sledky s přihlédnutím ke snížení ostrosti obrazu (po-
rušení ScheimpHugových podmínek) umožňují jen málo
rozšířit transformované pole. V literatuře [8] je uvádě-
no, že v Sovětském svazu je ve vývoji pod vedením
M. P. Borďukova "elektronnyj kartografičeskij trans~

formator", založfmý na principu televizní obrazovky.
V učebnici Suchova [8] je tento přístroj schematicky
popsán, praktické výsledky však nejscu dosud známy.

m. Závěr
Mechanizace kartogr~fické transformace je problJ-

mem stále otevřeným. Lineární metody, kterým byla.
věnována hlavní pozornost, budou jistě v praxi stále-
častěji užívány a experimentálně ověřovány pro různé
případy. Jejich platnost ovšem zůstává omezenou a je
otázkou, budou-li za hranicemi těchto možností uplat-
ňovány dosud užívané metody síťování či způsob,
využívající elastických vlastností některých fólií.
Myšlenka konstrukce vlastního kartografického pří-
stroje s možností uplatnění transformací vyšších ř4dů
může přinést. v tomto ohledu velJ>:ýpokrok a řešení
transformačního problému prakti"ky UUlvřít.
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K otázkám sestavení a reprodukce geologických map

. Geologické mapy svým odborným obsahem a
grafickým provedením jsou velmi náročným úse-
kem 'kartografické tvorby; jejich sestavování a re-
produkce vyžadují řešení řady vlastních osobitých
otázek. Z hlediska kartografického zpracování jsou
nejzávažnější' organizace sestavitelských prací,
volba vhodných topografických podkladů, jednotné
grafické znázornění geologického oosahu a repro-
dukce geologickýgh map.

Sestavitelské práce

Proti dřívějším 'lE!tům, kdy mapovou edici vy-
tvářely celé generacé geologii, je nyní nutno v co
nejkratším časovém úseku provést geologický vý-
zkum, sestavitelské práce a reprodukci velkého
počtu geologických map, souvisle pokrývajících
určité území. Současné geologické mapy nejsou již
ojediněle sestavovanými a vydávanými listy,' ale
jsou výsledkem nových výzkumů a přinášejí nejno-
vější vědecké poznatky o geologické stavbě širších
oblasU. Pi'i tom je zřejmé, že sestavitelské origi-

nály map je možno zpracovat podle terénního ma-
pování a v konečné formě předat k reprodukci te-
prve po dokončení a vyhodnocení geologického vý-
zkumu v celé oblasti, což u některých mapov)'ch
listů může znamenat údobí i několika let. Tato,
skutečnost je Virozrporu s požadavky správních or-
gánů, výzkumných ústavů a průzkumných podni-
kú, které plánují výstavbu a zajišťují zásoby ne-
rostných surovin pro potřeby národního hospodář-
ství, a mají proto zájem na urychleném předání'
Výsledků geologického výzkumu praxi. Protože není
účelné zajišťovat tyto nárazové kartografické úko-
ly, zvýšeným počtem pracovníkii, je nutno pro vy-
hotovování sestavitelských originálů z terénních
map volit ekonomické pracovní postupy a maxi-
málně využít mechanizace kartografických prací
ve spojení s vhodnými reprodukčními metodami •.
Byl navržen a prakticky vyzkoušen způsob, vylu-
čující dosavadní, několikeré pracné překreslování
map a s tím spojenou možnost chyb. Z autorských.
map se nejprve ručně překreslí na průsvitný ma-
teriál geologické kontury, doplněné záchytnýmt
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body Z topografie. Kopií z těchto matric nebo sou-
tisků s tópografií se použije jako výchozích pod-
kladů pro redakční práce. Redakční úpravy se pře-
nesou zpět na matrice, které se pak fotograficky
'zmenší do měřítka vydání. Ze zmenšenin na filmu
vyhotoví se koncflpt geologických kontur buď mon-
táží, nebo obkreslením do modrokopie topografic-
kého llodkladu na astralonu. Tento sestavitelský
koncept kontur slouží jednak k zhoJovení soutisků
s topografií. pro vykreslení barevného sestavitel-
ského originálu mapy a archivních duplikátů, jed-
nak jako podklad pro rytinu geologických kontur
při reprodukci mapy. Soutisků geologických kon-
tur s topografií je možno použít i pro další účely
a po doplnění písmenkovýrni indexy 'mohou sloue
žit jako prozatímhí vydání až do vytištění defini-
tivní barevné mapy. Uvedený zpfisob, podrobně
rozpracovaný zlepšovacím námětem, umožňuje
během redakčního zpracování kdykoliv zhotovit
libovolný počet otisku nebo kopií map a s jeho
širším uplatněním počítá Se zejména pro edici
geologických map v měřítku 1:50000.

Na rozdíl od geografických map převažuje na
geologických mapách vlastní geologiéká náplň nad
topografickým podkladem. Z dokumentačního hle-
. diska je nutné, abý topografický podklad oficiál-
ních geologických map byl geometricky správný
a umožňoval přesnou lokalizaci geologických po-
zorováni navzájem v mapě i v přírodě; Při tom je
žádoucí, aby topografie co nejméně zakrývala geo-
'logický/obsah, tj. aby čárová kresba podkladové
mapy byla dostatečně jemná, názvy byly provede-
ny ne příliš velkým, dobře čitelným vzdušným ty-
pem ·,písmaa mapa aby neobsahovala údaje, pro
geologickou mapu zbytečné. Z uvedených duvodu
jsou v zahraničí pro geologické mapy vyhotovovány
často vlastní topografické podklady. V našich pod-
mínkách není z ekonomického hlediska účelné
zvyšovat finanční náklady na vydání celostátních
edic geologických map o kresbu nové podkladové
mapy. Ve většině případu je však možnd malými
úpravami přizpusobit pro daný účel oficiální úřed-
ní mapy tak, aby výsledná mapa splňovala věcné
i estetické poŽétdavky. Jako příklad možno z po-
slední doby uvést spolupráci Ústřední správy geo-
dézie a kartografie s Ústředním ústavem' geologic-
kým a dalšími zájmovými složkami při návrhu
značkového klíče a grafické úpravy silniční mapy
ČSSR 1:200 000 a administrativní mapy ČSSR
1:200000. Uvedených map bylo po malé redukci
.obsahu pou~ito jako podkladu pro geologickou
mapu ČSSR 1:200000 a o jejich grafické úrovni
-nejlépe svědčí okolnost, že geologická služba NDR
převzala v rámci mezinárodní spolupráce značko-
vý klíč administrativní mapy ČSSR pro svou edici
geologickýCh map NDR 1:200000. Obdobný zpusob .
spolupráce mezi' resorty ...byl by z ekonomických
duvodů velmi žádoucí i při tvorbě dalších celostát-
ních map pro civilní potřebu. Významným příno-
sem pro geologické mll1Pování je proti dřívějším
letum skutečnost, .že naše geologická služba má
v současné době k dispozici úplnou řadu vzájem-
ně návazných map běžných měřítek v Gauss-Krii-
gerově projekci. To umožňuje v nejširší míře vy-
užít při geologických map(;JVacích i sestavitelských
pracích fotografických metod a montáží. Při za-
kreslování geologického obsahu do většiny úřed-
ních map obvyklého provedení je však na závadu
jejich barevnost. Uvedený nedostatek. je značně
tíživý i u dalších druhu map, kde se k zakreslo-

vání speciálního obsahu používá velkého počtu
barev. Zhotovování zvláštních otisku map bez lesu
a barevných komunikací ručně v malém počtu vý-
tisku je velmi drahé a při větším počtu mapových
listu neúnosné. Tento nedostatek lze bez větších
obtíží odstranit při tisku map současným vydáním
určitého počtu map v tzv. tec hni c k é m p r o-
ve d e'n í, tj. situace v šedé barvě, vody modré,
vrstevnice hnědé, bez barevného přetisku lesu a
komunikací. Mapové podklady v této úpravě ne-
jsou požadovány pouze geologickou službou, ale
i dalšími resorty. Vybavením civilních složek sou-
borem map technického typu dosáhne se zvýšení
operativnosti výzkumných i projekčních prací
i značných úspor finančních.

Jednotná mezinárodní edice geologických map
1~2iJO000

Po roce 1945 byla stále naléhavěji pociťována
nutnost sestavení geologické mapy celého území
naší relPubliky, odpovídající současnému stavu
geologické vědy. Tato skutečnost byla potvrzena
rozhodnutím vlády Československé republiky o se-
stavení geologické mapy 1:200000. Mapa byla
sestavována na podkladě nových výzkumu, starší
kvalitní podklady byly reambulovány. Při kom-
plexním vyhodnocování geologických výzkumů
bylo nutno zaujmout jednotné vědecké stanovisko
k řadě sporných otázek, projevujících se zejména
v pohraničních oblastech nejednotností terminolo-
gie, v ,rozlišování geologických jednotek,. pojetí
geologické stavby, symbolice, barevném značení
apod. Tyto rozpory bylo možno překlenout pouze
prohloubením mezinárodní geologické spolupráce.
. Proto byly z iniciativy československé geologické
služby v rámci činnosti Rady vzájemné hospodář-
ské pomoci uspořádány' v r. 1955 v Praze a r. 1956
ve Varšavě mezinárodní geologické konference. Na
nich byly vytyčeny hlavní zásady vzájemné geolo-
gické spolupráce a za účasti delegací lidově demo-
kratických států a SSSR byla vypracována "Instruk-
ce k sestavení a přípravě tisku geologických map
a map nerostných surovin 1:200000". Zúčastněné
státy se dohodly sestavit na svém území jednot-
nou geologickou mapu 1:200 000 a pohraniční úze-
mí zpracovat ve vzájemné spolupráci. Jako topo-
grafický podklad byla přijata mapová soustava
v Gauss-Kriigerově válcov..é projekci, souřadnicový
systém 1952, v kladu listu odvozeném z meziná-
rodní mapy 1:1000000. Ze zásadně dohodnutých
mapových edic bylo rozhodnuto vydat v ČSSR
v měřítku 1:200 000 geolqgickou mapu předčtvrto-
horních útvaru a mapu nerostných surovin, dále
mapu aeromagnetickou, gravimetrickou a radio-
metrickou. Přechod na nové mapové edice neobe-
šel se pochopitelně bez obtíží a vyžádal si značné
organizační zásahy do geologic~ých i kartografic-
kých prací. Sestavení všech listu geologické mapy
ČSSR 1:200000 bylo skončeno v r. 1960, a tím byla
poprvé v historii našeho státu vytvořena jednotná
geologická mapa, pokrývající celé státní území. Je
třeba zdůraznit, že její sestavení vynutilo si kon-
frontaci a řešení řady závažných geologický.ch
problémů a přispělo tím k urychlení pokroku geo-
logické vědy. V průběhu mezinárodní spolupráce
s geologickou službou NDR bylo dohodnuto; že
oba státy vytisknou svá pohraniční území vcelku
na společných listech geologické mapy.
Zahájení reprodukčních prací na geologické ma-

pě 1:200 000 předcházela redakční příprava, při
níž bylo sjednoceno geologické pojetí mapy jako
celku, vy/pracována jednotná legenda pro celé mapo-
vé dílo, sestavena základní barevná škála a vyřeše-
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no grafické znázornění. Celé území ČSSR je pokryto
33 listy geologické mapy 1:200 000, jejichž vytištění
je plánováno do poloviny r. 1964. Požadavek re-
produkce tak velkého počtu komplikovaných geo-,
logických map během poměrně krátké doby byl
úkolem, který se z počátku jevil jako nesplnitelný.
Přes to podařilo se Ústřednímu geologickému úřa-
du a Ústřední správě geodézie a kartografie do-
sáhnout dohody o zajištění - tisku geologických
map 1:200000, která se stala společným stěžejním
úkolem obou resortů. Realizací byly prověřeny
Ústřední ústav geologický, který provádí veškeré
práce redakční, revizní a u poloviny listů i práce
kartolitografické, a Kartografický a reprodukční
ústav v Praze, který mimo kartolitografického zpra-
cování druhé poloviny listů zajišťuje reprodukční
práce, nátisk a tisk všech map edice. Reprodukci
a tisk geofyzikálních map 1:200 000 provádí Karto-
grafický a reprodukční ústav v Modre-Harmónii.
Zajištění tohoto 'rozsáhlého úkolu vyžádalo si
~ zúčastněných ústavech řadu organizáčních a
technických opatření. Základem spolupráce se sta-
ly společně vypracované podrobné harmonogramy
prací, na jejichž podkladě mohl být celý úkol
smluvně zajištěn. Rozbor dosavadních výsledků
plnění plánu tisku geologických map 1:200000
ukazuje, že i tak rozsáhlé, komplikované a tech-
nicky náročné kartografické dílo je možno úspěš-
ně zvládnout, je-li řádně organizačně zajištěno a
vytvoří-li zúčastněné strany k spolupráci všechny
potřebné předpoklady.

Ke grafickému rozlišení geologických útvarů na
mapách používá se různých barevných odstínů
v plošných barvách i v kombinacích s rastry, pís-
menkových popisů a zvláštních značek. Jemnost
kresby a požadavek přesného lícování velkého
počtu členitých barevných ploch do čárové kresby
geologických kont~r kladou během reprodukce mi-
mořádné nároky na přesnost a kvalitu všech karto-
grafických i polygrafických prací. Zvýšení kvality
a vyšší efektivnosti reprodukčních prací. bylo dosa-
ženo zavedením moderních reprodukčních metod
a uplatňováním zlepšovacích námětů. Na úseku
kartografického zpracování bylo to zejména na-
hražení ruční kresby geologických kontur rytinou
do vrstvy na skle. Kombinace barev a rastrů vy-
žadují spolehlivě provedené koncepty jednotlivých
barev prolitografii, jejichž správnost se ověřuje
zpětným kontrolním vybarvením. Litografie barev
se provádí nyní výhradně na fóliích z umělých
hmot do modrokopií geologických kontur, ohrani-
čujících barevné plochy. Přitom se maximálně vy-
užívá způsobů pOzitivntho kopírování a soukopií
ploch a rastrů z plošně vykrývaných masek. Vel-
kou spotřebu dováženého astralonu se podařilo
v poslední době om-ézit zavedením smývatelných
masek. Pro některé práce bylo též s úspěchem vy~
zkoušeno sloupávání masek z PVA vrstvy. .

Obtížnost tisku geologických map. spočívá hlavně
v požadavku přesného dodržení barevných tónů a
lícování velkého počtu tiskových barev, obvykle
20-30 tiskových desek pro jeden list. Kvalita tisku
je při tom závislá nejen na seřízení tiskového stroje,
zkušenostech strojmtstra a jakosti barev, ale i na
tiskovém_papíru. Nejlepší druhyofsetových papír{l
ani po pečlivé přjpravě nezajišťují stálost rozměru
během tisku tak velkého počtu barev a jejich
přesné lícování. Zlepšení kvality tisku geologic-
kých map lze proto hledat v první řadě v snížení

počtu' tiskových desek. Používané barevné tóny je
možno rozdělit na čárové prvky topografického
podkladu, geologické popisy, čárové barevné ras-
try a plošné barvy a rastry geologických útvarů.
Omezení počtu tiskových desek přichází v úvahu
pouze u plošných barev, kde je zatím barevných
k'ombinací rastrů používáno jen v nejnutnější míře.
Dosavadní obtíže, které brání většímu využití od-
stupňovaných autotypických nebo linkových rastrů
při tisku mnoho barevných map, lze odstranit vy-
pracováním \stabilizovaných reprodukčních postu-
pů a jejich důsledným dodržováním na všech stup-
ních reprodukčního procesu. Jako podklad pro
volbu vhodných kombinací barev je nutno vytisk-
nout vzorník vzájemného křížení základníCh barev
dané 'stupnice v plných plochách a odstupňova-
ných hodnotách rastrů. Značně obtížné je zatím
získání dokonalých matric vhodných rastrů v poža-
dovaném rozměru a výběru lineatur. Stabilizova-
nému reprodukčnímu postupu musí konečně odpo-
vídat i použité tiskové barvy. Práve~ lze očekávat,
že uplatnění uvedeného námětu v praxi přinese
kromě zkvalitnění tisku i značné úspory ekono-
mické. Tento názor podporují i poznatky z tisku
geologických map v zahraničí, kde je ve stále
větší míře používáno jemných autotypických, lin-
kOVých,mřížkových i negativních rastrů v dokona-
lém plošném provedení.

Dalším úkolem je vyřešení rychlého a levného
způsobu reprodukce geologických map' v zjednodu-
šeném provedení, vydávaných mimo oficiální edice.

; Výsledky některých dosavadních pokusných prací
ukazují, že tento druh mapy poskytuje nejširší
možnosti, uplatnění nových reprodukčních metod;
U kartografických prací je to zejména využití ry-
tiny do vrstvy na skle nebo podložce' z umělé
hmoty. Pro litografii velkých, ne příliš členitých
ploch je vhodné použití sloupávacích masek na
polyvinylalkoholové vrstvě nanesené na astralon,
s nakopírovaným phraničením barev. Vzhledem
k tomu, že tyto mapy nejsou obvykle vázány na
pevnou barevnou stupnici, plně se zde uplatní
kombinace plošných barev a odstupňovaných rastrů.
Značných úspor je možno dosáhnout i použitím
metody postupného kopírování linkových rastrů.
Při pečlivé redakční přípravě a pozorné revizi lze
v mnoha případech upustit od obvyklého druhého
nátisku mapy, případně nahradit nátisk vícebarev-
nou soukopií na astralonu.

••
Tvorba geologických map má v našem státě již

dlouholetou úspěšnou tradici. Náročné požadavky
na obsah," kvalitu a hospodárnost při zpracování
těchto map vyžadují však neustálé sledování vý-
zkumných a vývojových prací nejen v oboru geo·
logie, <:llei kartografie a reprodukce. Významně
se při tom uplatňuje vzájemná výměna zkušeností
a úzká spolupráce s pracovníky zdejších i zahra-
ničních ústavů a odborných pracovišť. V oboru
reprodukce a tisku při,spívá k tomu okolnost, že
Ústřední ústav geologický provádí tisk svých map
v Kartografickém a reprodukčním ústavu v Praze,
jehož provozní výzkum vyvíjí nové moderní repro-
dukční. metody a výsledky své práce ochotně pře-
dává ďalším zájemcům. Tato spolupráce se plně
rozvinula v poslední době při 'reprodukci geolo-
gických map 1:200000. Je žádoucí, aby nadále
všechna zainteresovaná odborná pracoviště aktivní
spoluprací' ještě ve 'větší míře při~ěla k dalšímu
vývoji a rozšiřování moderních reprodukčních me-
tod, a podílela se tak na vysoké úrovni' českoslo-
venské kartografie.
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Skúsenosti ÚGK Bratislava s výužitím p'očítača LGP~30
Inž~ lán Kocžán {]GK Bratislava 526.918.52:681.142-83

Stručný popis počztača LGP-30. Standardné podprogramy LGP-30. Výpočet v pevnej o pohyblžvej rádo-
vej čiarke. Výpočet súradnzc a výšok vllcovadch bodov na LGP-30. Ekr;momické zhodnotenie dosia-
hnutých výsledkov.

Samočinné počítače LGP-3o, výrobky západone-
meckej firmy Eurocomp, G. m. b. H., Minc;len,
patria k počítačom najpočetnejšie u nás zastlllPe-
ným. V našej republike je inštalovaných už pať
týchto počítačov. V pordvnaní s inými počítačmi
podobných operačných možností vyznačuje sa
LGP-3o mimoriadne malými rozmermi. .
Operačná bubnová pamHť počítača má 4096

miest (\buniek]. Počítač pracuj e sériove v čistej
dvojkovej sústave, v pevnej rádovej čiarke. Jeho
inštrukcie, ktorých je 16, sú jednoadresové.
Vstupné a výstupné zariadenie LGP-3o tvorí

. elektrický písací stroj Flexowriter so snímačom
a dierovačom diernej pásky. Používá sa 6-stopá
dierna páska.- Vstup sa. uskutočňuje ručne po-
mocou klávesnice Flexowriteru alebo pomocou
diernej pásky, z ktorej sa údaje snímajú fotoelek-
triékým snímačom. Výstupné údaje sa dierujú do
diernej pásky alebo vypisujú Flexoriterom.
Samočinný počítač LGP·3o má pomerne jednodu-

ché programovanie. Interne sú inštrukcie kódova-
né dvojkovými číslami. Programátor však používa
pre vyjadrenie operačného kódu písmien a pre
vyjadrenie adries desiatkových čísie!.
Práca na počítači, ako aj zostavovanie progra-

mov je usnadnené štandardnými podprogramami.
LGP-30 má podprogramy pre vstup, výstup, pod-
programy interpretujúce výpočet v pohyblivej rá-
dovej čiarke a podprogramy· pre výpočet roznych
funkcií. Uvediem nieko:rko najdoležitejších štan-
dardných podprogramov.
Vstupný program 10.4, zvaný tiež hlavný vstup-

ný program, prevádza desiatkove zapísané adresy
do dvojkového kódu, zavádza program od :rubo-
vofného' miesta v pamati, pripočítava k relatívnym
adresám modifikátor a závádzka do pamHti kon-
štanty zapísané hexadecimálne., v pe,vnej rádovej
čiarke. Tento podprogram sa musí uložit do pamHti
počítača vždy ako prvý, t.j. pred snímaním dal-
ších podprogramov, samotného výpočtového pro-.
gramu a konštant.·
Vstupné programy 11 snímajú 7-miestríe desiat-

kové čísla v pevnej rád-vej čiarke, premeňujú ich
na dvojkové a ukládajú ich do príslušných buniek.
Výstupné programy 12 prepočítavajú dvojkové

čísla v. pevnej rádovej čiarke na desiatkové a vy-
pisujú ich na 9 miest.
Podprogramy interpretujúce pohyblivú rádovú

čiarku, z ktorých podprogram 24.0 sníma 7-miestne
desiatkové čísla v pohyblivej rádovej čiarke, ukla-
dá každé číslo do jednej I;JUňky-v polologaritmic-
kom tvare, t. j. mantisou a rádom čísla, v dvoj-
kovom kóde, prevádza všetky operácie v pohyblivej
rádovej čiarke, prepočítava dvojkové čísla na
desiatkové a vypisuje ich v polologaritmickom
tvare, Ipričom ,mantisa má 7 mlest. NakoJko pod-
programom interpretujúcim pohyblivú rádovú čiar-
ku musia sa robit jednak operácie s mantisami
a jednak aj operácie s rádami čisiel, je výpočet
v pohyblivej rádovej čiarke asi 10 krát pomalší
ako výpočet V pevnejrádovej čiarke.
P-odprogram 24.1 sníma. 8-miestne desiatkové

čísla v pohyblivej rádovej čiarke, mantisu preve-
denú do dvojkového kódu ukládá do jednej buňky
a rád do dalšej bJlňkY, resp.' mantisy troch čísiel
ukladá do troch súsedných buniek a ich rády do

-ďalšej buňky. výstup dáva v 8-miestnych desiat-
kových číslach.
Podprogram 24.2' pracuje so 16-miestnými de-

siatkovými číslami, pričoni mantisa jednoho čísla
je uložená v dvojkovoni' kóde v dvoc'h susedných
buňkách a rád v ďalšej bunka.
LGP-30 má\ zostavené podprogramy na výpočet

rozných funkcií, napr.:
podprogram 14.1 na výpočet sinu a cosinu,
podprogram 16.2 na výpočet arctg,
podprogram 18.1 na výpočet funkcie ln,
podprogram 17.1 na výpočet exponenciálnych
funkcií.
Geódetické výpočty' je možné vykonávat tak

vpevnej rádovej čiarke, ako aj pomocou, podpro-
gramov interpretujúcich pohyblivú rádovú čiarku.
Výpočet v. pevnej rádovej čiarke je náročnejší

na zostavenie výpočtového programu, avšak výpoč-
ty podla tohoto programu sú nepomerne rýchlej-
šie. Bude preto výhodný u tých úloh, ktoré sa
opakujú hromadne. výpočty v pohyblivej rádovej "-
čiarke prebierajú lPomalšie (rádove asi 10 krát
pomalšle), avšak zostavenie programu pre výpočet
v pohyblivej čiarke je nepomerne jednoduchšie
ako zostavenie programu pre výpočet v pevnej
rádovej čiarke. Bude preto výpočet v pohyblivej
rádovej čiarke výhOdným pre zložitejšie výpočty,
ktoré sa budú výskytovať jednorázove alebo len
v určitom časove obmedzenom období.
Výpočet v pevnej rádovej čiarke pracujúci so

7-miestnymi desiatkovými číslami bude dostatočne
presný pre riešenie. úloh v podrobnom bodovom
poli. pri THM, kde sa požaduje presnosť na cm.
Podprogramy 12 umožňujú síce výstup 9-miestnýcq
desiatkových čísiel, avšak spolahlivých m(;že byť
tofko miest, kaJko bolo na stupe, t. j. 7. Osme a
deviate miesto slúži len na spresnenie siedmeho
miesta.
Výpočet v pohyblivej rádovej čiarke v podpro-

gr'ame 24.0 pracuje tiež so 7-miestnymi desiatko-
výml číslami, avšak posle dne číslo je už nespo-
rahlivé, keďže čísla na 8. mieste sa zanedbávajú.
Výpočet v pohyblivej rádovej čiarke v podprogra-
me 24.0, I u ktorěho výsledky na 7, mieste možu
byt o 3 Jednotky odéhylné, bude postaČujúci len
pre topografické mapovanie 1: 10 000 a 1: 5000.
Pre výpočty, u ktorých sú prísnejšiekritéria na

presnosť, bude potrebné použit výpočty v pohybli-
vej rádovej čiarke v podprograme 24.1 alebo 24.2
Ústav geodézie a kartografie v Bratislave využil

okolnosť, že jeden počítač LGP-3o bol inšta~ovaný
v. Bratislave u výpočtovéhO strediska Hydrostavu
a získal v r. 1962 potrebnú kapacitu pre výpočet
vlfcovacích bodov pre účely topografického mapo-
vania 1: 10 000. K tomuto výpočtu přikročil po
nezdaru výpočtu pretínania nazad na diernoštít-
kovom počítači Aritma 'f-52o. V spolupráci s vý-
počtovým strediskom Hydrostavu bol vypracovaný
výpočto,vý program, ktorý riešil komplexný výpočet
1 vlícovacieho bodu, t. j. pravouhlých súradníc
stanovišťa teodolitu pretínaním nazad až z troch
kombinácií, utvorenie priemeru súradnic, výpočet
výšky .stanovišfa až z troch smerov, utvorenie-
priemeru výšok a. výpočet súradníca výšok až
dvoch bodov určených rajonmi za stanovišfa.
Vzhfadom ha to, že ako pracovníci ústavu, tak
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Kocián: Skúsenosti GGK Bratislava
s využitím počltača LGF-30

aj pracovnici výpočtového strediska Hydrostavu
nemali. ešte dostatočné skúsenosti v zostavovani
výpočtových programov na zložitejšie úlohy v pev-
nej rádovej čiarke, bol pre výpočet vHcovacích
bodov zostavený výpočtový prQgram v pohyqlivej
rádovej ciarke v podprograme 24.0.
Nakolko v podprograme 24.0 sa spracovávajú

len 7-miestne deslatkové čísla, museli byť súrad-
nice bodov redukované vypustenim najvyšších
rádov, t. j. súradnice sa uvádzali len v deslatkach
ticícov.
Výpočet jednej úlohy v ma)(iniálnom rozsahu,

t. j. 3 kombinácie pretínania nazad, výšky z, troch
smerov a 2 rajony, včítane vypísania výsledkov,
trvá 9 minút. Z toho pripadá na: ' .
vstup konštant. a nulovanie pomoc-
ných buniek 1 mIn.

výpočet.3 kombinácH pretínania
nazad 4 min. 30 sek.

výpočet výšok z troch smerov 1 min. 40 sek.
vý!počet 2 rajonov, 1 min. 50 sek.
Tretina z času potrebného na výpočty preUnania

nazad, -výšok a rajonov, čiže 2 min. 40 sek. pri-
padá na vypísanie výsledkov Flexowriterom. Na-
korko všetky úlohy nemajú maximálny rozsah
(chýbajú alebo rajony alebo tretia kombinácia
pretínania nazad), trvá priemerne výpočet 1 úlohy
7 minút. . ,
Príprava výpočtov trvá asi 20 min. Dierovanie

vstupných hodnot pre jednu 'úlohu včítane kontroly
a opráv diernej pásky trvá 15' min.
Ústav previedol po' zostijvení výpočtového pro-

gramu v mesiaci júli 1962 pokusný výpočet 3e
vHcovacích bodov na overEmie:správnosti výpočto-
véhoprogramu a spola,hlivosti samotného počítača.
Nokolko pokusný vý!počet sa plne osvedčil, kon-
com októbra a začiatkom novembra 1962 bol pre-
vedený výpočet dalších 227 bodov, takže boli
získané dostatočné praktické skúsenosti pre po-
súden)e vý!počtu.
U všetkých 257 bodov nevyskytli sa vo výsled-

koch chyby zapríčinené nejakýIhi vadami výpočto-
vého programu, alebo porúchami počítača. Pokial
sa u niekgJkých málo bodov vyskytli chybné vý-
sledky v dosledku chybného vydierovania vstup-
ných hodnot (čo bolo pri kontrole prehliadnuté),
boli tieto chyby vdieJ,'ovaní ešte behom výpočtu
opravené a výpočet takýchto bodov bol potom zo-
pakovaný.
Cena 1 hod. výpočtov na LGP-30 je 200.- Kčs.

Kedže výpočet 1 bOdu trvá priemerne; 7 min., ob-
náša náklad na výpočet 1 vlícovacieho bodu asi
.27.- Kčs včl:tane dierovacích a kontrolných prác.,
'Ten istý výpočet, prl použití stredných mech ani-

I začných prosíriedkov (ručných alebo elektrických
kalkulačných strojov] trvá 2-,--2,5 hod., (kalkulo-
vané podra platných plánových noriem pre topo-
grafické mapovanie). Vlastné náklady pre 1 SH
výpočtových prác u ÚGK Bratislava obnášajú 17.-
Kčs, čí,že náklady na výpočet 1 vlícovacieho bodu,
sl1 34-42,50 Kčs. .
Je teda výpočet .vlícovacích bodov na samočin-

nom poWači LGP-30 o 2D"%-30 % lacnejší ako
ručný výpočet. Avšak významnejší prínos spočíva
v ušetrení živej práce, ČO predstavuje 2-2,5 SH
u 1 bodu.
U ÚGK Bratislava budú v r. 1963 zavedené vý-

počty súr.adnic a výšok vlícovacích bodov na sa-
močinnom počHači LGP-30 v plnom rozsahu pri
topografickom mapovani, Pritom bude ústav praco-
vat na ďalšom vývoji programu, aby sa ~krátil čas
potrebný na výpočet, čím sa tento výpočet stane
ešÍe produktívnej-ším.
Lektoroval: [nž. František Charamza. VUCTK, Praha

Z geodetické praxe
Geodetické práce na nerudnýclí lomech

526.99 : 622.1

.' Povinnost závodu zřldit dUlnl měřickou službu
a vést díllnl měřickou dokumentaci. Základnl práce
měřiče. při výstavbě lomu. Některé úkoly důlní.
měřické služby na nerudných lomech. Základnl
měřická dokumentace.

Podle bezpečnostních předpisů pro vyhledávám,
průzkum a dobývání rudných a nerudných ložisek,
vydaných Ústředním báňským úřadem (ÚBÚ) čj.
5000/58 je každý průzkumný, výstavbový i těžební
závod povinen zřídit důlní měřickou službu, která
provádi důlní m,ěřické a geodetickotopografické
práce a vede předepsaný soubor měřické a mapové
dokumentace.
. Důlní měřická služba v úzké spolupráci s geo-
logickou a provozní složkou závodu provádí všech·
ny měřIcké práce při průzkumu ložisek, projekto-
vám, výstavbě a likvidaci závodu, při otvírce, pří·
pravě a dobýváni v dobývacím prostoru a při za·
jišťování předepsaného souboru měřické dokumen-
tace. Kromě této vlastní měřické práce kontroluje,
zda se důlní práce provádějí podle schváleného
plánu, projeKtu nebo technologického předpisu,
správnost statistických data provedených důlních
prací, úplnost vydobytí ložiska (spolu s geologic-
kou službou) a zda se důlní práce neprovádějí
v chráněných územích bez povolooí.

Soubor, m~řické a mapové dokumentace je uve-
den v §§ 1147 a 1148 citovaných bezpečnostních
předpisů.
V některých závodech; jejichž činnost podléhá

hornímu zákonu (zák., 41/57 Sb. o .využití nerost·
ného pohatstvíJ, není však' tato služba zřízena a
důlní měřické práce vykonávají ústa~y geodezie
a kartografie, resp. měřiči, kteří jsou pro' tyto
práce pověřellli Ústřední správou geodézie a karto-
grafie v dohodě s ÚBÚ, podle ustanovení § 5,
odst. 3, vyhlášky č. 260/57 Ú. 1.

V zásadě možno rozdělit měřické práce na ne·
rudných lomech na:

1. vypracováni podkladů pro výkup pozemků,
2. vyhotovení podkladů pro návrh dobývacího

prostoru podle vyhl. ÚBÚ č. 260/57 Ú. 1.
3. vyhotoveni podkladů pro návrh plánu otvírky,

přípravy a dobývání podle vyhl. 261/57 Ú,1.,
4. vyhotovení požární mapy podle § 1148 bezpeč-

nostních předpisů ÚBÚ čj. 5000/58,
5. vyhotovooí a doplňování základních map a mě-

řické dokumentace podle předpisů ÚBÚ.

Pro výkup pozemků, které budou ve vlastnictví
těžebního podniku, vyhotovuje měřič geometrický
(polohopisný) plán s výpočtem výměr podle mě-
řických předpisů ÚSGK. Počet otisků, rozsah a
další náležitosti určí právní oddělení podniku,
popř. soud.
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2. Návrh dobývacího prostoru (np),
Podle vyhlášky OBO č. 260/57 O. 1. je povinností

těžebního podniku předložit návrh dobývacího
prostoru. Rozsah, tvar (vrcholy mnohoúhelníka)
určí těžební podnik podle výsledků geologického
průzkumu a semámí s nimi měřiče, zpravidla
přímo. v terénu n~bo zákresem na mapě. Hranice
dobývacího prostoru jsou uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož' vrcholy se
určují souřadnicemi v platném souřadnicovém sys-
tému. Jeho prostorové hrani.ce se zpravidla sta-
noví svislými rovinami, které procházejí povrcho~
vými h~anicemi (§§ 18 a 25 hor. zákona). K ná-
vrhu pro dobývací prostory o ,ploše přes '50 ha je
nutno přiložit mapu povrchové situace 'v měřítku
1 : 5 000 nebo .1 : 10 000. Mapa v měřítku 1: 2 880
nebo větším se vyhotovuje pro dobývací prostory
menší' než 50 'ha.
Do snímku, který má být vyhotoven podle mapy

s nejnovější situací v příslušném katastrálním
území, se zákresluje obrazec navrhovaného dobý-,
vacího prostoru s označením vrcholů a hranice
sousedních dobýva'~ích prostorů. V mapě je nut,no
zakreslit všechny dbjekty a situaci, která by mohla
být předmětem střetů zájmů, a to nejen v DP,
ale i v okolí dobývacího prostoru (do vzdálenosti
asi 200 ml. V mapě se vyznačí i souřadnice a nad-
mořské Výšky vrcholů dobývacího prostoru. Stala-li
by se VŠélktěmito údaji mapa nepřehlednou, uvede
'sé seznam 'souřadnic na zvláštní příloie.
Souřadnice získáváme přímým měřením. Vyty- ,

čení hranic DP v terénu není vyhláškou 260/57
přímo stanoveno, a proto je možné (po předchozím
souhláse OBO) získat souřadnice DP odsunutím
z 'příslušného mapového podkladu. V této souvis-
losti je na místě' připomenout dosud nevyjasněnou
otázku, zda má být' v mapě zakreslen skutečný
stav zjištěný v terénu nebo stav evidenčních {J0-
zemkových operátů, vedených středisky geodézie.
Jde zejména o uživatelské vztahy, hranice kultur,
apod., kde není mnohdy dosaženo souladu a sku-
tečnost neodpovídá mapovým podkladům. Rovněž
při otlsunov~ní souřadnic a zákresů vrcholů DP
v mapě, vlivem nesouladu kresby se skutečností,
dochází k různým ,nepřesnostem.
Výpočet plochy dobývacího prostoru· se provádí

analyticky ze souřadnic.
Návrh dobývacího prostoru se zakreslí do matri-

ce, vyhotovené na průsvitném plátně. Při popisu
matrice nutno uvést: název podniku, název provo-
zovny a pořadové číslo dobývacího prostoru
(v případě, že má lom více DP), údaje o kraji,
okrese, katastrálních územích, kde se' DP nalézá,
podpis vyhotovitele a otisk razítka· orgánu, den
zaměření, stupeň utajení a popis souřadnicové sítě.
K projednání návrhu DPse předkládá snímek mapy
v pěti vyhotov8lIlÍch. '
Ve dvojím vyhotovení se předkládají geodeúcké

výpočty souřadnic vrcholů DP a výpočet plochy
dobývacího prostoru. Všechny otisky mapy, vý-
počtu souřádnic, seznam soUřadnic vrcholů DP,
výpočtu plochy, příp. další geodetické písemné
i grafické přílohy nutno řádně podepsat a ověřit
razítkem provádějícího orgánu. V případě, že při
schválovacíÍn řízení bylo rozhodnuto, že hranice
DP se v terénu vytyčí, pr-átože to vyžaduje obecný
zájem nebo jiné závažné důvody, provede se vy--
tyčení běžnými geodetickými metodami s přesností
danou instrukcí technickohospodářského mapová-
ní. Vytyčovací elaborát předává se potom těžebc
nímu podniku pro další vyUŽití. Stabilizacé vrcholů
DP se zpravidla provádí měřickými značkami (-ka-
meny) a vyhotovuje se místopis;

3. Vyhotovování podkladů pro plán otvírky,
přípravy a do.bývání .

Těžební podnik ve stanovené lhůtě před zapo-
četím prací je povinen předložit plán otvírky, pří-
pravy a dobývání (PoPD), který schvaluje obvodní
báňský úřad (oBO). Náplň a náležitosti jsou uve-
deny ve vyhlášce 261/57 OJ., vydané Ostředním
báňským úřadem. .
Měřická služba vypracuje pro plán otvírky, pří-

pravy a dobývání tyto přílopy:

3.1. výškoP.isný a polohopisný plán 1: 1000
nebo ľ: 2000

v oblasti dobývacího prostoru a okolí do vzdále-
nosti asi' 200 m, obdobně jako u DP. Do tohoto
plánu se podle jednotlivých částí plánu zakreslují:
hrani~e dobývacího 'prostoru

s 'vyznačením výchozů ložiska, hlavních tektonic-
kých poruch, ochranných pilířů, železnic, silnic,
vnější energetické a telekomunikační sítě, vodo~
vodní a .kanalizační sítě, a osy charakteristických
řezů důlním polem nebo ložiskem,
otvírka a příprava

všechny důležité objekty a časové plány otvírky,
přípravy a .rubání ložiska s uvedením časového
sledu.

p I ~ n d ob Ý v k y
způsob dobývání s v.yznačením .směrů těžby, odtě-
žení aj. Určení prélcovních horizontů (řezů, etáží)
se zakreslí ještě ve zvláštní příloze (odst. 3.2.).
bezpečnost a větrání

způsob adsávání, protipožární zařízení, rozvedení
vodovodů a jiná bezpeooostní opatření.

rekultivační plán
způsob zajištění díla, nevydobyté zásoby, ochran-
né pilíře, zbytkové pilíře, způsob rek)lltivace a
úpravy pozemku po 'vytěžení nerostu, čásový pl4n
skrývek a způsob ,a místo uložení skryté zeminy.

Vyhotovují se na milimetrovém papíře ve stej-
ném nebo větším měřítku jako polohopisný plán.
Dořezů, které vyhotovujeme podle členitosti teré-
nu a geologické stavby ložiska, zakreslujeme kro-
mě těchto údajů (topografických a geologických)
i pracovní horizonty s časovými sledy postupu
prací skrývkových i dobývání., Zákres časových
sledů prací v polohopisných přílohách i v řezech
je nutno doplnit číselnými hodnotami ploch a
objemů pro Jednotlivé etapy (např. rok), získané
běžnými výpočetními postupy. Jako podklad pro
výpočet předá těžební podnik měřiči v souladu s tě-
žební kapacitou a plánem lomu rozsah skrývko-
výcll a těžebních prací.
PřIlohy uvedené v odst. 3.1. a 3.2. se vyhoto-

vujímetodami á s přesností podle instrukce THM.
Originál se vyhotovuje na zajištěném papíře s hli-
ní'kIovou fólií. Z dvou matric (výškopisné a poloho- ,
pisné) .se černohnědým soutiskem získá potřebný
počet tisků pro jednotlivé přílohy, jak jsou uve-
deny v odst. 3.1. Pro schvalovací řízení je nutno
předložit kompletní soubor ve dvojím vyhotovení.
Pro potřebu těžeblIlího podniku příp. dalších složek
se vyhotovuje dostatečný počet otisků jednotlivých
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příloh podle požadavku investora. Měřický elabo-
rát (zhuštění, polygonizace, technická nivelace, \
tachymetrický zápisník, polní náčrty apod.) a ma-
pový elaborát (originál a tisky ) .se předávaj~ podle
požadavku těžebního podniku buď jemu nebo od-
dělení technické dokumentace ÚGI< v kraji.'
Zaměření lomu, které musí být připojeno !Ila

platnou souřadnicovou a výškovou síť, se provádí
metodami pro THM a v nepřístupných IQmových
stěnách možpo využít pozemní fotogrammetrie.
V popisu mapy se uvede:
orientace mapy k severu, název dobývacího

prostoru, název těžebního podniku, souřadnicový
a výškový systém, měřítko, čísla mapových listů,
klad listů, d.atum vyhotovení, metoda zaměření,
údaje o vyhotoviteli a podpis, čtvercová síť po
10X10 cm, trigonometrické, polygonové a ji!Ilé mě-
řické body s příslušným očíslováním, příp. slovním
p'opisem, nivelační body, označení zobrazovací' sou-

o stavy, hranicedobývacího prostoru s vyznačením
vrcholů, hranice správní, .územní, hranice a popis
ochranných pilířů, rezervací apod.
V podkladech pro POPD musí být vyznače!I1o.

zejména:
ústí jam a štol, svážné a úpadnice, hranice lomu

(tj. horní a dolní hrana lomové stěny a vydobytý
prostor), skladiště výbušin, skladiště materiálu,
vozovny, strojovny, prostory se stálým' elektrickým
zařízením, čerpací 'stanice, stanice první pomoci,
protipožární skladiště, stabilně zabudované stroje,
čerpaqJa, tra!I1sformační stanice,. kompresorovn5',
vrátky a brzdidla; pohonné stanice lanovek, do-
pravní pásy, drtírny apod. Kromě toho se do mapy
povrchové situace zakreslují: železniční tratě
S uvedením hektametrů, silnice s kilometrovými
značkami, železniční a jiné mosty" visuté dráhy,
potrubí, elektrické vedení, kabely, vodovody, plyno-
vody, přírodní ttodoteče s označením směru toku,
jezy, provoZ!I1Ía jiné budovy .s popi,sem a názvem
budov. Polohopis a popis mapy se provede černou
tuší, výškové, káty modře a vrstevnice v intervalu
po 1 m a káty vrtů a průzkumných prací hnědě.
K vyobrazení situace/se užívá značek THM a zna-
ček pro důlní mapy.

4. Vyhotovování požární mapy závodú -

Požární mapu vyhotovujeme na otisku základní
mapy (polohopisné) podle bezpeč!I1ostních předpi-
sů, směrnic pro havarijní plány a směrnic o požár-
ních plánech závodů. Vyhotovuje se ve dvou exem-
plářích a každý rok v lednu se doplňuje. Obsah

I požární mapy je uveden v § 1148 bezpečnostních
předpisů ÚBÚ čj. 5000/58 a způsob vyznačování
obsahu mapy je stanoven ve směrnicích o požár-
ních plánech závodů, kde jsou v příloze uvede!IlY
i značky.

5. Vyhotovování a doplňování, základních map
ti měřické dokumentace

NáležÚQlstizákladní mapy a další soubor. měřicM
a mapové dokumentace jsou uvedeny v § § 1147 a
1148 citovanýchbezpečn9stních předpisů a.v při-
pravováné důlní měřické instrukci. Jednotlivé části
souboru ..se vyhotovují a doplňují v souladu.s po-
žadavky provozu, příp. g~ologické služby a ve
spolupráci s ní, s přesností podle i!Ilstrukce. THM
a již zmíněné připrav6vané důlní měřické in-
strukce. .
Při vypracovávání měřických a mé!opovýchpod-

kladů pro' těžební podniky je nutno v plné míře
-využívat všech -již dříve provedenýcn měření, ma-

pových .a měřických podkladů, které jsou dostupné
v" technické dokumentaci ústavů geodézie a karto-
grafie, archívech Ústředního geologického úřadu
(v podnicích Geologického průzkumu), Geofondu
i u těžebního poqniku apod.

[1] Vyhláška ŮBŮ č. 260/57 Ů. I. o dobývacich prostorech.
[2] Vyhláška ŮtBŮ č. 261/57 Ů. I. o plánech otvirky, přip.ravy

a dobýváni. I
[3J zákon č. 41/57 Sb. o využiti, nerostného bohatstvi.
[4J Instrukce technickohospodářského mapováni - prozatímni

vydáni - ŮSGK. .
[5) E. Mr á z: Horni předpisy. vyd. Práce 1959.
[6J Bezpečnostni předpisy ŮBŮ čj. 5000/56 pro vyhledáváni, prů-

zkum a dobýváni rudných a nerudných ložisek.
[7] Vyhláška Bh Praha č. 2870/32 Ů. I. (j důlnich mapách.
[8] Vyhláška Bh Brno č. 322{49 Ů. I. VB zněni vyhl. 787/49 o důl-

ních mapách.
[9] Návrh připravovaných ,směrnic OSGK a ŮBů VB vypracováni

mapových podkladů DP a POPD na nerudných lomech. .
[10} DÍllní měřická inst~ukce - návrh.

Geodetické stroje, přístroje
a pomůcky

Nivelační přÍll'trojZeiss-Koni 025 s kompenzátorem
526.951.4

Závody VEB Carl Zeiss Jena připravily další ni-
velační přístroj s kompenzátorem. Ohlašuje jej člá-
nek G. Hiithera: Kompensator-Nivellier "Koni 025",
UVeřejněný v Jenaer Rundschau, Sondetheft 1963.
Jak naznačuje přiřazené čislO 025, jedná se o pří-
stroj nižší přesnosti, než je známý Koni 007 a hodí
se tedy zejména pro běžné nivelační práce při pro-
jektoVání, vytyčování apod.
Kompenzátor nivelačního přístroje Koni 025 se-

stává v podstatě opět z hranolu pevně spojeného
s přístrojem a z hranolll. un;l!stěných na kyvadle.

Schematický řez přístrojem je vyznačen na obr.
1, kde značí:

1 Objektiv,
2 zaostřovací čočka,
3 kývavé hranoly,
4 pevný hranol,
5 ni tkový kříž,
6 okulár, '
7 kyvadlo,
8 tlumič kyvů.

Při nepřesnosti urovnání. svislé osy přístrOje ct,
zaujme kyvadlo 7 polohu, při níž svírá se svislid
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úhel ft. PrOtože kývavá óMická soustava je tvořena
dvěma pravoúhlými hrano ly ,3, je koeficient kom-
penzace, nutný pro splněni optických podmínek
kompenzátoru roven 4. Koeficient kompenzace, da-
ný mechanickými podminkami kyvadla, zvláště jeho
závěsu, neni V uvedeném článku numericky udán
a bývá určen poměrem p == {3: IX:. Výsledný koefi-
cient kompenzace daného přístroje 'tedy je' 4p.
Kompenzátor pracuje V mezlch -10';;; a ~ 10'.

Přesnost urovnáni z/áměrnépřimky do vodorovné
roviny, působením kompenzátoru, je udána hodno-
tou ;; 0,5". Tlumič kyvů 8 ustáli kyvadlo za dobu
asi jedné vteřiny. Kompenzátor nemá aretačni za-
řízenI.

Celkově je nivelačni přistroj Koni 025 uzavřené
konstrukce, vyhotovený zhruba ve tvaru kvádru.
Nemá hrubou lÍstaJilovku, jemná tistanovka je neko-
nečná, s ovládacimi kotouči po ,obou stranách pří-
stroje.K hrubému pohybu přístroje kolem svislé
osy dojde překonánim odporu. Zaostřov{l.c1 kotouč
dalekohledu s vnitřnim zaostřovánim je umistěn
na pravé straně přístroje (vzhledem k pozorova-
teli). Krabicovou I1belu, Qmístěnou na horni ploše
přístroje, lze ze stanoviska pozorovatele sledovat
v zrcátku, čímž je I~abráněno nežádouc1mu syste-
matickému neurovnáni této I1bely. Dosavadní typ
neni ještě vybaven vodorovným děleným kruhem.
Podle údajů uvedených v citovaném článku se však
předpokládá, že Koni 025 bude vyráběn také s vo-
dorovným kruhem.

Technické údaje:

dalekohled
(terestrický.) - zvětšeni 20krát

průměr objektivu 30 mm
zorný úhel 10 40'
nejmenši vzdálenost'
zaostření
násobná konstanta
součtová konstanta
přibližně

1,5 m
100

l1bela -
krabicová
dělený kruh -

citlivost 8' na 2 mm
průměr 50 mm
děleni 100 nebo 10'
čtení odhadem 10 nebo l'

K přístroji přísluší čtyřmetrové nivelační latě
s centimetrovým "E" dělením. Váha přístroje je
1,7 kg.,

Přesnost přístroje je charakterizována za nor-
málních okOlnosti střední kllometrovou chybou
obousměmé nivelace, velikosti ± 2,5 mm: Podle
citovaného článku neni třeba chránit přistroj proti
přímému slunečnimu teplu' slunečníkem. Tento
údaj, uváděný téměř u všech nivelačních přis~rojů
s kompenzátorem je však třeba přijimat s výhrada-
mi. Podle výsledků zkušebních měřeni VÚGTK v r.
1962 byl .shledán patrný vliv přimého slunečniho
osvětleni na přístroj Zeiss-Opton Ni 2 (inž. Vy-
skočll: Výzkum nivelačních měření, vyzkumná
zpráva č. 121 VÚGTK). Protože je přístroj Koni
025 opatřen oQvyklým zeleným nátěrem, pOhlcují-
cim více tepla' než bílý nátěr přístroje Ni 2, bude
jistě vhodnější nespOléhat ,na to, že vliv sálavého
tepla slunce bude' pod nižši odečÍtací přesností
Koni 025.
Z uvedení dalšího nivelačního přístroje f~Zeiss

v Jeně, vybaveného kompenzátorem, je zřejmá po-
kračujicí orientace' tohoto závodu na samočinné
prvky v nově vyráběných geodetických přístrOjích.

Právě popsaný nivelačni přístroj jistě také postup-
ně .vytlačí dosud vyráběný přístroj Zeiss Ni 060,
případně Ni 03Q z výrobního programu. Tato ten-
denc8t odpovídá celkové snaze nahrazení pomalých
I1belových přístrojů nivelačními přístroji s kompen-
zátory, které přinášejí až 50% úsporu času. Zá-
leží pouze na včasném vyzkoušení vlastnosti ,těch-
to přistJ::0jů) vyráběných. zejména v socialistických
státech a na jejich přednostním zavádění do geo-"
detické výroby.

Přípravy na 2. burzu nové techniky

, Po .ohlasu loňské burzy nové techniky, kterou orga-,
nizačně zajistit Ústav geodézie a kartografie \r Brně se
svou závodní pobočkou ČSVTS, byla očekávána reakce
resortních útavo. a vybraných výrobních podniko. na
její reprízu v letošním roce. Již nyní se zdá, že skuteč-
nost předčí všechna očekávání: k; aktivní účasti na bur-
ze v samostatných expozicích- je přihlášeno 14 ústavťl
OSOK, dvě vysoké školy a sedm nárOdnich podnikťl a
družstev, jejichž výrobní program je přímo určen po-
třebami zeměměřičů nebo které se mohou podilet na
realizacI některých zlepšovacích návrhů.
, Přípravy 2. burzy byly plně podřízeny loňským zku-
šenostem. Pro burzovní jedQ.án'íbyly zajištěny proti loň-
sku značně větší výstavní prostory v areálu Muzea děl-
nického hnutí, které jsou přístupné z budovy ústavu.
Pro ulehčení orientace návštěvníků a hlavně pro usnad-
nění práce informátorl1 jsou jednotlivé expozice řešeny
systémem oddělených boxl1, vybavených jak výstavními
plochami, tak i dostatečným počtem židlí, konferenčích
stolk,ů apod.
Nejpodstatnějším rysem 2. burzy je její specializace,

zaměřená letos na klíčové úkoly resortu: technickohos-'
podářské mapování a speciální práce. V obou, těchto
úsecích dochází v současné době k zapojení širokého
okruhu pracovníků, uplatňujících individuálně ve své
činnosti mnohá zlepšení, jejichž rozšíření a zavedení na
největším počtu pracovišť - mimoresortní nevyjímaje -
je nejvlastnějším posláním burzy. Vždyť schválený pro-
gram, který zahrnuje celkem 15, hodin burzovního jed-
nání, uspokojí jistě každého, kdo potřebuje s autorem
či vyslaným informátorem detailně pohovořit o vystavo·
vaném exponátu. Zvlášť potěŠujípí by bylo, kdyby zúčast·
něné výrobní podniky (Aritma Praha, Dřevoplast Nový
Jičín, Chemoplast Brno, Kinex Bytča, Koh-i-noor Karda·
šova Řečice, Nisa Proseč n. N., Meopta PrahaJ poznaly
blíže široké možnosti odbytu nových výrobků, zahrnu·
jících vystavená zlepšení.' '

Loňské poznatkyz festivalu geodetických filmů na·
znáčily, že tento druh výrobně' technické propagace na-
lézá st&iB širsí uplatnění. Dá se tedy očekávat, že i le-
tos přihlášené filmy a seriály diapozitivů (o ty byl fes-
tival nově rozšířen) ze sedmi ústavů geodézie a karto-,
grafie dojdou příznivého ohlasu a snad i následování. '
Termín konání 2. burzy nové techniky je v přímé ná-

vaZnosti na V. mezinárodní veletrh. Oalo by se říci, že
burza je vhodným tematickým doplňkem pro návštěvníky
veletrhu. kteří hledají novinky zeměměřičské techniky.
Aby tato návaznost byia j'eště více zdůrazněna, zajišťuje
organizační komiSe návštěvu některých veletržních expo-
zic, , která. by umožnila hlubší výklad skupince odbor·
níků. V každém případě bude mezi,burzovními materiály
upozorněno na závažné veletržní exponáty, vztahující se
ke geodetické, fotqgrammetrické, kartografické či poly-
grafické výrobě.
Příprava, 2. burzy nové technIky v těchto dnech vrcho·

lí. Její úspěch nebude jen úspěchem pořádajícího ústavu.
ale všech zúčastněných podniků a bude jistě důstojným
článkem příprav ke IV. celostátní konferenci geodett'l.
v roce 1964.
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Program 2. burzy nové techniky v oboru geodézie
a kartografie:
. 11. září 1963

10.00-16.00 Instalace podnikových expozic
16.30-18.00 Prohlídka 2. burzy NT podnikovými

irtformtítory
12. září 1963 .

9.30 Zahájení
10.00-15.00 Burzovní jednání
15.30-18.00 Festival geodetických filmů (I. část)

13. září 1963
9.00-15.00 Burzovní jednání
15.30-18.00 Festival geodetických filmů (II. část)

14. zá.ří 1963
8.00-10.00 Vyhrazeno pro pracovníky ÚGK Brno
10.00-10.30 Vyhlášení nejlepších exponátů a expo-

zic 2. burzy NT.
10.30-14.00 Likvidace podnikových expozic

Klimeš

Mapy, atlasy
526.89 (100)

Kapesní atlas světa. Vydala Ústřední správa
geodézie a kartografie, Praha 1963, 2. vydání. Zpra-
coval Kartografický a reprodukční ústav v Praze.
Odpovědný redaktor Alena Vandová, promovaná
geografka, technický redaktor Bohumil Stehlík,
textovou část zpracovali dr. Dušan Trávníček a dr.
Jaroslav Vinař. Náklad 100337 výtisků, cena Kčs
15,--'. I

Zájem veřejnosti o současné dění ve světě vy-
volává neustále potřebu informačních příruček,
poskytUjících rychlou, přehlednou, přitom však
dostatečně podrobnou orientaci o světových po-
měrech. Mezi nejoblíbenější publikace tohoto r,ázu
patří kapesní' atlasy, které svými rozměry dovo-
lují čtenáři, aby je měl kdykoli opravdu "po ruce".
Proti velkým a1:1asovým dílům mají kapesní atlasy
ještě další výhody, pokud ovšem· nejsou žádány.
informace, přesahující jejich možnosti, dané roz-
sahem: jsou poměrně levné a mohou být vydávány'
v opakovaných vydáních, takže údaje v nich ob-
sažené jsou neustále aktualizovány, aniž by bylo
nutno měnit základní koncepci díla, Toho svědec-
tvím jsou např. desítky vydání kapesních atlasů
německých. .
Nehledíme-li ke starším atlasům (Atlas ČsČK;

Kapesní atlas Melantricha) a k příručnímu vydání
Malého atlasu světa, vydávanému ÚSGK, který se
svými rozměry_ vymyká pojetí kapesního- atlasu,
přistoupila Ústřední správa geodézie a kartografie
k vydání Kapesního atlasu v r. 1960, kdy vyšlo
jeho první vydán~ v nákladu 100000 výtisků. Již
tehclv byla uplatněna správná koncepce, atiy vždy
jeden mapový list tvořil celek s textovými údaji.
Pro veliký zájem veřejnosti přIstoupil Kartografic-
).<ý a reprodukční ústav v Praze ke zpracování
clruhého, aktualizovaného a rozšířeného vydání.
Kapesní atlas ÚSGK obsahuje ve druhém vydání

celkem 41 mapových .listů; řazených v osvědčeném
geografickém pořadí. Po mapě hvězdné oblohy a
manách světa následuje fyzická a politická mapa
Evropy, dále pak politické mapy jednotlivých stá-
tJ°, nebo skupin států, Je přirozené, že zvýšená
pozornost je věnována naší vlasti (3 listy) a So-
větskému svazu (4 listy). Evropa, pro naše čtenáře

nejbližší a nejdůležitější předmět zájmu, je v atla-
su zastoupena celkem· 15. mBIPovými listy, takže
jednotlivé státy jsou znázorněny při zachování
přehlednosti s potřebnou podrobností.
Asie je zastoupena 7 listy, z toho opět fyzickou

mapou kontinentu, podob'lě Afrika (5 listů), Ame~
rika Severní (5; listů) a Jižní (3 listy), Austrálie
a Oceáni1e (2 listy), Arktida a Antarktida (1 list.).
Vítaným doplňkem hlavních map jsou mapové

vÝřezy, znázorňující ve větším měřítku podrobněji
významné oblasti, jež by v měřítku hlavní mapy zani-
kaly, například Gibraltar, Dardanely,Krym, Kuzbas,
Ferganská dolina, Pádská nížina, delta Nilu, Le-
vantské státy, Jáva, Panamský průplav apod., cel-
kem 56 výřezů, z hlediska současných událostí
účelně volených.
Textová část atlasu, tištěná na rubu mBIPa vzta-

hujícíse na jejich obsah, je zpracována fakto-
graficky tak, aby - bylo dosaženo co největšího
množství užitečných informací na malé ploše.
Zhuštěné, téměř telegrafické podání je přitom jed-
ním z vůdčích znaků všech kapesních atlast'J., které
jen tak mohou plnit svoji základní funkci rychlé
a přehledné informace. Politického zaměření atlasu
je dosahováno jeho celkovou koncepcí - výběrem
znázorňovaných oblastí (např. věnováním zvýšené
pozornosti rozvojovým zemím a státům socialistické
soustávy) a hodnocením I a výběrem uváděných
faktů.
Úvodní kapitoly textu tvoří tabulky s údaji

o sluneční soustavě,. vypuštěných družicích, o roz-
měrech zeměkoule, mořích, 'řekách, výškách apod.
!Zajímavá je zde tabulka geografických rekordů.
Politická mapa světa je provázena seznamy mezi-
státních organizací, paktů atd. Fyzické mapy světa-
dílů. obsahují stručný POlpis přírodních poměrů a
tabulky největších řek, jezer, hor, ostrovů, le-
dovců, sopek aj.,' politické mapy obsahují pak ta-
bulky států s uvedením ploch, počtu obyvatelstva
a jeho hustoty. Užitečnou pomůckou je též tabulka
vývoje afrických států k samostatnosti, dovedená
až' k .osamostatněnI Ugandy 9. 10. 1962.
Textové údaje o jednotlivých státech jsou zpra-

covány podle jednotné osnovy a jednotného pořadí
informací. Po uvedení úředního názvu státu, jeho
rozlohy, počtu obyvatelstva, formy státního zří-
zení a jména představitele státu následuje správní
rozdělení, hlavní město, jiná města (s počty oby-
vatelstva podle posledních údajů) a měna státu.
Hospodářské údaje jSOl,luváděny stručnou charak-
teristikou a výběrem nejdůležitějších absolutních
ukazatelů průmyslové a zemědělské výroby, do-
pravy, vývozu a dovozu. Je možno konstatovat, že
množství uváděných informací o jednotlivých stá-
tech, jež zhruba odpovídají jejich významu, jsou
správně rozv:rženy. Umístění informací na rubu
příslušných map v Kallesním atla~u do jisté míry
omezuje jejich rozsah, ale přes to bylo správně
voleno tak, že se jednotliVým státům dostalo tolik
pozornosti, kolik vyžadují.
Nutným doplňkem mod,erního atlasu je pečlivě

zpracovaný abecední seznam zeměpIsných názvů
a stručné Zásady cizoíazyčné vYslovnosti. O značné
'podrobnosti Kapesního atlasu svědčí, že jeho rej·-
střík obsahuje na 73 stranách téměř 12000 země-
pisných názvů.
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Nutnosťvydat v krátké době, celkem 200000 vý-
tisk.u Kapesního atlasu světa je dokladem nejen
intenzívního zájmu naší veřejnosti O světové dění,
ale svědčí i o tom, že byla ?:pracována užitečná
a hodnotná příručka praktického formátu zdařile
graficky uprav~má.

Kartografická informační služba
, 'KRÚ v Praze

Přírůstky mapové dokumentace VůGTK' v Praze

SSSR

Přfručnťmapy
~ossljskaja sovetsk~ja ,.ederal1vnaja soclaIlstičeskaja RespuJJlika.

Měřítko 1:10 000 000. Moskva, GUGK MGION SSSR j.962. I' list. vlcp.-
barevný, rozměr kresby 44,5X79,5 cm [slož. 61X91). Náklad 30000

, výtlsků. Cena 9 kop.
VOGTK čís. přír. 243/62.
Polltlčeskaja karta ntIra. Měřltko 1:50 000 000. Moskva. GUGK

MGíON SSSR 1961. 1 list, vlcebarevný, rozměru kresby 42X66 cm
(50X,73). Náklad 115000 výtlSků. Cena '9 kop.
VOGTK cls. přlr. 244/62.
'Obě mapy jsou v politlckém kolorltu - místoplsn':;.

Nástěnné mapy
Azerbajdžanskaja SSR. Fizlčeskaja karta. Měřltko 1:600000. Příč-

né válcové konformnl ~obrazenl. Moskva, GUGK MGiON SSSR 1961.
1 list, v)cebarevná, rozměr kresby 63X90 cm (83,5X1OO). Ná~lad.
6000 výťisků.cena 16 kop.' '
VOGTK čís. pří,. 245/62.
Školní nástěnná map'a pro střední školy má terén zobrazen

vrstevnicemi v barevném odstupňování výšek až Ilad 3 500 metrů
v deseti barevných odstíneéh a hloubky moři hloubnicemi pod 500
metrů v pěti barevnÝch odstínech. Zakreslena je hlavní hydro-
grafická síť s pojmenováním. Sídliště jsou ve čtyřech velikostech
pod/epočtu obyvatel. V mapě jsou, smluvenými znaky vyznačena
naleziště užitkových nerostů. V pravém horním rohu je doplňkové
schéma fyzlcko-geograflckých oblastí a částí Azerbájdžánské SSR.
BaAklrsksja ASSR. Fizičeskaja učebnaja karta. Měřítk-o 1:600 MO.'

Moskva, GUGK MGíON SSSR 1962. 1 list, vlcebarevná, rozměr kres-
by 95,5X75 cm [1l6X.90}. Náklad 13 000 výtisků. Gena 18 kop.
VOGTK čís. přfr. 256/62., ,
Školní hástěnná mapa má ,terén zobrazen vrstevnicemí v barev-

ném odstupňováÍlí VÝš,kových vrstev a stínováním: Zakresl ena je
slt vodnlch toků, silmc a železnic .. Sídliště jsou ve čtyřech veli-
kostech podle počtu obyvatel. V mapě jsou dále smluvené značky
nalezišť užitkových nerostli a í historických míst a objektů. V le-
vém dolním rohu hlavni mapy jsou doplňkové mapky:, rostlinstva,
klimatická a národnostní.
Gruzinskala. SSR. Učebnaja karta. Měřítko 1:600000. Moskva.

GUGK MGiON SSSR 1961. 1 list, vícebarevný, rozměr kresby 58X93
centimetrů [80X104].Náklad 7000 Výtisků. Cena 15 kop.
VOGTK čís. přlr. 2~a/62. '
Školní nástěnná mapa správního rozděleni Gruzinské SSR je

určena pro střední školy. V koloritu územních správnich jednotek
s iemně stínovaným terénem je zakreslena hydrografická, silniční
a železniční síť. se sídlišti V pěti velikostech podle počtu oby-
vatel. /
Central'no-promyšlennyj ralon. Ekonomičeskaja učebnaja karta.

Měřítko 1:900 000. Moskva, GUGKMGíON SSSR 1962. 2 listy ve spo-
lečhém rámu, vícebarevná. rozměr kresby listu 91X57 cm (lWX66).
Náklad 2000 soubo,rů. Cena v listech 28. kop.
VOGTK čís. přlr. 246/62. .
Volgo-Vjatskll rlljon. Ekonomičeskaja učebnaja karta. Měřítko

1:1000 000. Moskva, GUGK MGiON SSSR 1982. 1 list, vícebarevl,lÝ,
rozměr kresby 83X76.5 cm [104X90,5). Náklad 5000 výtisků. cena
18 kop.
VOGTK čís. přír: 247/62.

Uzbekskaja SSR. "Ekonomičeskaja karta. Měřítko 1:1 000,000. Mosk-
va, GUGK MGiON SSSR '1961. 2 listy ve společném rámu, víceba~ev-
ná, rozměr kresby listu 95,5;P2,5 cm [114X80). Náklad 5000 sou-
borů. Cena v listech 34 kop. .
VÚGTK čís.přlr. 249/62.
'Školní nástěnné hospOdářské mapy pro střední školy zobrazují

plošným yybarvenlm pěstebnl oblastl s vyznačenim lesních ploch
a smluvehými znaky osevů různých plodin. Kruhovými barevnými
znaky je vyznačen ,průmysl a černými znaky těžba nerostných
suroVin. Zakreslena je hydrografická, silniční a železniční síť, pro-
pojeny JSOIl nať'tovody a plynovody. Uvedena jsou významnějši
sldl iště, průmyslová centra a naleziště nerostů. Vyznačeny jsou
též elektrárny tepelné, vodni a atomOvé.

Atlasy
Atlas Ukralnskoj I' Moldavskol SSR. Moskva, GUGK IyIGiON SSSR

1962. Formát 34,5X28 cm. Map 90 stran, Náklad ,,25 000 výtisků.
Cena 3 ruble.
VOGTK čls. přír. 228/62. / I

Hospodářský, atlas dVOU spusedleích svazových socialistických
republik Ukrajinské a Moldavské obsahuje množství map, karto-
gramů a' diagramů zobrazujíclch jejich hospodářské poměry.
PO mapě politicko.administrativní a fyzických poměrů následují:

geologická, tektonická, geomorfologická, meteorologické, půdní,
rostlinstva, lesůď zvlřeny, rybího.průmyslu, fyZicko-geografického
rozdělení, hustoty obyvatelstva, dopravy,--prflmyslu, polnohospo-
dářské, sovchozů, socíálních a kulturních zařlziml [nemocnic, sa-
natorií, škol atd.) a závěrem mapy hospodářskO-admiItistrat!Vnf.

Geodetický obzor
sv. 9/51 (1963) Č. 8

At)as byl zpracován ve spolupráci kartografických a vědeckých
pracovníkůbbou svazových republik. '
Atlas mlra. Moskva, GUGK MGiON SSSR 196t~ Formát 19,5Xll,5

centimetru, vázaný. Map 165 strart, rejstřík zeměpisných názvů
128 stran. Náklad 50000 výtisků. cena ,2 ruble. - ,
VOGTK čís. přlr. 226/62.
Kapesní atlas světa obsahuje politické mapy soviltských socia-

listických republik, světa, světadílů a k .nim náiežepcích skupin
států. Mapy světa a světadllů jsou uvedeny též fyzické.
Atlas má závěrem obsáhlý rejstřik zeměpisných názvů.

Atlas mira. Moskva; GUGK MGiON SSSR 1981. Formát 18X13 cm,
brožovaný. Map 64 strall' Náklad 150000 výtisků. ,Cena 30 kop.
VOGTK čis. přír. 227/62.
Populární brOžované vydáni atlasu světa obsahuje toliko mapy

politické: světa. několik dílčích map SSSR, světadllů a k nim ná-
ležeJících skupin států.' ,

Slovenské rudohorie (Stredná časO. Súbor turistiokých máp.
Mierka 1:100000. Vydala OSGK. Spracoval a vytlačil KRO V Modre·
HarmOnii. Turistický obsah schválený Ostredným odborom turis·
tiky ČSTV. 1. vydanie - 1963. Náklad 9230 výtlačkov. 1 list,
vieceifarebná, rozmer kresby 42,5X83,5 cm (slož. 22X13). Cena
Kčs 5,-.
VÚGTK, čis. přír. 179/63
Ružomberok a okolle. Súbrir turistických máp. Mierka 1:100 000.

Vydala ÚSGK. Spracoval a vytlačil KRO v Modre-Harmónii. Turis
tický obsah schválený Ústredným odborom turistiky, ČSTV. 1. vy
danie - 1983. Nákladg 230 výtlačkov. 1 list, viacejfarebná, roz,
mer kresby 42,5X37,5 cm (slož. 22X13]. cena Kčs 4,-.
VÚGTK, čís. přír~ 180/63
Turistické mapy s tvarem terénu vyznačeným vrstevnicemi, stí·

nováním a kOtami výšIn, zeleně vybarvenými lesními plochami,-
hydrografickou sHi a místdplsem, mají zakresleny silnice, želez·
nice a turistické cesty. Objekty významné, pro turistiku z hlediSka
kulturně poznávacího (historického, 'uměleckého, přirodovědec·
kého apod.), zdravotniho, ubytovacího nebo stravovac!ho jsou
uvedenv v červené barvě. Na druhé straně map je "Stručný tu
ristický a kultúrno-vlastivedný obsah".

Indija, Pakistan i Cejlon. Flzičeskaja učebnaja karta. Měřltko
1:4 000 000. Kuželové' konformnl zobrazenI. Moskva, GUGK MGiON
SSSR - 1961. 1 list, vicebarevný; rozměr kresby 91,5X83 cm
(111X92). Cena 17 kop.
VÚGTK, čís. přír. 251162
Skolni nástěnná mapa fyzických poměrl1 má terén zobrazen.

vrstevnicemi v barevném odstupňování Výšek nad 6 000 m v devíti
odsUnech a hloubky moří hloubnicemi pod 4 000 m v šesti ba·'
revných odstínech. Zakreslena je hlavní hydrografická a želez·
niční síť. Sídliště jsou v pět! velikostech podle počtu obyvatel,
V mapě jsou též smluvenými znaky vyznačena naleziště užitko·
vých nerostl1.
Francija. Fizičeskaja učebnaja karta. Měřítko 1:1 250 000. Kuže·

lové konformní zobrazení. Moskva, GUGK MGiON SSSR - 1961.
1 list, vicebarevný, rozměr kresby. 85X79,5 cm, [107X92). Cena
Vk~. '
VOGTK, čís. přlr. 250/62
Školní nástěnná mapa, fyzických poměrů má terén zobrazen

vrstevnicemi v barevném odstupňování výšek nad 3 000 m V osmi
odsUnech a hloubky moří, hloubnícemi pod 4 000 m v šesti
barevných Odstínech. Zakreslena je hydrografická a železniční
síť. SídUště jsou v pěti velikostech podle počtu obyvatel. V map!?
jsou smluvenými znaky vyznačena nale.ziště užitkových nerostů.
V levém dolním rohu mapy je v měřitku hlavni mapy doplňková
mapa ostrova Korsiky., .
lužnala Amerika. Učebnaja karta. Měřltko 1:6 000 000. Azimutální

stejnoploché zobrazenI. Moskva, GUGK MGiON SSSR - 1962. 4 listy
ve společném rámu, vícebarévná, rozměr kresby listu 80,OX62,5 cm
(98X70). Cen& V listech 43 kop.
VÚGTK, čÍ's. přír. 253/62
Š,kolní nástěnná mapa fyzických poměrů Jižní Ameriky s níži·

nami v temně zelené barvě a terénem s vrstevnicemi vybarvený-
.mi podle stanovené stupnice až nad 5 000 m ·a hloubnicemi moří
pod 6 000 m má zakresleny vodní toky splavn'é, nesplavné a vy·
sýchající, železničnl síť a sídliště ve čtyřech velikostech podle
počtu obyvatel. Smluvenýmí znaky jsou označena naleziště užit· _
kových nerostů. V mořích jsou šipkami vyznačeny směry teplých
a studených proudl1.
Afrika. Politická mapa. Měřítko, 1:10 000 000. Příčné stejnoplochii

azimutální zobrazení., Moskva, GUGK MGíON SSSR - '1961. 1 list,
vícébarevnÝ, rozměr kresby 94,5X82.5cm [109X891. cena 15 kop,
VOGTK, čis. přír. 252/62
Nástěnná' mapa Afriky v politickém koloritu. Zakreslena jQ

hydrografic15á, žeJezniční a silnični siť a námořní spoje. Sidliště
jsou v šesti veli\<ostech podle počtu obyvatel.
Mestorožděnija poleznych Iskopajemych mlra [Ložiska užitkovýci)

nerostů ve světě). Učebnaja karta. Měřltko 1:20000000. Polyko
nické zobrazeni CNIIGAiK. Moskva, GUGK MGiON SSSR - 1982.
4 listy ve společném rámu. vlcebarevná. rozměr kresby Ustu
,2..1.4X83 cm (68X94). cena v listech 54 kOD.
VUGTK, čís. přlr. 245/82
Školní nástěnná mapa světa má ve stinovaném terénu pevnin

s nejdUležitějši hydrografickou sltí. s hranicemi států a zemí,
s městy ve' třech velikostech podle počtu obyvatel a misty vý
zna,ntných nalezLšť smluvenými:z;naky označena ložiska, užitkových
neřostl1. V levém dolnim rohu hlavní mapy je doplňková mapa
"Západnl Evropa" v měřítku 1:7500.000.' ,

zoogeografičeskaja karta mlra. Učebnaja. Mě.řítko 1:20 '000 000.
Polykonickézobrazení CNIlGAíK, Moskva, GUGK MGiON SSSR -
1961. 4 listy ve společném rámu, vkebarevná, rozměr kresby
listu 52,5X82,5 cm [70X100).
VOGTK, čís. přlr. 255/62. ..' ,
ve. ~kolnl nástěnné mapě světa je se zoogeograf!ckého hledíska

pevnina rozdělena na pět zoogeograflckých oblastí a tyto dále
na podoblasti, které jsou oč(slovány a barevně rozlišeny. V mapa
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jsou v místech výskytu vyobrazení živočichů s očíslováním, a po
obou stranách mapy jsou u těchže vyobrazení s čIsly uvedeny
názvy živočichů .. Pro orientac:í je v mapě zakreslena síť hlavních
vodnlch' toků s pojmenováním a uvedena hlavnI města zemí
• stá,td

BULHARSKO
Karta na gorlte 'v BIUgarlja. [Mapa lesů Bulharska.) Měřítko

1:1 000 ODD, Solia, UGK - 1961. .Zpracoval a vyhotovil "Kart·
proekt" při UGK. 1 list, vícebarevný, rozniěr kresby 44X59.5 cm
(58X82j.
VŮGTK, čís. přír. 268/62'
Mapa podává v plošném vybarvení přehled zastoupení dřevin

v lesích Bulharska. ,
Karta na' chldrogeoloikoto rajonlrane na Blílgarlja. (Mapa

hydrogeologického rozdělení Bulharska.) Bulharská akademie věd
- Geologický ústav ••Strašimira Dimítrova". zpracoval á vyhoto·
vil "Kartproekt" při UGK, Solia - 1960, 1 list, vícebarevná, roz,
měr kresby listu 57X89 cm (70X99).
VŮGTK. čís. pří •• 155/63
V mapě hydrologické oblasti Bulharska s podrobnou vodní sítí

je barevně rozlišeno šest podoblastí podle závislosti vodnich
zdrojů na geologickém prostředí a jeho stavbě. K dalším čet·
.ným smluveným značkám geologické propustnosti, složení apod.
jakož i k značkám u vodních toků jsou bližší údaje ve vy·
světlivkách.
Názav a vysvětlující taxt mapy je uveden též anglicky.
Ungarska narodna republika. Učebna ikonomičaska karta. (Ma·

ďarská lidově demokratická republika. Školní hospodářská mapa.)
Měřítko 1:500 000. Solia, UGK při DKSA - 1962. Zpracoval a vy·
hotovil ••Kartproekt" při UGK. 2 listy ve společnéI)l rámu, více·
barevná, rozměr. kresby listu 75,5X 55,5 cm (100X70).
VŮGTK, čís. přír. 269J62
Rumlinska narodna republika. Učebna ikonomičeska karta. [Ru·

munská lidově demokratická republika. Školní hospodářská mapa.)
Měřítko 1:700000. Sofia, UGK při DKSA - 1962. Zpracoval a vyho·
tovil ••Kartproakt" při UGK. 4 listy ve společném rámu, víceba·
revná, rozměr kresby listu 79,5X59,5 centimetrů [95,5X70)._
VŮGTK, čís. přír. 270/62
Germanska demokratična. republika i Germanska Iederalna re-

publika. Učebna ikonomičeska karta. (NDR a NSR. Školni hospo-
dářská mapa.) Měřítko 1:750 000. sofia, UGK při DKSA - 1962.
Zpracoval a vyhotovil "Kartproekt" při UGK. 2 listy ve společném
rámu, vícebarejlná, rozměr kresby listu 60X91,5 cm [84X105]. .
VŮGTK, Čís.přír. 156/63

Afrika. Učebna 'ikonomičeska karta. (Afrika .. školní hospodář-
ská mapa.) Měřítko 1:8000 000. Plochojevné azimutální zobrazení
Lambertovo. sofia, ŮGK při DKSA _. 1982. Zpracoval a vyhotovil
"Kartproekt" při UGK. 2 listy ve společném rámu, vícebarevná,
rozměr kr'esby listu 58X93 cm [84X105).
VŮGTK, čís. přír. 157/63 .
Školní nástěnné hospodářské mapy mají v plošném vybarvení

'zemědělskÝGh oblastí smluvenými znaky vyznačeno pěstování růz-
ných hospodářských plodin a živočišstva. U průmyslových center
je v kruzích vyznačen průmysl podle zastoupení. Místa těžby ne-
rostných surovin jsou vyz'lačena. smluvenými znaky' ve velikosti
podle množství výskytu. Mapy jsou doplněny hydrografickou a
železniční sítí.

Poleznl Izkopaemi v SSSR. Učebna karta. [Užitkové nerosty
v SSSR. Školní mapa.) Měřítko 1:5000000. Normální kuželové
zobrazenI F., N. Krasovského. Solia .. UGK - 1961. Zpracoval a vy-

I hotovil "Kartproekt" při UGK. 4 listy ve společném rámu, více·
barevná, rozměr kresby listu 57X87 cm [70X99J.
VUGTK, čís. přír. 271/o~
Školní nástěnná mapa Svazu sovětských socialistických repub-

lik s nejdůležítější hydrografickou sítí, hlavními městy svazových
republik a s místy palezišť užitkových nerostů, při nichž jsou
sI)lluvené značky uvedeny ve třech velikostech podle bohatosti
ložiska. Plošně jsou vyznačeny rozsahy uhelných pánví a nafto·
vých polí.

Slíjuz na slívetskUe soclalističeskl ropubliki.· Fizičeska karta.
[SSSR,- fyzická mapa.) Měřítko 11'5000,0110. sofia, UGK - 1961.
Zpracoval a vyhotovil ••Kartproekt" při UGK. 4 listy ve společném
rámu, vícebarevpá, rozměr kresby 57,5X87cm f70X100l.
VŮGTK, čís. přír. 272/62 I
Školpí nás\ěnhá mapa fyzických' poměrů s hydrografickbu sítí

a sldHšti rozvrženými do pěti velikostních tříd má terén znázor-
něn. vrstevnicemi vybarvenými podle dobře odstupňované barevné
škály a hloubky moří bloubnicemi vybarvenými v odstínech modré

, barvy. v' mapě jsou též smluvenými znaokami označena naleziště
u2itkovýc~ nerosti\.

logozap-adna Azija. Učebna karta. (Jihozápadní Asie. Školní
mapa.) Měřítko 1:3 000 000. Kuželové konformní zobrazení. Sofia,
UGK při KAB - 1962. zpracoval a vyhotovil "Kartproekt" ;m
UGK. 2 listy a 2 půllisfy ve společném rámu, vícebartlvná, na
třech listech rozměru papíru 100X70,cm.
VÚGTK, čís. přír. 273/62
Školní nástěpná mapa Bllzkého a Středního východu, všeobecně

zeměpisná, má terén zobrazený vrstevnicemi vybarvenÝ\I1i podle
stanovené stupnice barev až nad 4 000 m v sedmi odstínech a stí-
nováním, hloubky moří hloubpicemi ve čtyřech barevných odstí-
nech. Zakresleny jsou vodní toky splavné, pesplavné a vysýcba-
jící a jezera sladkovodní a slaná. Dále je zakreslena železniční
a silnični síť. sídliště jsou rozvržena do čtyř velikostních tříd.
smluvenými znaky jsou označená naleziště užitkOVýCh nerostů.

Polltičeska karta na sveta. ,[ Politická mapa světa.) Měřítko
1:20000000. Polykonické zobI'azení CNlIIGAIK. sofia, ,DGK při DKSA
- 1962. ;Z;pracoval a vyhotovil ••Kartproekt" při DGK. 4 listy ve
společném rámu, rozměr krésby listu 53X84 cm [10X92,5).
VŮGTK, čís. přIr. 158/63

Mapa podávajíCli 'Přehledný obraz dnešního politického rozdělení
světa má plošné! vybarvení zemí a států, města uvedena v pěti
velikostech· podle počtu obyvatel a zakreslenou vodpí, železniční
iI silniční síť, kal'av.anní cesty, námořní spoje i letecké linky .

Naljagane na vlízducha I preobladavalitl vetrove - Jandari.
(Tlak vzduchu a převládající větry - leden.) Měřítko 1:25000000.
Grintenovo zobrazení. Sofia, UGK"":' 1961. Zpracoval a vyhotovil
"Kartproekt" při UGK. 2 listy ve společném rámu, vícebarevná,
rozměr kresby listu 91X80 cm (l05X84). .
VŮGTK, čís. přír. 274/62

Naljagane na vlízducha I preobladavašti vetrove JUlii. (Tlak
. vzduchu a převládající větry - červen.) Měřítko 1:25000000.
Gl'intenovo zobrazení. So.!ia, UGK - 1961. Zpracoval a vyhotovil
"Kartproekt" při UGK. 2 listy ve společném rámu,'vícebarevná,
rozměr kresby listu 91X80 cm [105X84).
VŮGTK, čís. přír. 275/62
Synoptické mapy světa s kresbou isobar a šipkami vzdušných

proudů.

Prlrodnl pejzaži v sveta. [Přírodní oblasti světa.) Schema. So-
fia, UGK při DKSA - 1962. Zpracoval a vyhotovil "Kartproekt"
při UGK. 4 listy ve společném rámu, vícebarevné, rozměr kresby
listu 55X85 cm (70XI00).
VŮGTK, čís. přír. 159/63
Školní nástěnné schema přírodních oblastí. ve světě zobrazuje

kresbou typické porosty pevnin v jednotlivých vegetačních ob·
lastech světa s barevným vyobrazením vyskytujících se tam druhů

) zvířat a v mořích ryb. V mapě Zobrazená zvířata a rostliny jsou
očíslovány a ve vysvětlivkách podle čísel pojmenovány. V pra-
vém rohu schématu je doplňKová mapa ••Fizikogeografski porci
i oblasti v sveta" (Fyzickogeografická pásma a oblasti své.ta)
a v levém rohu vyobrazení různých typů krajin.

Monarchijata na Aleksandr, Makrlianski 336-323 g. pro n. e.
lstoričeska karta. (Říše Alexandra· Makedonského 336-323 r. př.
n. 1.) Měřítko ,1:4 000 000. Sofia, UGK při DKSA - 1962. Zpracoval
a vyhotovil ••Kartproekt" při UGK. 2 listy ve společném rámu,
vícebarevná, rozměr kresby listu 84,5X65 cm [105XB4].
VŮGTK, čís. přír. 160/63
Na školpí nástěnné historické mapě Balkánu, Řecka, části

Egypta, Blízkého a Středního východu až po řeku lndus jsou
šipkami vyznačeny směry vojeqských tažení Alexandra Makedon-
ského a rozsah veleřiše získané jeho výboji.

nalija V. - I. v. pro n. e. lstoričeska karta. (Italie v V. - I.
stol. př. n. I. Historická mapa.) Měřítko 1:1000000. Kuželové
stejnoúhlé zobrazení. Sofia, UGK -~962. Zpracoval a vyhotovil
"Kartproekt" při UGK.2- listy ve společném rámu, vícebarevná,
rozměr listu 58,5X91 cm (70X99,5).
VŮGTK, čís. přír. 277/62
Školní nástěnná historická mapa politického rozdělení a dě-

jinných událostí Ualie v V. - I. století př. n. I.
V pravém horním rohu hlavní mapy. je dodatková mapa v mě-

řítku lB 000 000 "Vtora puničeska vojna" [Druhá punská válka) a
••Bitkata pri Kana - 216. r. pro n. e." [Bitva u Kan - 216 r.
př. n. 1.).

Evropa IX.-XI V. Istoričeska karta. (Evropa v lX.-XI. století.
Historická mapa ..l Měřitko 1:3 500 000. Sofia, UGK při DKSA -
1962. Zpracoval a vyhotovil ••Kartproekt" při UGK. 4 listy ve spo-
lečném rámu, vícebarevná, rozměr kresby listu 57,5 XB3,5 cm
[70XI00).
VŮGTK, čís. přír. 161/63
Školni nástěnná historická mapa "( politickém koloritu Evropy

z prvé poloviny IX. stoletl, se šipkami vyznačujícími směry vá-
lečných tažení, a barevnými lemovkami hranic pově se vytváře-
jícich územních celků během lX.-XI. století.
'V pravém dolním rohu hlavni mapy je doplňková mapa v mě-

řítku 1:5000000 ••Imperijata na Karl Veliki".

Evropa XVIII. V. Istoričeska karta. [Evropa v lB. století. Histo-
rická mapa.) Měřítko 1:3 500 000. Sofia, UGK pi'i KAB - 1962.
Zpracoval a vyhotovil "Kartproekt" při UGK. 4 listy ve společném
rámu, vícebarevná, rozměr kresby listu 56X83 [69,5XB9].
VŮGTK, čís. přír. 276/62
Školní nástěnná mapa politického rozdělení Evropy, S vyzna-

čením vojenských tažení, válek a povstání V druhé polOVině
lB. století. •
V pravém dolním rohu hlavni mapy je doplňková mapa poli-

tického rozdělení v měřítku 1:10 000 000 ••Evropa vi kraj a na
XVIII. v." (Evropa v začátku 18. století).

Veliklte geografski otkrltlja ot XIII. do eredata na XVII. V.
Učebna karta. [Velké zeměpisné objevy od XIII. do poloviny XVII.
století. školní mapa.) Měřítko 1:25 000 000. Solia, UGK při D'KSA
- 1962. Zpracoval a vyhotovil "Kartproekt" při UGK. 2 listy ve
společném rámu, rozměr "kresby listu 85X67,5 cm [105X84).
VŮGTK, čís. přír. 183/63. i

Školní nástěnná historická mapa, světa' v koloritu politického
rozdělepí Evropy a koloniálních panství v tehdy známém světě.
Různobarevnými šipkami jsou vyznačepy směry objevitelských
cest té doby.

Indlja, KUaj i Japonlja 1800-1938 g. lstoričeska karta. [Ipdie,
Cína a Japonsko v letech 1800-1938. Historická mapa.) Měřítko
1:7500000. Vyrovpávací kuželové zobrazení Kavrajského. solia,
UGK při E1KSA - 1962. Zpracoval a vyhotovil "Kartproekt" při
UGK. 2 listy ve společném rámu, vícebarevná, rozměr kresby
listu 83,5X60,5 cm [100X70).
VŮGTK, čís. přír. 278/62
Školní náStěnná mapa dějipných událostí Indie, Cíny a Japon·

ska. V pravém dolpím rohu hlavni mapy jsou dvě doplňkové
mapy při mořské části· Cíny v měřítku 1:10000·000, jejichž náplní
je "Plírva' opiumna vojna (1839-1842 g.) i Tajpipsko vastanie
[1851-1864 g.]" a ••Vtora graždapska vojpa v Kltaj (1927-1936
g.J" [Druhá občanská válka v Cíně v letecb 1927-1936).

,Hor.
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