ZEMt~:JI.~jlIUHÝ

Sešit věnovaný fotogrametrii.

Poválečná dJ>ba přinesla zeměměřičům v Československu rozsáhlé úkoly, '[YT'oněž nebude dJ>statek '[YT'acovních
sil. Jako jinde i zde je třeba hledati výkonné methody, které se obejdJ>u s minimálním
počtem personálu. Naše
úvaha, která zachycuje vývoj jotogrametrického
měření '[YT'Okatastr do poslední války, chce ukázati, jaké vyhlídky má methoda fotogrametrická
v katastrálním
měření.
.

dala po první světové válce měřickou methodu, umožzamyslíme-li se nad úkoly, které u nás očekávají
ňující rychlou obnovu katastrálních
map v území
zeměměřický stav v nejbližší době, dojdeme brzy
zpustošeném válkou. Letecká fotografie, která se běk poznání, že s daným počtem sil, dosavadními methohem války v rukou vojáků neobyčejně zdokonalila,
dami a dosavadními požadavky na přesnost je nemůžeme zvládnout. Při tom počet sil nebude možno roz- zdála se nabízet hledanou pomoc. A tak Studijní
ústav katastrální při ministerstvu financí za vedení
šířit jednak pro všeobecný jejich nedostatek, jednak
inženýra a geodeta R o u s s i I h e-a přikročil k rozpro speciální nedostatek zeměměřického dorostu. Proto musíme již dnes pomýšlet na nové methody a vol- sáhlým pokusům s leteckou fotogrametrií. K účelům
pokusným byla v letech 1921-1928 provedena obnonější tolerance, které by nám pomohly překonat kriva katastrálních map v 6 obcích o celkové výměře
tický stav.
2700 ha.
Tíseň z nedostatku lidí pocítí v oboru zeměměřické
Methoda, které se použilo nazývá se ve fotograpráce v první řadě služba katastrální. Dr. Mašek
metrii »překre3IovacÍ«. Byla poprvé navržena rakousv článku »Deset let katastrálního zákona«l) uvádí,
kým hejtmanem S c h e i m p f I u g e m v r. 1903 a to
že v desetiletí 1927-1937 bylo u nás nově zaměřeno,
v úpravě hodící se jen pro mapování rovinného území,
reambulováno a autentifikováno 9% tehdejší výměry
Roussilhe ji přizpůsobil pro účely francouzského kastátu. To znamená, že bychom za tohoto pracovního
tempa ...:....
a nebylo to tempo špatné - byli s to ob- tastru a upravil ji i pro mapování kopcovitého terénu.
noviti náš katastrální operát ve 110 letech. Je to Metoda byla v naší odborné literatuře podrobně p0psána (viz pazn. 2), omezíme se proto na konstatování,
ovšem číslo přibližné, neboť mezitím odstoupili jsme
že - ač navrhovatel zpracoval methodu jak theoreticPodkarpatskou Rus, čím~ se náš úkol zmenšil, avšak
na druhé straně pozbyli jsme části katastrálního ope- . ky, tak prakticky, a~ vydal instrukce pro organisaci
práce - přesto se při obnově katastru neujala. Cá<;tečně
rátu válečnými událostmi, čímž náš úkol opět narostl.
(v 7% případů) se jí použito při reambulaci francouzza těchto JY.)měrůje zapotřebí sledovati bedlivě nové
ského katastru, ale i zde byly náklady na fotograkatastrální methody měřické, které slibují větší výmetrickou reambulaci vyšší než při methodách p0konnost při menší potřebě personálu. Takovou methozemních.
dou je fotogrametrie.
Chceme si všimnout tří zemí, kde se v době mezi
Svýcary.3)
první a druhou světovou válkou použilo fotogrametrie
ve větším rcz:>ahu pro práce katastrální a to: Francie,
Druhou zemí, která vyzkoušela leteckou fotograŠvýcarska a !taHe, připojit letmý pohled na postoj
metrii pro účely katastrální jsou Svýcary. Používají
Německa k uvažovanému problému a nakonec si letecké stereofotogrametrie od r. 1925 pro vyhotovovšimnout k jakému oficielnímu názoru se došlo u nás.
vání katastrálních map v měřítku 1 : 5000 a 1 : 10000
Při tom všimneme si i theorie, pokud je jí zapotřebí
v územích s méněcennými pozemky alp a pastvin a
k dokonalejšímu pochopení výkladu.
pro zaměřování hranic kultur v mapách 1: 2000 až,
1: 10 000 v nízkých a vysokých Alpách 3a)
Francie.2)
Princip stereofotogrametrie
je od principu Roussilhe-ova zcela odlišný. zatím co methoda Rou,silhePrvní země, která použila fotogrametrie ve větším
ova používá optické transformace a grafických konrozsahu pro účely katastrální byla Francie, jež hleZprávy veřejné služby technické, roč. 193Q,Č, 1.
EmDloi de la photo~rl1phie
aérienne aux levers topographiques
grande échelle.
Paris 1930.
J. Růžička, O francouzském měřeni fotokatastrálnim,
Zeměměř. Věstník roč. XIV /1926 č. 1-5.
R. Martin. Coup d'oeil ďens mble sur la Photo,~rammétrie aérienne et terrestre. Journál des géometres experts fran"ais roč. 100/1938, Č. 11.
1)

2) Srov. H. Roussilhe.

a

3) Srov.
Vortriige gehalten anliiss1ich des dri+ten
Hochschulkurscs
flir Photogrammetrie
an der Eid.~.
T6Chn. Hochschule in Zlirich. Frii'ljahr ]936 a také
J. K1obouč"k. O současném shvu fotogram'trie ve Švýcarsku a ve Francii, Techn. Obzor roč. XLV!1937Č. 10-11.
3a) V novějši době začti Svýcaři používat fotogrametrie
pro zaměřováni původního stavu držby při scelování
pozemků. Srov. Schw. Zeitschr. fiir Verm. u. Kulturtechnik, roč. 1941,ě. 9, 10. -
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strukcí, které upomínají na měřický stůl, používá se
při stereofotogrametrii většinou automatů, které rekonstruují směry paprsků, jimiž byl snímek vytvořen
a v průseku odpovídajících si paprsků stanoví polohu
každého fotogrametricky určeného bodu, který se samočinně kartiruje na kreslicí papír.

rekonstruovati paprskový trs,4) kterým byl snímek
vytvořen. Podaří·li se nám pro každou snímkovou dvojici najíti polohu snímků, jakou měly při fotografování, je možno stanoviti polohu fotografovaných bodů
jako polohu průsečíků odpovídajících si paprsků. To
je princip, na němž je založena rekonstrukce fotografovaného terénu při t. zv. dvojsnímkové fotogrametrii. Paprskový trs může být rekonstruován různým způsobem. Nejjednodušší je způsob, kdy se paprsek obnovuje kovovou tyčí, která prochází kardanovým kloubem, jehož střed má k rovině snímku tutéž polohu, jakou měl zadní hlavní bod objektivu k rovině snímku (obr. 2). Má-li snímek v prostoru tutéž
polohu, jakou měl při fotografování, udává kovová
tyč polohu světelného paprsku v prostoru. Rekon·
struujeme-li pomocí dvou snímků a dvou tyčí dva pa·
prsky, můžeme v jejich průsečíku odvozovat polohu
bodů, na jejichž obrazy ukazují odvrácené konce tyčí.

,

I

---'=-31
•

-1";--II
II

"
'::

~

,

:

•
:

I
I

.:'

kdrdanový :

I

10

'-,,;-,r
<.

~

polohy bodu P ze snimkil
kovovými
tyčemi Tb Ta.

81 a 8a

Při stereofotogrametrické methodě musí být každá
část· území zachycena na dvou snímcích se dvou různých stanovisek (obr. 1). Protože je známa obrazová
dálka fotografické komory (t. j. vzdálenost zadního
hlavního bodu objektivu od roviny snímku) a poloha
paty kolmice spuštěné se zadního hlavního bodu objektivu na rovinu snímku - to jsou t. zv. prvky vnitřni orientace komory - je možno pro každý snímek
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Obr. 2. Rekonstrukce
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Obr. 3. Převedeni
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obrazil od konce tyče k okuláru
dalekohledu.

Zařízení, na němž se realisuje průsek paprsků, můžeme spojiti se zařízením kreslicím a s vertikálním
měřítkem a můžeme pak kreslit situaci rekonstruovaných bodů a na měřítku odečítat jejich výšky.
Abychom mohli zjistit, jsou-li konce tyčí u snímků
nastaveny na identické body, spojuje se s těmito konci
hranolový systém (obr. 3), jímž se převádí obraz od
konců tyčí do zorných polí binokulárního dalekohledu
vybaveného měřicími značkami, jež jsou obdobou nitkového kříže. V binokulárním dalekohledu vzniká stereoskopický obraz a dosedne-li měřicí značka zdánli·
vě na plastický obraz bodu, je to znamením, že oba
konce tyčí ukazují na identické body na snímcích. Při
praktickém uskutečnění této základní myšlenky neprotínají se tyče v jednom bodě, nýbrž jejich průsečík
se rozdvojí tím, že se jedna strana určujícího trojúhelníku rovnoběžně posune (obr. 4).
Vzdálenost, jakou měla snímková dvojice při fotografování (t. zv. fotogrametrická základna) se nenastavuje pak u snímků nýbrž u rozdvojeného průsečíku
tyčí, kterýžto rozdvojený průsečík je možno přemísťovat v prostoru ve třech k sobě kolmých směrech. Na
4) Trs paprskový je souhrn paprsků jdoucích v prostoru týmž bodem.
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převáděcích strojích - tak se totiž nazývají souborně
automaty na zpracování sterefotogrametrických snímků - přemísťuje se základnový most, t. j. strojový
díl, který nese rozdvojený průsečík otáčením dvou klik
a pedálového kotouče. Polohu snímků v prostoru je

osy k oběma kolmé. Tak je tomu na př. u švýcarského
převáděcího stroje WiIdova autografu A 5 (obr. 5, 6).
Poloha světelného paprsku, kterým byl vytvořen
obraz bodu na snímku, může být obnovena i jiným
způsobem. Na příklad tím, že se do komory, pokud
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Obr. 4. Rozdvojení

prťtsečíku tyčí. Poměrťtm při fotografování
odpovídají
stanoviska
Oh O2, Na stroji
jsou
komory v bodech 01
I a 0'2
lI. X, Y, Z jsou souřadnicové osy, bx, by,bz jsou souřadnice stanoviska O2 vzhle·
dem k stanovisku 0 b je fotogrametrická
základna.
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Obr. 5. Schema Wildova
kální,

(V-(V

autografu
A 5. "je
osa vertiosa horizontální
a cp-cp osa k oběma kolmá
pro společné otáčení snímkťt.

jde o vnitřní orientaci a objektiv shodné s komorou
fotografickou vloží snímek a pozoruje se pevným dalekohledem umístěným před objektivem komory. Je-li
primární osa komory svislá a sekundární vodorovná
(obr. 7), nejsou úhly, o které se komora otočí kolem
svislé a vodorovné osy totožné s úhly, které normálně
definujeme jako horizontální a vertikální. Otočí-li se

možno na převáděcím stroji měniti nakláněním. kolem
dvou k sobě. kolmých os a kromě toho je možno otáčeti sn'mkem ve vlastní rovině. U některých převáděcích strojů je možno otáčet snímky ještě společně
kolem osy vertikální, kolem osyhorize-ntální a kolem

všal{ snímkem ve vlastní rovině o jistý úhel, který je
funkcí horizontálního a vertikálního úhlu, o něž se
otočí komora, pak mílžeme i osou komory odměřiti
horizontální a vertikální úhly v obvyklém smyslu
slova.
Spojíme-li v tomto případě komoru s kovovou tyčí,
můžeme tyčí rekonstruovat polohu paprsku v prosto~.
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ru. Toho způsobu je užito u staršího typu převáděcího
stroje Wildova t. zv. autografu A 2 (obr. 8).
Další způsob rekonstrukce spočívá v tom, že se snímek vloží do komory shodné s komorou fotografickou
a objektivem komory se promítne do prostoru předmětného, kde se obraz zachytí na t. zv. měřicí značce
umístěné na zrcadlové ploše a odtud se převede do

9/36 (1948) ěfslo 2

Tohoto způsobu rekonstrukce paprsku se používá
u Zeissova převáděcího stroje
stereoplanigrafu
(obr. 9).
Všechny tři popsané typy převáděcích strojů jsou
ve Svýcarsku v provozu u civilních firem.
Zbývá ještě vysvětliti, jak se najde poloha, kterou
zaujímaly fotografické komory káždé snímkové dvojice při fotografování. Z teorie je známo, že dva paprskové trsy, jejichž paprsky se vzájemně protínaly,
mají tutéž vzájemnou orientaci, jakou měly dříve,
jestliže se odpovídající si paprsky přivedou k vzájemnému průseku. Z teorie je rovněž známo, že k uskutečnění průseku všech dvojic stačí, aby se protínalo
v paprskovém trsu 5 paprskových dvojic. Kriteriem
pro zjištění, zda se odpovídající paprsky vzájemně
protínají, je při orientaci snímků t. zv. vertikální paralaxa, která se projevuje tím, že se na předváděcím
stroji nedá měřící značka v obou okulárech současně
postavit na obraz téhož bodu, nýbrž obraz zůstává
v jednom okuláru nad anebo pod značkou (obr. 10).
Vertikální paralaxa je pak závislá na vzájemné
orientaci snímků, t. j. na podélných a příčných sklonech komor a na pootočení snímků ve vlastní rovině.

Obr. 8. Schema Wildova autografu A 2. B je základnový
mošt, Ch C2 komory, F •• F2, N •• N2, H" H2 korekční zařízení, jež otáčí snímkem ve vlastní rovině, Ph P2, pť, P2',
Pl", P2" hranoly, Okd, 012 okuláry, Lh ,L2 kovové tyče,
X, E, Z posun ve třech k sobě kolmých směrech.

1 veré
ífNra/axa
Obr.

Obr. 9. Schema Zeissova stereoplanigrafu.

1 jsou snímky,
2 komory, 3 objektivy komor, 4 pomocné optické systémy,
5 zrcadla s měřicími značkami, 6, 7 hranolová soustava,
8 okuláry,
9, 10 posun ve směru X, 11, 12 základnový
most, ,13, 14 posun ve směru Y, 15, 16 posun ve směru Z.

zomého pole binokulárního dalekohledu, v jehož druhé
polovině se zobrazí promítnutá část druhého snímku.
Ježto snímek leží přibližně v ohniskové rovině objektivu komory, nebylo by možno jeho obraz vytvořit
v konečné vzdálenosti a proto se umísťuje před objektiv pomocný systém optický, který obstarává ostré
zobrazení promitnuté části sníIÍ1ku na měřicí značku.
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10. Vertikální

paralaxa
v
stroje.

okulárech

převáděcího

Vhodně voleným systematickým postupem je možno
změnou vzájemné orientace vertikální paralaxu z celého, snímkové dvojici společného, prostoru odstranit a
tím docílit relativní orientace, jakou měly snímky při
fotografování. Tím se umožní stereoskopické pozorování snímkové dvojice čili vytvoří se t. zv. stereoskopický model. Tento model je nutno ještě uvést do žádaného měřítka a do polohy, která by odpovídala poloze terénu vzhledem k horizontu. Jak již bylo dříve
řečeno, vzdálenost odpovídající vzdálenosti komor při
fotografování se nastavuje v místě, kde je realisován
rozdvojený průsečík, t. j. na základnovém mostě. Zde
se tedy musí také provést i změna měřítka modelu.
Za tím účelem je třeba, aby byly na převáděcím stroji zkartirovány a výškově určeny dva body, které
byly také určeny geodeticky v terénu. Z délky půdorysu spojnice obou bodů a jejich převýšení určí se'
prostorová vzdálenost obou bodů v modelu na převáděcím stroji a ta se porovná se vzdáleností odvozenou z geodeticky určených souřadnic. Z poměru obou
vzdáleností určí se pak poměr, ve kterém se zkrátí
nebo prodlouží základna nastavená na stroji. Horizontování modelu provede se pak tím způsobem, že se
porovnají výšky tří bodů odvozené na převáděcím
stroji s výškami těchže bodů určenými geodeticky a
z rozdílů výšek a ze vzdáleností bodů se určí úhly,
o které je třeba model na stroji otočit. Otočení pro-
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vede se tím způsobem, že se o vypočtené úhly natočí
komory a že základna nastavená u rozdvojeného průsečíku se transformuje s ohledem na úhly pootočení.
Jinými slovy: Provede se transformace souřadnic
bc, b", bz a transformované souřadnice se nastaví na
základnovém mostě. Z uvedeného je patrno, že pro
každou snímkovou dvojici musí být známy alespoň 3
geodeticky určené Ibody, t. zv. body vlícovací.
Při vyhodnocování snímků se přenášejí půdorysné
pohyby základnového'i mostu na kartirovací zařízení,
které v důsledku toho automaticky kreslí situaci nastavených bodů. Jejich výška se odečítá na počítadle
výšek. Nastavíme-li na stroji určitou výšku a přemísťujeme-li základnový most tak, aby se měřící značka v binokulárním dalekohledu dotýkala plastického
modelu terénu, kreslí kartirovací zařízení automaticky
vrstevníci nastavené výšky .
Po objasnění základních pojmů letecké stereofotogrametrie všimněm~ si organisace švýcarského fotogrametrického měření pro katastr.
Pro fotogrametrické měření volí se celky o výměře
asi 10 000 ha. Jak již bylo řečeno, jde o méněcenná
území alp a pastvin. Rok před leteckým fotografováním provede civilní geometr ohraničení. Hranice
přeloží pokud možno na přirozené znaky. O ohraničení
kreslí náčrt a to do zvětšenin topografických Inap
v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 5000. V náčrtu se rozliší
lomové body hranic podle toho, jsou-li na přirozeném
znaku, nebo je-li je třeba signalisovat nebo je-li je
třeba od viditelných předmětů zaměřit. Těchto posledních Dývá většina. V zimě před fotografováním se
vyhotoví pečlivě plán pro letecké fotografování a to
s ohledem na to, jaké komory fotografické a jakého
převáděcího stroje se použije. Současně se zjistí potřeba signaIisačního
a fotografického
materiálu.
V létě, několik týdnů před fotografováním provede
se signaIisace, pří čemž se signalisují lomové body
hranic určené při ohraničovací pochůzce ksignaIisaci
a pak všechny body v terénu, které jsou geodeticky
určeny na př. body trigonometrické. SignaIisace provádí se nabílenými hliníkovými deskami rozměrů
80 cm X 80 cm X 0,2 mm, jež se přibijí na kolíky. Důležitější trigonometrické body se signalisují ještě dřevěnými signály, aby z nich mohly být určeny geodeticky body vlícovací. Pak se vyhotoví letecké snímky,
kteroužto práci si obstarává ředitelství katastru svým
letaďem a svým p2rsonálem. Braní snímků řídí se podle letecké komory a podle převáděcího stroje, kterým má být provedeno zpracování snímků. Zhotovují
se buď svislé snímky s 60% překrytem nebo kombinace svislých snímků se šikmými se 100% překrytem
nebo šikmé snímky konvergentní se 100% překrytem.
Zpracování či vyhodnocení snímků zadává se civilním geometrům, kteří jsou vybaveni pro fotogrametrické práce. Kromě snímků dostane civilní geometr
plán fotografovaného území se zakreslenými leteckými
drahami a geodeticky určenými body, dále dostane
souřadnice geodeticky určených bodů, pro každou
snÍmkovou dvojici jednu zvětšeninu a jednu kopii pro
zákres hraničních bodů a na každou snímkovou dvojici jeden pár snímků pro zákres vlícovacích bodů a
konečně ohraničovací náčrt a topografii bodů. Geometr prostuduje snímky, označí si území, která budou
vyhodnocena z jednotlivých dvojic a zvolí prozatímně

vlícovací body. Pak se odebere do terénu, se zvětšeninami snímků v ruce projde celé zaměřované území a
definitivně zvolí a zaměří vlícovací body, identifikuje
hraniční body a zaměří ty body, které nejsou na snímku vidět a konečně vyznačí smluvenými značkami
všechny předměty, které mají být vyznačeny v mapě.
Při tom vyznačuje nejen předměty, které se znázorňují v katastrální mapě ale i předměty pro t. zv. př~
hledné mapy 1 : 5000 nebo 1 : 10 000, které jmu ob-'
dobou u nás zamýšlené technické mapy. Hlavním produktem fotogrametrického měření je totiž přehledná
mapa, z které se teprve mapa katastrální odvozuje.
Po pochůzce v terénu provede se na převáděcím stroji
vyhodnocení snímků, jehož výsledkem je vrstevnicová
mapa se situací v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10 000.
Prostory, které nemohly být vyhodnoceny se vyznačí
do kopií na průsvitném papíře a doměří se metodou
měřického stolu příští léto. Výsledky vyhodnocení
adjustují se jako t. zv. přehledné mapy a z nich se
teprve odsunou souřadnice hraničních bodu, které se
znovu vynesou a spojí, načež se celá kresba adjustuje
jako katastrální mapa, takže, jak již bylo řečeno, katastrální mapa je vlastně vedlejším produktem při
zhotovování map přehledných.
Hotové práce přezkušuje jednak ředitelství katastru, jednak zeměpisný ústav (Eidg. Landestopographie). Ředitelství katastru přezkou mává doklady
a výsledky fotogrametrických
prací zejména t. zv.
identifikační náčrty t. j. zvěíkniny fotografií se zakreslenými hranicemi, volbu a výpočet vlícovacích
bodů a úplnost a přesnost určení hraničních bodů. Zeměpisný ústav přezkušuje geodetický základ, t. j. trigonometrické, polygonové a výškové body, zkouší
styk listů. Vedle toho zkouší se i plán v přírodě,
jsou-li cesty a silnice správně klasifikovány, zkouší se
znázornění terénu a konečně sepřezkušuje i přesnost
znázornění předmětů na mapě.
Dopustná střední chyba v situaci je ± 0,3 mm
v plánu, dopustná střední chyba ve výšce ± 1 m u jednoznačně určených ,bodů. Pro vrstevnice přípouští se
při sklonu terénu přes 5% stř. chyba ve výšce
mh = ± (1
3 tg a) m, střední
chyba v situaci
m, = ± (3 cotg a) metrů, kde a, je sklon terénu;
v terénu se sklonem pod 5% připouští se chyba v situaci ml max. = ± 30 m ve skutečnosti.

+
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ltaJie.5)
V největším rozsahu začla však používat letecké
fotogrametrie pro obnovu katastru Italie a to od
r. 1933. Mapy se vyhotovují v měřítku 1: 2000 a
1 : 4000 a výjimečně 1: 1000 a to s vrstevnicemi,
které mají ekvidistanci rovnou 1/1000 jmenovatele
měřítka, t. j. 2 m, 4 m, resp. 1 m. Vrchní vedení pracf
mělo generální ředitelství katastru. Výkonnými orgány byly aerofotogrametrické odbory utvořené v sídlech
některých katastrálních úřadů, které však práce samy
neprováděly, nýbrž jen na ně dohlížely, neboť provádění bylo svěřeno čtyřem soukromým SpOlečnostem.
Dvě z těchto společnoStí používaly methodv stereofotogrametrické, o které jsme se již zmínili a dvě
methody t. zv. dvojitého promítání, jejíž princip struč5) Srov. Rivista del Catasto e dei Se~izi tecnici era·
dali roč. 1935, č. J, 5; 1938, č. 5; 1939, Č. I, 4. 5; 1940,>č.2, /I.
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náčrtek kreslí na průsvitnou hmotu položenou na
zvětšený snímek.
Snímky se pak vyhodnotí na převáděcím stroji a
výsledkem jsou katastrální mapy, které obsahují na
rozdíl od našich nejen situaci ale i vrstevnice. Úředníci katastrální sledují a kontrolují celý průběh práce
a nakonec provádějí přejímání či, jak Italové říkají,
kolaudaci hotových listů. List se převezme tehdy, nebyla-li dopustná odchylka v situaci překročena ve
více než 10% kontrolovaných případů při kontrole
staničením a ve více než 15% při kontrole jednotlivými mírami. Při tom je dopustná odchylka dána
vztahem:
L1 8 = 0,05 V8
0,000 25 M pro délky do 250 metrů a
L1 8 = 0,004 8
0,000 2 M pro délky přes 250 metrů,
kde M je jmenovatel měřítka mapy.
Poro:vnání s našemi dopustnými odchylkami uvedenými v instrukci B v tabulce VIIT/l pro M = 2000 je
patrno z obr. 12.
List se převezme i tehdy, nezjistí-li se více než dvě
hrubé chyby, které způsobí posunutí bodu o 2,5 mm na
mapě, t. j. o 5 m v měřítku 1 : 2000 a o 10 m v měřítku 1 : 4000. Pokud jde o odchylky výškové, list se
převezme, není-li dopustná odchylka výšková překročena ve více jak 10% z kontrolovaných případů, při
čemž se připouští 2 chyby hrubé Ve dvojnásobné výši
odchylky dopustné. Za dopustnou odchylkou pro bod
určený interpolací z mapy pokládá se 1/1000 měřítka,
t. j. 2 m pro měřítko 1 : 2000 a 4 m pro měřítko
1 : 4000. V poslední době byla stanovena dopustná
odchylka pro vrstevnice v měř. 1: 2000 výrazem
± V'2 5 tg~ v metrech, kde a. je sklon terénu.
Jednotkové ceny placené firmám byly vypočteny
tak, jako by firmy prováděly toliko měření situační
pozemními či t. zv. klasickými methodami, takže výškopis získávala správa italského katastru zdarma.
Porovnáme-li okolnosti, za nichž se provádí fotogra- "
metrické měření ve Svýcarsku a v Italii, vidíme shodlÍv tom, že požadavky na přesnost jsou menší než by
tomu bylo za podobných okolností u nás, dále v tom,
že v obou případech má správa katastru zájem na
výškopisu, t. j. na vrstevnicích a konečně, že správa
katastru zadává buď zčásti nebo úplně provádění soúkromým firmám.
Sluší ještě podotknout, že Italové zaměřili leteckou
fotogrametrií od r. 1933 do r. 1938 245000 ha, Svýcaři
pak od r. 1927 do r. 1936 277000 ha.

+
+

ně objasníme. Při této methodě vloží se dvojice leteckých snímků, obyčejně konvergentních a překrývajících se na 100%, do dvou komor, které mají vnitřní
orientaci shodnou s komorou 'fotografickou a objektiv
s ohniskovou vzdáleností kratší než je ohnisková vzdálenost objektivu fotografické komory. Snímky se promítnou světelnými zdroji umístěnými za komorami do
prostoru předmětného, kde se průsečíky odpovídajících si paprsků zachycují na stínítku z matného skla.
Průsek korespondujících si paprsků se zjišťuje tím
způsobem, že se snímky v rychlém sledu střídavě promítají na stínítko a to tím, že se střídavě zatemňují
promítací objektivy komor. Body odpovídající protínajícímse paprskům zůstávají na stinítku nepohyblivě
stát, zatím co body, u nichž nedošlo k průseku, zdánlivě na stínítku kmitají. Italové mají pro dvojité
promítání přístroj vlastní konstrukce, je to t. zv. fotokartograf Nistri-ho (obr. 11).
Komory jsou na něm umístěny v poloze horizontální
a stínítko stojící ve svislé poloze se přemísťuje klikami ve 3 k sobě kolmých směrech v prostoru. Půdorysné pohyby stínítka se přenášejí na kreslicí zařízení, které kartiruje situaci nebo vrstevnice.
Při katastrálním měření se zachovává tento postup:
Nejprve se provede signalisace všech hraničních topograficky významných a geodeticky určených bodů.
Signalisace provádí se kolíkem obloženým do kruhu
kamením, které se nabílí vápnem. Při tom ohraničení
pozemků provádějí si majitelé pozemků sami podle
návodu inženýrů. Po leteckém fotografování se vyhotoví zvětěeniny snímků v měřítku budoucí mapy
nebo větším, do nichž se tužkou zakreslí čárkovaně
dosavadní stav v katastrální mapě. S fotografickými
náčrtky se pak projde celé území, zjistí se hranice a ~
zakreslí do náčrtu tuší; současně se zaměří na spojnice viditelných mezníků hranice, které nejsou ze snímku patrné a vyberou a zaměři se t. zv. vlícovací body.
Jiná alternativa kreslení náčrtu záleží v tom, že se
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řítku 1 : 1000 zkartirovaných na papíru nalepeném na
aluminiových deskách a opatřených. čtvercovóu sítí,
Všechny tři země, o kterých jsme dosud mluvili,
jednak ze seznamů souřadnic hraničních bodů odečtemají vyvinutý průmysl optiky a jemné mechaniky,
ných na strojích použitých pro zpracování snímků.
který jim dodává jak fotografické tak převáděcí stroMinisterstvo financí vybralo si 132 bodů dalo určiti
je. Největší fotogrametrický průmysl mělo však Ně- jejich souřadnice i výšky, jež budeme označovad jako
mecko a tak nebude bez zajímavosti všimnout si, jak ,>.'katastrální« a porovnalo je se souřadnicemi stanovetam se dívali na použití fotogrametrie pro katastr.
nými z dodaných plánů jakož i se souřadnicemi odeA tu zjistíme překvapující skutečnost, že Německo se čtenými na strojích. Kromě toho odvodilo ze soustavělo k využití fotogrametrie pro katastr odmítavě.
řadnic jedno sto vzdáleností v rozsahu 15-500 m,
Byly sice provedeny pókusy, ale oficiální místa se vy- jež porovnávalo se vzdálenostmi vypočítanými ze souslovila proti zavedení fotogrametrického měření u kařf.unic vzešlých z přímého měř~ní. Střední chyby vytastru. Známý odborník. prof. v. Gruber napsal
počtené z rozdílů mezi souřadnicemi strojovými a kav r. 1934 úvahu, která byla určena pro geografický
tastrálními
byly m'l = ± 0,10 m, m" = ± 0,13 m,
kongres v Londýně a v úvaze konstatuje, že fotograstřední chyby z rozdílů mezi souřadnicemi odsunutýmetrie se hodí pro katastr jen tam, kde jde o velké mi a katastrálními byly my= ± 0,18 m, mJ = ± 0,17 m.
parcely s nepříznivými podmínkami pro měření a Střední chyby z rozdílů mezi údaji strojovými a
malou cenou pozemků. V územích s cennějšími pozem- souřadnicemi ..oosunutými z plánu, které charakteriky doporučuje použít leteckých snímků jen ja,ko pod- rují vnitřní přesnost strojů převáděcích a kartirovakladu pro náčrty. O dva roky později, v r. 1936 pak . cího zařízení byly my = ± 0,15 m, m" = ± 0,08 m.
prohlásil vedoucí úředník německého katastru na Pokud jde o porovnání spojnic bodů, byly vzaty za
valné schůzi německé fotogrametrické společnosti, že základ dopustné meze podle tabulek III. a V. návodu
radí fotogrametrům, aby hledali svoje uplatnění jinde
A, které byly zvětšeny s ohledem na to, že délky jsou
než v katastru. Počítalo se spíše, že se fotogrametrie
stanoveny graficky o hodnoty Mj7000, resp. Mj5000
použije pro vyhotovení technické mapy (podle ně(kde M je měřítko mapy). Srovnání, podle sdělení
meckého označení 1. zv. základní mapy) v měřítku
Ing. Dr. Kolomazníka (viz poznámku 7), ukázalo, že
1: 5000.
odchylky překračují dopustné meze pro měřítko
1 : 1000 a 1 : 2000 a teprve pro měřítko 1 : 4000 zů7
československé
stanovisko. )
stávají pod nimi.
Odchylky ve výškách u jednoznačně určených
S použitím fotogrametrie byla učiněna řada pokusů
bodů byly u jedné aparatury
± 0,15 cm, u druhé
i v jiných zemích, které byly v odborné literatuře
± 0,17 cm. Vrstevnice byly verifikovány tím způsopopsány. U nás bylo poslední pokusné měření, o němž
bem, že profily odvozené z plánů byly porovnány
byla publikována zpráva provedeno na Slovensku
s profily nivelovanými. Vrstevnice vykazovalyodchyl.
u Beckova v r. 1934. Území bylo krátce před provedeky 10-14 cm ve výšce nebo 4-7 m v poloze. Po vyním pokusu zaměřeno číselnými methodami a poskyloučení profilu, který jevil nápadné neshody činila odtovalo tudíž dostatek bodů pro srovnání. Zkušební terén měl rozměry asi 750 X 450 m a sestával vedle chylka v poloze 2-3 m.
tratě polní i z části tratě místní. Zkoušky byly proMinisterstvo financí zaujalo v r. 1935 na základě
vedeny jednak přístroji fy Zeiss-Aerotopograph v Jezkoušek u Beckova k fotogrametrii pro běžná měřítka
katastrální stanovisko odmítavé. Nemůže to být ovšem
ně, která dala k disposici pro letecké fotografování
dvojitou automatickou komoru o obrazové dálce 21 cm stanovisko definitivní. Neboť od r. 1935 se zdokonapro snímky formátu 18 X 18 cm exponované na film lily ve fotogrametrii jak optika tak zejména emulse
a která snímky zpracovala na stereoplanigrafu, jednak
negativního materiálu. Od r. 1935 změnila se ale též
podstatně situace katastru, který dnes stojí před vebyly zkoušky provedeny přístroji fy Wild v Heerlikými úkoly a má-li je zvládnout, musí hledat nové
bruggu, která dala k disposici ruční komoru o obrazové dálce 16,5 cm na desky formátu 15 X 15 cm a cesty. Jed'nou z nich je zavedení výkonnějších method
která provedla zpracování na Wildově autografu A 2. měřických i kdyby to bylo na úkor dosud požadované
Snímky a signalisaci bodů provedl Vojenský zeměpis- přesnosti. Jsou totiž, jak· se zdá dvě možnosti: Buď
ný ústav. Fotografováno bylo okrouhle s výšky 780 m bude katastr vyhotovovat mapy s největší dosažitela body byly signalisovány sádrou vysypanými kříži.
nou přesností ale takovým tempem, že mezitím většina operátu zastará a stane se nepotřebnou, nebo kaVýsledek měření, který firmy předaly k rozboru, fle
stával jednak ze situačních plánů s vrstevnicemi v mě- tastr přezkouší pronikavě předepsané tolerance, sníží
je na nezbytně nutnou míru a připustí měřické metho6) Srov. O. v. Gruber, Wie weit vermag Aerophotody s větší výkonností a menším nárokem na počet
grammútrie den Genauigkeitsanspriichen
an Katast"rpersonálu, jehož je nedostatek a splní svoje úkoly
llufnahmen Qeniige zu leistenT Bildmessung u. Luftalespoň v nejnutnější míře.
bildwesen roč. 1936, č. 4.
A. Pfitzer, Dia Deutsche Grundkartel:5000
und die
Mezitím vývoj prorazil si cestu na Sloven~ku, kde
Katastterplankarte.
Bildmessung u. Luftbildwesen, roč.
správa katastru zakoupila ještě za války fotogra1936, Č. 4.
metrické stroje a pustila se do pokusů s katastrálním
7) Srov. V. Kolomaznik, Katastrální
mapa a fotograf
metrie. Zprávy veř. služby technické, roč. XVII (1935), měřením. Po válce vybudovala Fotogrametrický ústav
str. 3i2 a n. a
pro Slovensko a zavedla fotogrametrii jako jednu
V. Kolomazník, Risultati die esperimenti sull'applicaz měřických method u katastru.
zione deHa stereofotogrammetria
aH formazione del
Historické země nebudou tedy tentokrát odkázány
~atasto cecoslovaco. Hivista db! Catasto c dei Servizi
na ojedinělé zkoušky nebo na zprávy z ciziny.
teenici erariali, roč. XVI/1938, č. 4.

Německo.6)
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'Tznlk. a VJvoJ
FotograDletrlckébo ústavu .Ire Slo,"ensko v Hratlslave.
Nedostatek personálu a naléhavá potřeba velkých výkonů v zeměměřictvi, kturé nám dnes pUsobi starosti, překvapily Slovensko již v r. 1939 po odchodu českých úředníků. Situace, kturá vyžadJJvalarychléhó
řešení, přivedla slovenské kolegy ke 8tudiu a později k oovedení metody fotogrametrické. Vznik a vývoj
fotogrametrie na Slovensku, docílené výsledky a plány do bud0ucn08ti osvětluje článek, jehóž autor je 0dborným refurentem pro fotogrametrii na pověřenectvu financí.
Dňa 15-eho tohoto mesiaca je tomu práve pať rokov, čo Fotogrametrický ústav pre Slovensko v Bratislave započal svoju samostatnú činnosť v osobitných
pre jeho účely adaptovaných miestnostiach.
Keďže je všeobecne známe, že zavedenie fotogrametrie vyžaduje viacmilionové finančné náklady na
nákup fotogrametrických
prístroj::Jva pomJcok, uvediem najprv dovody vzniku Fotogrametrického
ústavu, potom jeho vývoj a činnosť až do .prítomnej doby
a nakoniec jeho úlohy pre budúcnosť.

Vmik Fotogrametrického ústavu pre Slovensko.
Myšlienkafinančnej
správy na Slovensku zaviesť
modernú, rýchlu a hospodárnu vymeriavaciu techniku
pomocou leteckej a pozemnej fotogrametrie do zememeračsl!:ých prác ňou vykonávaných, vznikla z podnetu memoranda zememeračských inžinierov pozemkového katastra zo dňa 4. júna 1941 o technickom
plánovaní, vymeriavaní a komasácii pozemkov a o leteckej fotogrametrii, ktoré bolo predložené vtedajšej
vláde a kompetentným činite':'om.
Ako hlaVÍlé dovody pro zavedenie fotogrametrie na
Slovensku Iboly uvedené potreba dobudovania pozemkového katastra, nutnosť zrýchlenia postupu koma·
S3.Čných prác a požiadavka doplnenia katastrálnej
mapy výškopisným znázornením.
Keďže všetky uvedené dovody ostávajú aktuálnymi
ešte aj dnes v hrubých rysoch, zmiením Ba o nich
aspoň v krátkosti.
Stav pozemkového katastra na Slovensku sa vlivom
odlišných právnych noriem, historického vývoja, geografických pomerov, dedičských zvyklostí, populačných pomerov a štruktúry pozemkov značne odchyluje
od stavu v krajine Ceskej a Moravskosliezskej.
Zatiar čo v zemiach českých bol pozemkový kata·
ster už v minulom stOl'očí všade založený a vedený
v súlade s pozemkovou knihou a skutočnosťou, na
Slovensku napriek toIl).U, že katastrálne mapovanie
bolo započaté ešte v roku 1856, nemalo v roku 1918
633 katastrálnych území o rozlohe 1,000 000 ha vobec
Ž i a dne
katastrálne mapy a na zbývajúcom území
o roz~ohe 3,880 000 ha a počte katastrálnych území
2908 boly vačšinou mapy ~ a s t a r a 1é, ktoré od
doby svojho vyhotovenia neboly doplňované nastalými zmenami. Takisto pozemkové knihy, ktorých
vačšiu časť tvorily t. zv. pozemnoknižné protokoly
s krokárskymi náčrtmi a ktoré neboly vedené v súlade s Pozemkovým katastrom, boly v podobnom dezolátnom stave.
Vláda CSR v snahe odstrániť neporiadok v operátoch pozemkového katastra i pozemkových kníh, uložila finančnej správe ustanovením § 81 vI. nar.
ě. 64/1930 Sb. z. a n. lehotu na dohotovenie operátov

pozemkového katastra pod1'a ustanovení katastrálneho zákona do konca roku 1950.
Vzhi'adom však na to, že pri plnení tejto obrovskej
úlohy miesto Iýchlej grafickej metódy meračského
stola, ktorej presnosť mohla u pozemkov nižšej ceny
dobre dostačovať, užívala finančná správa v preváž..
nej miere síce presnejšiu, ale zato ove1'a pomalšiu a
nákladnejšiu metádu polygo!'ovú a neskoršie o niečo
rýchlejšiu rnetódu polárru, ukázalo sa čoskoro splnenie
úlohy v určenej lehote nemožným. Napriek tomu, že
personál pozemkového katastra v prvej polovičke termínu vynaložil všetky svoje sily, dosiahlo sa len toho,
že koncom roku 1941 malo Slovensko, zmenšené viedenským diktátom, z ce1'kového počtu 2668 katastrálnych
území o ploche 3,700 000 ha riadne katastrálne mapy
len pre 1230 katastrálnych území o p10che 1,750000 ha
a na zbývajúcom území ktoré tvorilo 54% vtedajšej
rozlohy Slovenska javila sa potreba definitívnej nápravy pozemkového katastra u 1438 katastrálnych
území o ploche 1,950000 ha s 5,550000 parcelami.
Z týchto 1438 katastrálnych
území mal sa operát
500 katastrálnych území na ploche 550000 ha napraviť p5vodným. rneraním a 938 katastrálnych
území
na ploche 1,400 000 ha novým a reambulačným ka~
tastrálnym pokračovaním.
Definitívna náprava katastrálnych operátov na spomenutej ploche pri aplikovaní meračských metód ~
užívaných do roku 1941 a s personálom, ktorého p0čet sa značne snížil odchodom českých kolegov, by
bola bývala trvala nie 10 rokov, ale najmenej 60 rokov a bola by si vyžiadala pod"a vtedajších výpočtov
finančný náklad 300 až 400 milionov korún.
:Dalším nevyriešeným a vel'mi závažným zememe"
račským problémom bola a je ožehavá pot r e b li
k o m a s á c i í. Značná rozcapartenosť držby a ne-upravené majetkové pomery spOsobujú na Slovensku
nenahradite1'né škody v rastIinnej i živočišnej produkcii a zdvojnásob~ujú pracovný čas i námahu najma
chudobného rol'níckeho l'udu. Zo spoqtenutých 1438
katastrálnych území vyžadujúcich definitívnu nápravu
pozemkového katastru,
bolo v roku 1941 zralých
700 pre komasáciu. Ce1'ková potreba komasácií odhadovala sa na ploche 1,000000 ha. Ročný priemer vykonaných komasácií činil pri tom len 3000 ha. čo znamenalo, že pri takom pomalom tempe by skomaso~
vanie 1 milionu hektarov pOdy trvalo vyše 300 rokov.
Tretím dovodom pre radikálny zásah do doterajšich
meračských metéd bola snaha do p I n i ťkatastrálnu mapu zobrazajúcu len situáciu v r s t e v nic a mi,
aby Ba tak stala dokonale sp~sobilou pre technick6
projektovanie a plánovanie. veď vývoj v technickom
projektovaní a plánovaní od doby vzniku katastrálnej mapy, kedy Ba projektovalo a plánovalo len VI)
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vefmi obmedzenom rozsahu, dospel tak d'aleko, že sa
v posledných desaťročiach javí potreba dobrých projekčných a plánovacích podkladov pre celé územie
štátu. Aby sa opodstatnená požiadavka technických
kruhov v tomto smere mohla realizovať, bolo uznané
za potrebné, aby sa katastrálne meranie situácie doplnilo aj meraním výškovým.
Podujať sa spomenutých rozsiahlých, dóležitých a
súrnych zememeračských úloh starými meračskými
metódami neholo my~li~erné. Pri hl'adaní nových metéd ukazovate1'om smeru bola rezolúcia medzinárodného fotogrametrického kongresu v Paríži z roku 1934,
ktorá konštatovala, že letecká fotogrametria je vhodnou a hospodárnou metódu pre vyhotovovanie plánov
a máp vel'kých merítok (1 : 1000), menovite pre práCe katastrálne, pre scel'ovanie pozemkov, pre vyhotovenie podkladov na projekty komunikácií, zastavovacie plány a iné podobné práce a že pre hospodárne
využitie fotogrametrických metód je treba účelnej
organizácie, pri ktorej má spolupósobiť zememeračský
odborník.
Ve".'ký význam fotogrametrie pre zellPemeračské
práce vyplýval z rýchleho rozmnoženia počtu fotogrametrických inštitúcií vo všetkých kultúrnych štátoch sveta tak, že medzinárodný fotogrametrický kongres v Ríme v roku 1938 zaregistroval už 165 ustanovizní zaoberajúcich sa prevádzaním fotogrametrických prác a výrobou fotogrametrických pristrojov.
Na overenie spasobilosti fotogrametrie pre slovenské pomery vyslaný hol na jar roku 1941 finančnou
správou na Slovensku nebo hlavný odborový radca
Povereníctva financií Ing. Julius Jenisch do Talianska
a Svajcarska, aJby na mieste preštudoval praktické
uplatnenie fotogrametrie pre katastrálne mapovanie
a iné zememeračské práce. Menovaný vo svojej obsiahlej zpráve o tejto svojej študijnej ceste dospel
k záveru, že metódou leteckej fotogrametrie vyhotovené katastrálne mapy vyhovujú požiadavkám presnosti, predpísanej návodmi pre vykonávanie katastrálnych meračských prác a porovnaním údajov
o vynaloženom čase a finančných nákladov na zhotovenie máp zistil, že použitím leteckej fotogrametrie
možno dosiahnúť 75 až 80% úspor času a 50 až 60%
úspor finančných nákladov. To znamená, že len pri
definitívnej náprave pozemkového katastra v 1438
katastrálnych územiach ukazovala sa finančná úspora proti terestrickému meraniu 150 až 200 milionov
korún s tou výhodou, že sa okrem tejto úspory súčasne získajú aj vrstevnicové plány zameriavaných území
a dobudovanie pozemkového katastru sa uskutoční približne za štvrtinu času kalkulovaného pri použití terestrických metéd.
Po takomto d5kladnom zhodnotení vlastností leteckej fot:dgrametrie javily sa investičné náklady na
nákup fotogrametrických prístrojov a pomócok vel'mi
rentabilnými a finančná správa na Slovensku zaujala
zásadné kladné stanovisko, k zavedeniu leteckej fotogrametrie.
O preklenutie a zvládnutie rcznych administratív-.
nych, finančných a iných ťažkostí, ktoré sa stavaly
do cesty pri skutočnom zavádzaní fotogrametrie, má
najviičšie zásluhy už spomenutý nadšený a obetavý
budovatel' fotogrametrie na Slovensku nebo hlavný
odborový radca Ing. Julius Jenisch, účastník Sloven-

skéhonárodného
povstania a obeť perzekúcie okupantov, ktorý dňa 12. júna 1945 vo veku 45 rokov
navždy opustil naše rady. Jeho neúnavnej a húževna·
tej práci a osobnej obetavosti možno v prevážnej miere d'akovať, že sa v tak ťažkých vojnových rokoch
podari'o vybudovať Fotogrametrický ústava vybavit
ho drahocenným fotogrametrickým inventárom, ktorý
bolo a je ešté aj teraz tak ťažko obstarať.

Vývoj Fotogrametrického

ústavu.

Prvá vel'ká objednávka fotogrametrických strojov
za obnos 2,8 milionov Ks od fy Zeiss-Aerotopograf
v Jene bola učinená v júli 1941. Z tejto objednávky
do konca roku došly postupne' na Slovensko 2 prekreslovače, 1 multiplex s príslušenstvom a 2 automatické radové meračské komory v nákupnej cene
bez cla asi 1,000 000 Ks. Uvedené prístroje sa provizórne postavily v miestnostiach delimitačného oddelenia býv. Ministerstva financií vo finančných úradoch a konal sa na nich zácvik personálu.
V roku 1942 pokračovalo sa v školení personálu
jednak zriadením kurzu vo fotogrametrii pre meračských úradníkov pozemkového katastra a jednak vyslaním dvoch zememeračských inžinierov pozemkového katastra na praktický výcvik do zahraničia. Prekreslovacia fotogrametrická
metéda sa prakticky
prevádzala pri vyhotovení fotoplánov pre hraničné
dokumentárne dielo. V tomto roku došly na ~lovensko
d'alšie fotogrametrické prístroje, najmii zariadenia
tmavej komory, radiálny triangulátor a pol'né súpra-,
vy s fototeodolitom pre' pozemnú fotogrametriu
v úhrnnej nákupnej cene asi 400 000 Ks.
V januári 1943 dopravený il:ol na Slovensko prvý
priestorový vyhodnocovací prístroj stereoplanigraf
a prenajaté boly preto dňa 15. februára dve osobitné
miestnosti s príslušenstvom v budove Sokolovne, ktoré boly urýchlene adaptované a postavené boly v nich
k dispozícii stojace fotogrametrické prístroje. Podlahová plocha týchto miestností obnášala len asi
150 štv. metrov, ktorá hned' na začiatku nepostačovala pre riadny výkon prác, ale v uvedenom čase
neholo možné rychle obstarať nič vhodnejšieho.
Na jar boly robené prvé pokusné signalizačné práce v častiach kat. území·Majer, Kyncelová a Sásová
za spolupráce s katastrálnym mer8Čským úradom
v Banskej Bystrici. Fotografický let bol vykonaný za
súčinnosti fotogrametrickéhooddelenia
býv. Vojenského zemepisného ústavu v Bratislave s otvoreným
dvojsedadlovým lietadlom typu S-328, ktoré sa však
pre tieto práce neosvedčilo z toho dóvodu, že neposkytovalo dostatočný pracovný kl'ud a že sa fotokomora do neho nedala účelne zamontovať.
Ked'že dodávka špeciálneho lietadla pre fotogrametrické účely nehola realizovaná v očakávanom termíne, adaptovala vojenská správa pre tieto účely
dvojmotorové kabinové lietadlo typu Caudron, do ktorého bola zamontovaná radová meračská komora finančnej správy. O fotoleteckej súčinnosti s vojenskou
správou bola v júni uzavretá dohoda, na základe ktorej sa dvaja zememeračskí inžinieri pozemkového katastra zúčastňovali všetkých fotoleteckých prác pre
Fotogrametrický ústav.
Na základe skúseností získaných pri pokusnej signa1izácii boly ..v letnom období vykonané porné fotogra-
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metrické práce v katastrálnom území Cierný Balog
(okres Brezno n./Hr.), ktorého rozloha činí 14 640 ha
.s 13 000 parcelami a s terénom hornatým a pre terestrické meranie zvláše namáhavým. Na fotogrametrickú signalizáciu použité tu boly jednak navápnené drevené tabuI'ky rozmerov 50 X 50 cm (asi 20000
kusov) a jednak prenosné šablóny štvorcového alebo
kruhového tvaru, pomocou ktorých sa zavápnily
miesta lomových bodov držebnostných hraníc priamo
na zemnom alebo kamennom podklade.
V katastrálnom území Lednické Rovné holo vykonané pokusné fotogrametrické meranie, ktoré bolo IXlrovnané s katastrálnou mapou nového merania vyhotovenou číselnou metódou. Výsledky porovnania boly
veI'mi uspokojivé.
Na rozdiel od porných prác v Ciernom Balogu, kde
signalizáciu držebnostných hraníc vykonávali figura:nti pol'nej skupiny, boly v tomže letnom období konané poI'né fotogrametrické práce v katastrálnych
územiach Dolná Mičiná, Cerín, Cačín, Sebedín a Bečov v okrese Banská Bystrica, kde signalizáciu držebnostných hraníc na prirodzenom podklade dosť uspokojive si vykonali drž i tel i a p o zem k o v sami.
Fotografické lety nad signalizovanými územiami
vykonané boly v septembri a októ,bri s výšky 1500
metrov nad strednou výškou terénu. Do konca letného
obdobia určená bola časť vlícovacich bodov, na základe ktorých sa prikročilo k vyhodnocovaniu situácie
i vrstevníc na stereoplanigrafe.
Výkon fotogrametrických prác pre rok 1944 bol
.zaistený pod samostatnÝm § 4 »Letecká fotograme-

tria« kap. 14, tit. 1 štátneho rozpočtu a síce sumou
1,657 000 Kčs.
Pokračovalo sa v započatých fotogrametrických
prácach a úplne boly dokončené poI'né práce v kat.
území Cierny Balog a Cačín. Fotoletecká činnosť bola
hatená častými leteckými poplachmi. Pre fotoletecké
práce bo1o pridelené nové dvojtrupové Iietadlo typu
Focke-Wu1f 189, ktoré sa vel'mi dobre osvedčilo. Pre
účely pozemkového katastra vyhotovené boly letecké
snímky kat. území Nemšová, Orlová, Liskové, Lukové, Zolná, Sampor, Lukavica, Lísková, Likavka a
Martinček a pre rezort dopravy letecké snímky železničnej trate Trenč. Teplá-Púchov
n.jVáh., kde
sa mal previesť výkup pozemkov pre druhú koI'aj na
základe fotoplánu.
Fotoletecká činnosť bola zastavená pri vypuknutí
Slovenského národného povstania, počas ktorého obe
fotogrametrické lietadla sa presunuly do Sovietského
svazu aj s jednou leteckou komorou Fotogrametrického ústavu. Ani lietadlá ani fotokomora sa už viac
na Slovensko nevrátily a boly pravdepodobne pri vojnových udá'Iostiach zničené.
CieI'om .uchránenia
cenných fotogrametrických
strojov, ktorých v tomto roku bolo dodané ešte za
ceI'kovú nákupnú· cenu asi 1,400 000 Ks, bola ich
vačšia čase evakuovaná a ukrytá v okolí Bratislavy
už koncom augusta.
Z vyhodnocovacich prác mohly byť preto ceI'kom
skončené len práce pre katastrálne územie Cačín.
(Pokračování.)

Po úvahách O moŽ'fW8techa zkušen08tech8 užitím fotogrametrie při pořizování katastrálních map v Oeskoslovensk:u ukazuje tato úvaha na možnosti využití fotogrametriepři pořizování plánů v měřítk:u 1 : 10 000.

I. úvod.
Hospodářská obnova státu, plány stavební obnovy,
l'egionální plánování, osídlování, stavby komunikací
a vodohospodářské, jakož i všechny ostatní projekty
inženýrské žádají rychlé vypracování plánů, které by
podávaly poslední stav. Hlavním požadavkem zde jest,
aby tyto plány často celých oblastí, byly dodány
rychle. Vojenský zeměpisný ústav v Praze, který
rovněž zpracovává takové plány sáhl - za účelem
rychlého opatření situačních podkl~dů - k metodě
ekonomické a rychlé, k metodě fotogrametrické.
Situační podklady pro plány měřítka 1 : 10 000 tvoří
t. zv. fotoplány, sestavené z překreslených leteckých
snímků.
Než se podíváme poněkud blíže na fotoplány u nás,
zmíníme se zcela stručně o použití fotoplánu v některých státech Evropy. V Polsku bylo fotoplánů
před válkou použito převážně k pořizování polohových
plánů měst. Po druhé světové válce byl zřízen Ústřední zeměměřický ůřad, který počítá v rámci tříletého
plánu 1947-49 s konstrukcí fotoplánů plochého území v celkové rozloze téměř 7,000 000 ha. Taktéž
Svédsko užívá fotoplánů pro mapování plochého úze-

mí. Při výškových rozdílech větších jak 100 m,
vkládá se mezi nalétané již pásy o 60% překrytu
podélném a 40% překrytu stranním další vložený pás,
takže v takovém případě může býti stranní překryt
i 70 - 80%. Střední chyba v situaci u takto pořízených fotoplánů obnáší ± 1 mm v plánu 1 : 10 000
t. j. ± 10 m ve skutečnosti. Rovněž ve Finsku je fotoplánům věnována pozornost a je jich tu užíváno pro
účely mapovací. Svýcarsko má vypracovány fo~oplá.
ny v měřítku 1 : 10000 pro všechna větší města. Největšího užití dosáhly fotoplány v Německu, kde p0řizovali fotoplány pro vyměřování v měřítku 1 : 5000.
Význam fotoplánů byl značně rozšířen v průběhu
druhé světové války, kdy jich bylo s výhodou používáno pro ůčely zpravodajské.

II. Dosavadní podklad situační.
Situačním podkladem pro podrobné vyměřováni
plánů měř. 1 : 10 000 je redukovaná situace katastrál.
ních, lesních a jiných map. Tento podklad připravi
topografovi konstrukční oddělení VZÚ, takže polní
práce topografova sestává z přezkoušení katastrálního podkladu, z klasiílkace kultur a komunikaci ••
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ze zakreslení· všech objektů, předepsaných
pro topografické práce v poli.

instrukcí

Převedení katastrální
situace do vyměřovacího
listu děje se pantografem. Takto získaná kresba je
dostatečně přesná, nutno však přihlédnouti k různým
obtížím menšího nebo většího rázu s nimiž se pantagrafování setkává. Je to především sama katastrální
mapa, která pokud vzešla z měření t. zv. stabilního
katastru klade někdy určité překážky. Styky mezí
jednotlivými listy téhož katastrálního území se často
rozcházejí. Hranice sousedních katastrálních území se
neztotožňují. Následkem toho musí topograf tyto partie, do listu násilně vtěsnané anebo roztažené a tím se
skutečností nesouhlasící, zaměřiti znovu. Při souhlasu
katastrálního podkladu se situací v přírodě zaměří topograf pouze význačné kontrolní body situace, které
určí výškově. Nelze přehlédnouti obtíže administrativní, spojené se zapůjčováním katastrálních map katastráln'mi měřickými úřady. Nutno také uvážiti že
'
neok teré katastrální mapy - a to zejména v pohraničí - vykazují následkem válečných let špatnou evidenci. Tuto překážku nebude lze v dohledné době odstraniti, jelikož úředníci katastrální měřické služby
jsou toho času zaměstnáni pracemi osídlovacími. Je
také mnoho obcí, převážně na Slovensku, které vůbec
mapy nemají, jak je uvedeno v předchozím článku
Ing. P. Višňovského. V zemích českých zase mnohé
obce přišly o dobré mapy v letech okupace anebo událostmi válečnými. V těchto obcích, kde tedy žádný
katastrální podklad není, musí topograf zaměřit situaci zcela znovu.

Přihlédneme-li k výše uvedenému, dospějeme k závěru, že menší anebo větší obtíže při dosavadním zpracování situačních podkladů zatěžují tuto práci a zpomalují dodání hotových plánů. Bude tedy nutno nahradit katastrální mapy podklady lépe vyhovujícími
a hlavně podklady rychle dosažitelnými a podávajícími poslední stav. Nelze čekati, až budou polygonovou
metodou zaměřeny a vypracovány katastrální mapy
celých oblastí a pak teprve přikročiti k jejich zpracování pro měřítko 1 : 10000.

ID. Fotoplán.
Jak svrchu poznamenáno, budou tvořit situační pod.
klad pro vyměřování v měřítku 1 : 10000 fotoplány.
Naši zeměměřickou veřejnost bude jistě zajímat několik podrobností o tomto novém způsobu přípravy
polní práce topografovy.
Pod pojmem fotoplánu jsme si až dosud představovali mosaiku, složenou z leteckých snímků se situační přesností velmi omezenou, sloužící toliko jako
pomůcka orientační, jíž nelze připisovati nějaký význam pro přesnou práci inženýrskou. Jako hlavní důvod pro nedůvěru ve směru přesnosti možno uvésti
nespolehlivý, rozměry měnící fotografický materiál.
Zde však nutno předeslati, že fotoplány, použité pro
měřítko 1 : 10 000 těmito nedostatky zatíženy nebudou a že zachovají zcela přesně měřítko.
Základní myšlenka fotoplánu je jednoduchá. Území,
které má být mapováno, je letecky. fotografováno a
z pořízených šikmých snímků jsou překreslením získá-
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ny snímky kolmé. Tyto pak jsou slepeny v plány, zva,
né fotoplány. Zaměřené a zpracované území je rozdě~
leno do sekcí, takže fotoplán většího území obsahuje:
několik listů, upravených podobně jako listy map to-,
pografických.
Obsah fotoplánu je fotografickou cestou přenesen
jako modrotisk na kladívkový papír, nalepený - jako
normální vyměřovací list - na hliníkové desce. Tuto
desku s modrotiskem situace dostane (po vynesení
trigonometrických a pevných bodů) topograf do pole
a provede na ní měření tak, jako by měl podklad z ka~
tastru. Nelze popříti, že má takto polní práci značně
ulehčenu, jelikož se omezí na občasné kontrolní za·
měření a provádí hlavně klasifikaci kultur a' komunikací a doplňuje případné nejasnosti modrotisku. Když
'je deska v poli vypracována, t. j. obsah mapy vykres·'
len v tužce podle topografického klíče, vytáhne jel
topograf tuší. Chemickým procesem se pak odstraní
modrotisk situace a to tak dokonale, že na .vyměřovacím listu zůstane pouze topografova kresba tuší.
Současně s konstrukcí fotoplánů provádí se výškové
vyhodnocování téhož území na stereoplanigrafu.
Získané vrstevnice jsou překopírovány na snímací film'
a proveden jejich ~átisk na modrotisk topografův,
který znázorňuje jednobarevně obr. 1.
Při polní práci může nyní topograf ověřovati kontrolními výškovými a situačními body správnost situace i vrstevnic, takže má práci značnětJlehčenu.
Dlužno však poznamenati, že tento způsob soutisku
situace fotoplánu s vrstevnicemi, získanými ve stereoplanigrafu lze - jak bude později ukázáno použíti pouze u území plochého.
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ká: 1/500 -1/200
vt. Při fotografování musí' být
prostor mezi komorou a fotografovaným územím zcela bez mraků. Rovněž kouřové závoje nad průmyslovýmI městy, továrními objekty, nádražími a pod. mohou ohrozit jasnost a zřetelnost snímku. Let se provádízpravidla
ve směru východ-západ
a obráceně,
avšak nezřídka ve sm~ru největší délk~ fotografovaného území. Získané letecké snímky mají rozměr
18 X 18 cm.
Druhá část prací přípravných se skládá z geode.tického určení sítě vlícovacích bodů, které jsou sta.
bilisovány podle důležitosti buď kameny anebo pouze
kolíky. Pro určení vlícovacích bodů je nutné, aby na
celém mapovaném území byla vybudována hustá sít
trigonometrických bodů. Určení vlícovacích bodů děje
se protínáním zpět, protínáním vpřed a nezřídka se
spojují vlícovací body (zejména v zalesněných partiích, nebo· v hlubokých, úzkých údolích) v polygonové pořady. Vzdálenost jednotlivých vlícovacích bodů
se pohybuje mezi 500-800 m. Podle teorie překreslování dostačí k provedení vlícováp.í čtyři vlícovací
tody, umístěné vhodně poblíž rohů snímku do čtyř-
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IV. Práce přípravné.
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Sestavení překreslených leteckých snímků ve fotoI
I
plán předchází přípravné práce polní, jež lze rozděliti
,
I
~
,
ve dvě části:
~
,
a) letecké fotografování mapovaného území,
I
I
I
b) zaměření vlícovacích bodů.
Před provedením leteckého fotografování území je
nutno let připravit. Nejdříve je třeba určit měřítko
@
@
-@-- ------ __ JI
snímku, jež je vázáno měřítkem budoucího plánu nebo
mapy. S hlediska ekonomie by bylo nejvhodnější měřítko malé, protože v malém měřítku se na snímku
zobrazí největší prostor. Znamená to úsporu expono- úhelníka. Protože však pro uvažované území byl p0vaných snímků i úsporu práce, avšak zmenší se přesdélný překryt 60% a stranní překryt 30%, vychází na
nost snímků. Podle zkušeností volí se pro budoucí , každý snímek vHcovacích bodů šest. V tomto případě
plány 1: 10000 měřítko snímků 1 : 12000. Dále nuttedy nutro volit vlícovací bod tak, aby padl na tři za
no určit výšku letu. Pro fotoplán měřítka 1 : 10 000 sebou jdoucí snímky a na tři snímky nad nebo pod
je tato výška při snímací komoře o f = 21 cm asi
touto řadou podle toho, jde-li o vlícovací bod na sním2100 m. Konečně se určí podélný i stranní překryt,
ku nahoře nebo dole. Celkem je tedy každý vlícovací
vzdálenost letecltých drah, interval mezi jednotlivými . bod na šesti snímcích.
exposicemi jakož i množství snímků, které připadnou
na celé území.
V. Překreslování.
Po této přípravě následuje provedení letu. Ke sní·
Svislý
letecký
snímek rovinného území (o rovinmání se' dnes používá ve VZÚ automatické komory
ném
území
mluvíme,
když výškový rozdíl nepřevyšuje
s centrální závěrkou o ohniskové dálce f = 21 cm.
Nejvhodnější roční dobou ke snímání je jaro a pod- 1/500 měřítka mapy) představuje vlastně plán v jiszím, doba, kdy hranice mezi kulturami se na snímku .těm měřítku, ve kterém jsou všechny délky a úhly
jeví nejostřeji a lesní porosty a křoví má málo listí. 'věrně zobrazeny. Kdyby se tedy podařilo fotografovat
Nejvhodnější denní dobou pro exposici je doba mezi území při přesně svislé ose snímání, pozůstávala by
konstrukce fotoplánu z pouhého zvětšení a sestavení
10-16 hod., kdy vržené stíny budoV',stromů a jiných
snímků ve fotoplán. Přesně svislé snímky lze získat
objektů jsou nejkratší. Exposiční doba je velmi krátI

I

I
I

I
I
I

I

1948/28

..-.

Zeměměřický
Obzor SIA
ročník 9/36 (1948) číslo 2

jen zcela výjimečně, jelikož na komoru, upevněnou
ve dně letadla působí kymácení letadla ve větru jakož
i nevyhnutelné úchylky v pilotování. Získané snímky
jsou tedy šíkmé, perspektivně skreslené, a je tedy
nutno optickým překreslením eliminovat perspektivní
skreslení a převést jednotlivé snímky do jednotného
měřítka plánu.
Překreslení se provádí na překreslovacích přístrojích a to tak, že každý snímek - s ohledem na 60%
překryt podélný a 30% překryt stranní - je vlícován do šesti vlícovacích bodů. Změnou vzájemné polohy roviny snímku, objektivu a promítací roviny (při
zachování rovnice zobrazovací a podmínky ScheímpfIugovy) se promítnou vlícovací body na svoje obrazy, vynesené na kreslicí pap:r v měřítku budoucího
fotoplánu.
Při práci na překreslovači se ukázala důležitost volby vlícovacích bodů. Jako nejvhodnější možno považovati rohy parcel, styky tří parcel, křižovatky silnic
a cest. Méně vhodnými jsou rohy plotů a budova hranice lesních porostů. Zcela nevýhodnými jsou hranice
mezi stejnými kulturami. Nejlépe se osvědčuje hranice mezi loukou a polem, protože louka se jeví na
promítací desce temně, zatím co pole je světlé. V takovém případě je vlícování velmi přesné.
Doba, potřebná k překreslení snímku je odvislá od
jakosti negativu, od převýšení vlícovacích bodů nad
srovnávací rovinou a od přesnosti vynesení vlicovacích bodů na kladívkový papír.
Gruber uvádí, že jedna osoba vyhodnotí
3 snímky za 1hod.
LOfstr6m uvádí, že jedna osoba
vyhodnotí .
4 snímky za 1hod.
Schwídefsky uvádí, že jedna osoba vyhodnotí.
6 snímků za 1hod.
Lescher uvádí, že jedna osoba
vyhodnotí .
10 snímků za 1 hod.
Podle zkušeností z VZÚ lze říci, že v plochém územi, při správně vynesených bodech překreslí jedna
osoba 4 snímky za hodinu počítaje v to: vložení nega~ivu, vlícování, exposici a vyvoláni snímku. Exposiční doba není pro všechny snímky stejná vzhledem
k tomu, že emulse na negativu není u všech filmů stejně hustá a vzhledem k tomu, že také obsah negativu
není stejný: každý negativ obsahuje jiné množství
lesnrch porostů a jiné množství polních kultur. Lesní
po:ost vyžaduje delší e'p::>sici než partie polní. Je
tedy nutno zásadně před exposicí celého negativu
provésti na proužku fotografického papíru zkoušku
doby exposice, popříp'ldě p::>drohiti lesní partie delšímu procesu vyvolávacímu> Je nutno pamatovati na
to. ".1-,vmns'lika fotoplánu měla pro reprodukci jednotný odstín.

a všechny vlícovací body listu, jakož i vlícovací body
listů sousedních, pokud přicházejí pro styk v úvahu.
Na snímcích se kolem vlícovacích bodů vyrazí centrické kruhové otvory průměru 4 mm, takže překreslené snímky lze přesně nasaditi na body, vynesené
koordinátografem přímo na změnou hliníkovou desku.
Po nalepení snímků se otvory zalepí kroužky, vzniklými vyražením kruhových otvorů.
Podmínkou správnosti je, aby kruhové otvory ležely přesně centricky na vlícovacích bodech kovové
desky a aby souvislost situace mezi sousedními snímky nebyla nikde porušena. Když je' takto fotoplán
z překrývajících se snímků sestaven, seříznou se překrývající se části. Seříznutí snímků musí se díti s největší opatrností, jelikož případná spára i 0,1 mm mezi
snímky je velmi patrná. Seříznutí se provádí jediné
po přímkách, takže nedostatky v překreslení se dají
lehko zjistit v nepřesném styku obrazců. U fotoplánů,
kde jednotlivé části snímků by ,J:;ylyořezávány klikatě, podle situace (na př. podél hranice lesa, podél silnice a pod), bylo by lze případný nesouhlas situace,
zaviněný chybným překreslováním, zakrýti. U tohoto
způsobu ořezování je to zcela vyloučeno.

Aby srážka fotografického papíru během vyvoláváni a ustalování byla prakticky vyloučena, užívá se
specielního papíru Agfa C<Jrrectostat. Tento papír
obsahuje čtyři vrstvy: poměrně tenkou vrstvu hrubého papíru, hliníkovou folii, bílou lakovou vrstvu ·a
fotografickou emulsi. Pokusně bylo zjištěno, že srážka
tohoto materiálu je 1%0.
Prekreslené letecké snímky jsou sestavovány ve fotoplán a to tím způsobem, že na hliníkové desce jsou
koordinátografem vyneseny sekční čáry listu 1: 10000
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VI. Přesnost fotoplánu.
Otázka přesnosti fotoplánu bude nejzávažnější pro
zhodnocení této metody. Základní požadavek, aby použitý materiál nepracoval, je použitím fotografického
papíru s kovovou vložkou a nalepením snímků na hliníkovou desku splněn. Nutno uvážiti, že přesnost fotoplánu závisí především oe pečlivosti a zkušenosti
osoby snímky zpracovávající, od přesnosti, s jakou
byly vlícovací body geodeticky určeny a od přesnosti,
s jakou byly tyto body vyneseny na vlícovací papír
a na hliníkovou desku. Záleží také na opti'.:e překreslovacího přístroje. Všechny výše uvedené podmínky
lze splniti, nebo dosáhnouti v nich alespoň dostačující přesnosti.

Zůstává uvážiti význam převýšení terénu, který má
na přesnost fotoplánu vliv rozhodující. Fotoplánů lze
použíti i tam, kde terén vykazuje větší převýšení.
L6fstr6m uvádí, že v roce 1931 bylo fotografováno
území v nrostoru Petsamo (Finsko) v rozloze asi
900 čtver~čních kilometr-t!o Z tohoto území, převážně
hornatého,
bylo vybráno
a překresleno
území
15 X 15 km. Přesto, že výškové rozdíly byly více jak
300 m, byl získán zdařilý fotoplán.
Geometrické vztahy mezi fotografovaným územím
a negativem podává obr. 6. Jestliže při konstrukci
plánů z pravoúhlých souřadnic jde vlastně o projekci
ortogonální, děje se snímání a překreslení snímků
v projekci centrálni, kde středem promítání je objektiv. Následkem sbíhavosti středově promítacích
paprsků promítá se na příklad bod 3, nikoliv do svého
ortogonálního průmětu 3', nýbrž do bodu 3", posunutého radíálně od mapového nadiru. Velikost posunu
vzrůstá od snímkového nadiru k okrajům snímku.
Aby tato velikost byla omezena, je nutno voliti t. zv.
střední promítací rovinu, jejíž relativní výška je aritmetickým středem relativních výšek jednotlivých vlícovacích bodů snímku. K této střední rovině, jako
základní pro tento snímek lze vypočítati posuny bodů
a o vypočtené hodnoty opraviti polohy bodů na vlícovacím papíru.
Všimněme si poněkud blíže velikosti posunů. Z obr. 6
vyplývá, že
8 ~= h, tg a
(1)
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kde 8 znamená skreslení, h relativní převýšení bodu 3
nad nebo pod střední promítací rovinou, a vzdálenost
bodu 3 od snímkového nadiru a f obrazovou dálku
8llÍmací komory.
•
Z hořejší tabulky, sestavené podle vzorce (2) pro
f= 21 cm je pa,trno, že skreslení ve snímkovém nadiru je nulové a přibývá ho ke krajům snímku. Vyplývá z toho důležitý poznatek, že překreslování,
jehož výsledků má býti použito pro fotoplány, lze
prováděti toliko v území, nevykazujícím velkých výškových rozdílů. Velikost skreslení pro různá převýšení a vzdálenosti od snímkového nadiru je patrna z tabulky I., kde skreslení do velikosti 0,5 mm v měřítku
1 : 10000, 1. j. 5 m ve skutečnosti, jsou oddělena.l!ilnou lomenou čarou. Prakticky však pro fotoplány při.
chází v úvahu pouze prostor uvnitř vlícovacích bodů.
Dospíváme k závěru, že v území o větších výškových rozdílech nutno poříditi letecké fotografování
s větším podélným 1 stranním překrytem i když je to
na újmu hospodárnosti metody. Potom lze také partie
s větším převýšením posunouti přímo pod snímkový
nadir a tím skreslení zmenšiti.

vn.

Závěr.

Při uvážení všeho toho, co bylo výše řečeno dospíváme k závěru, že fotoplány mají před sebou budoucnost. Převezmou nepochybně úlohu redukce z kata·
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stru, protože polní práci topografovu usnadní tím, že.
podají poslední stav. Bude jich užito zejména tam,
kde Se podaří zmenšiti vlivy rozdílu mezi ortogonální
projekcí vrstevníc a centrální projekcí situace. Nedostatkem fotoplánů zůstane, že jsou v některých případech velmi podrobné a že obsahují části, jako jsou
stíny budov a porostů, které přehlednost fotoplánů
ruší.
V každém případě je použití fotoplánů jako podkladů pro situaci v měřítku 1 : 10 000 krokem kupředu.
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Posudky a referáty.
Doc. Ing. Dr. J. K 1o b o uč e k: Fotogrametrický
snímek. Zvláštní .otis.k ze Sborníku Masarykovy akademie práce. Rozměr A 5, stran 32 s 12 obr. v textu. V Praze 1948. Nákladem vlastním, z podpory ministerstva
školství a osvěty v Praze a Čsl. národní rady badatelské.

Základem, z něhož se vychází při fotogrametrickém
měření je fotografický snímek. Znalost jEho vlastností
je proto podmínkou, bez níž nelze fotogrametrie s úspěobem použit při praktickém yyměřování. Při tom hlavní
úlohu hraje negativní materiál, na který se snímky
zachycují, neboť pro odvození měřických výsledktl z fotografických snimktl se většinQ.u použivá přímo nega-
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tivti. Jsou ale ve fotogrametrii i methody, při nichž se
pracuje s positivy snimků.
Všemi vlastnostmi fotografického materiálu, pokud
maji vztah k fotogrametrickému měření se zabývá výše
uvedená práce Dr. Kloboučka. Je rozdělena na dvě
hlavní části, z nichž první je věnována vlastnostem
rotografickým a druhá vlastnostem měřickým, z nichž
hlavní je srážka či smrštění. V první části všímá si
autor citlivosti negativního materiálu k barvám, podává
charakterístiku emulsí orthochromatíckých, panchromatických i emulsi pro infrafotografii, udává způsob jejich použití i zpracování. Udává filtry, kterých se při
tom kterém materiálu použivá i způsob vyvolávání a
sušení. Sleduje rozlišovací schopnost různých emulsí a
zjištuje, které emulse se osvědčují v pozemní a které
v letecké fotografii. Uvádi tu zajímavé výsledky svého
měření rozlišovací schopnosti ínfradesek v porovnání
s deskami orthochromatickýmí.
V druhé části všimá si nejprve, jak se chlYVaiípo
stránce měřické des k y, porovnává srážku různých
emulsí, při čemž udává vlastní výsledky zkoušek provedených na anglických infradeskách llford a německých Agfa. Pak věnuje pozornost f i I m ů m, při čemž
upozorňuje na důležitost nepravidelné srážky a na základě různých výsledků z odborné literatury i z vlastních zkušeností ukazuje, jak se mění smrštění filmu po
vyvolání v závislosti na čase i na hmotě použité k výrobě.
Poslední oddU práce je věnován rozboru měřických
vJastnost~ fotografických papírů. Autor se zabývá na
t<,mto místě běžně užívanými papíry i speciálními papíry s kovovou vložkou. Hlavní pozornost věnuje papíru
Correctostat, jehož srážku měřil použitím stereoskopických paralax.
Publikovaná práce podložená studiem obsáhléliteratllry i vlastními zkouškami je přehlídkou výsledků docilených na evropském kontinentě ve výrobě a způsobu
užití negativního i positivního materiálu Re stanoviska
fotogrametrické prak se. Výsledky amerického badáni
dostávají se k nám teprve v poslední době a nebyly
proto autorovi k disposici. Doufejme však, že nás neGpomene i o nich zpravit.
o

RUZ~E

Tiskovou chybu na str. 18, 11. ř. zdola, kde místOo
0.003 mm má být 0,03 mm si opraví čtenář podle textu
v řádce následujicí.
1Jr. Fiker.
Úkoly fotogrametrie
ve dvouletém hospodářském
Idánu. Dělnické nakladatelství v Praze vydalo pro Státní
plánovací úřad knihu: Přehled úkolů výzkumnictví ve
dvouletém plánu (1947, str. 314, cena 230 Kčs). Přlhled
obsahuje soustavné seřazení vědeekých a technických
problémů, jež mají býti řešeny v r. 1947 a ]948 a místa,
která se jimi mají zabývati. Jsou tam rovněž úkoly
týkající se kartografie a geodesie a pochopitelně také
fotogrametrie, jakožto methody, která může přispěti
k zvlášt rychlému opatření map. V odůvodnění jLdnotlivých úkolů se v knize praví: .Nedostatku kvalifikovaných odborníků za současného zvýšení požadavků na
pořizování map (pro scelování pozemků, plánování, pJ'()ojektování, geologické mapování a p.) nutno čelit soustavně prováděným výzkumem v oboru kartografie.
Kartografická činnost, která grafícky zhodnocuje výsledky měření geodetů, astronomů, geofysiků atd.
vrcholí ve tvorbě map nejrůznějšiho charakteru. Protože tyto mapy jsou předpokladem všeho terénního plánování, je především účelem výzkumu naléztí rychlé a
pohotové postupy, kterými by se dala zvládnout mímOořádná potřeba map v této době. Naléhavé problémy plánovací a osidlovací kladou neúměrné požadavky na zeměměřiče, jejichž počet, odpovídající normálním poměrům, je nepatrný. Výzkum na tomto poli směřuje ve
větší míře k urychlení měřických operací.«
Z oboru fotogrametrie byly určeny pro výzkum v 1'.
1947 a ]948 tyto úkoly:
a) určení mezi prO převýšení terénu a přesnosti let.
fotoplánu v měřítku 1: 5000 -1 : 200000,
b) použití letecké fotogrametrie k pořizení měřických
podkladů pro scelováni a účely plánovací,
c) využiti letecké fotogrametrie pro rychlé pořízení
map 1 : 1000 a 1 : 2000,
d) opatření technické mapy pro území CSR v měřítku
1: 5000. Náležitosti této mapy.
Na těchto problémech budou spolupracovati: nstav
praktické geometrie na CVUT v Praze, ľJstav fotogrametrie a topografie na SVŠT v Bratislavě, Zeměměřický
úřad v Praze, ministerstvo financí (odb. X.) a státní
fotogrametrický ústav v Bratislayě.
B. Pour.

,

VI. mezinárodní fotogrametrický kongres a výstava
se budou konati v H a a g u (v Holandsku) v době od
1. do 10. záři 1948. Pro různé obtíže, zejména s ubytovánim v poválečné době, uvažovalo se zprvu o tom, zda
kongres by se nemohl uskuhčnit v Amsterodamu nebo
v Oslo; nakonec byl zvolen Haag, kde se pořad~telům
podařilo zajistit vhodné mistností pro kongresové zasedání i pro fotogrametrickou výstavu, a to v lázeňském
domě a v přilehlém Palace hotelu na :/Hážive Scheveningen, lázeňském přímořském mistě nedaleko Haagu.
Česká fotogrametrická společnost, která je už od r.
1930 členem Mezinárodní fotogramerické společnoFlti,
np-dávno obdržela oficiálni pozvání na Kongres. Z předbl'žného programu je patrno, že všechna kongresová
jednání se budou konat v šesti samostatných komisích:
I. komise (Fotografie
a jeji technika, včetně elektron.kových method), přbdsLda: O. S. R e a d ing, sbkretář:
J. J. D e e g (oba U. S. A.). - II. komise (Převáděci
methody; theorie, přistroje
a výsledky), předseda: prol.
Dr M. Ze 11 e l' (Švýcarsko). - III. komise (Letecká
triangulace a jeji použiti v geodesii), předseda: prof. Dr
F. Baeschlin,
sekretář: A. Brandenberger
(oba
Švýcaři). - IV. komise (Použiti fotogrametrie
a letecké
fotografie
pro vyměřováni
povrchu zemského), přEdseda
P. T h a m, sekretář: M. G I i f ber g (oba Švédové). Další komise se dělí na dvě menší: V./l (Použiti fotogrametrie v rázných oborech), předseda G. P o i v i 11i e l' s

(Francie) a komisi Vj2 (Použiti fotogrametrie v lékařstvO,
předseda Col. Di d i é e, sekretář Dr P. P i z o n (oba Francouzové). - VI. komisi (Vyučováni, terminologie a bibliOografie), předsedá G. H. H a l' d ing a sekretářem je G. C.
Tewinkel
(oba U. S. A.).
Podle zkušeností z dřívějších kongresl"!.a na přáni
v~slovené na poslednim fotogrametrickém kongresu
v Římě 1'. 1938, budou letos zasedání prvních čtyř komisi
rozvržena časově tak, aby se jich mohli účastnit pokud
možno všichni členové kongresu.
Pořadatelé VI. mezínárodniho fotogrametrického kongresu počitají s celkovou návštěvou asi 150 účastník'&
z celého světa. jimž mohou také zajistit ubytování. Náklady jednotlivce na tomto kongresu budou dosti značné, nebot jen kongresový poplatek obnáší 40 fls (další
částka za kongresové publikace v tom není započtena);
dwni pense je průměrně 15 fls a letenka Praha-Amsterodam a zpět stojí 4.685Kčs.
Vyplněné kongresové přihlášky zašlou účastnící sami
přímo na adresu předsednictva mezinárodní fotogrametrické ElPolečnosti,a to n e j p o z děj i do konce března 1948. Cestovní pas, visa i povolení k vývozu valut
si kaidý účastník obstará sám. Několik angl. tiskopisll
kongresových přihlášek má I. jednatel Ceské fotogrametrícké spoleěn()sti (Praha I., Husova tf. 5):
Doc. Dr J. Klobouček.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Dr. Bohumil Pour, - Majetnik a vydavatel Spolek čeakoa1ov.inženýn\. - Tiskem
knihtiskárny :tTYDUSC
v Praze XVI. Telefon 410-62. -R.-riakřní korespondence budi! Hzena na adresu hlavniho
redaktora Praha XIV•• KntAinova 42.
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