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Nedávno vydarvfJzákon čís. 280/49 Sb. o územním plánování a výstavbě obcí s příslušnými vládními naří~eními a ostatními prováděcími předpisy ukládá plánovacím referátům všech krajských národních výborů
pc>vinnostco nejrychleji připraviti a vypracovati podrobná územní řešení 'Všech úkolů, důležitých pro plnění
pětiletky, jakož i generelní přípravu 'Výstavby pro dam Období; tak na př. v prvé pětiletce - do kooce rOku
1953 - má býti provedeno generelní plánováni všech vodohospodářských úprav v republice.
Provádění .zákona éi.s. 280/49 Sb. bude vyžadKJvatje§tě celé řady prováděcích předpisů, instrukcí a vy8Větlivek. Aby při tom bylo dostatečně pamatOVánona nové geodetické podklady územního plánování, a součinnost zeměměřické práce v územním plánování vůbec, pok:usíme se v dalším podati několik námětů, jež 'Vyšly
v Erně z dlouhaleté praxe a spolupráce-s ostatními kruhy architektů a inženýrů-projektantů.

t. Zeměměřické podklady pro územní plánování.
Ve svém prvém paragrafu stanoví zákon čís. 280/49
Sb., že »územní plánování obcí je součástí jednotného
hcspcdářského plánu a že musí proto vyhovovati veřejným potřebám i zájmům«. Vládní nařízení čís.
51/50 Sb. pak precisuje účel tohoto plánování tak, aby
vývoj jednotlivých obcí byl v souladu s budováním
socialismu, aby se sloužilo plánovitému rozmístňování
výr()bn~chsil v kraji a aby se současně odstraňovaly
i dnešní rozdíly mezi městy a venkovem.
Územní plánování musí začít odborným průzkumem*), v němž se vychází z jednotlivých obcí jakožto nejnižších správních jednotek. Cílem tohoto průzkumu je sy.:!tematickáevidence o životě československého
člověka, kterou třeba vývojově podchytit, trvale doplňovat a prohlubovat, a o podmínkách prostředí,
v němž žije. Promítne-li se pak tat.o evidence methodicky, průzkumově i graficky, získává se tím jasný
obraz o veškerém hospodářském a kulturním dění
v přítomnosti i v budoucnosti.
Při přechodu z plánování hospodářského k plánování technickému je třeba používat vhodných map
a plánů, na níchž je odpovídajícím způsobem zobrazena ona část povrchu země, ke které se plánováni
vztahuje, případně kde se jeho výsledky mají realisovat. To jsou geodetické podklady úzen;míhoplánování.
Mají-li vyhovovat potřebám územního plánování, musí
mít odpovídající náplň a vyhovující systém. U mapových podkladů, které jsme měli dosud k disposici,
tomu tak není. V programové zprávě plánovacího odboru bývalého Zemského národního výiboru v Brně
z r. 1948 se o dcsavadních mapových podkladech píše
takto:
»Od dob, kdy byly velkoryse pořízeny skladebné
mapy topografické i podrobné mapy katastrální (v listech obvodů jednotlivých obcí), nebyl v mapování
uskutečněn zásadně širší postoj rámoový, který by
technicky podchytil pokračující složitost hospodář-I Co se rozumí
odborným průzkumem
je stanoveno
vo "yhlášce SúP ze dne 10. října 1950, uveřejněné v út.
Jisti- 1., pod Č. 602.

ského vývoje. Teprve mapy, příp. plány 1: 10 000
jako vyrovnávací novodobá soustava mezi danými
podklady v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 2880 zajistí v plánování novou technickou a univerBálnč používatelnou
plánovací basi «
Tuto jednotnou basi jsme zatím neměli a plánovatelé
se museli uchylovat k různým provisoriím.
Většina architektů - plánůvatelů v bývalé zemi
Moravskoslezské používala jako podkladních plánů
cdvozených map v měřítku 1 : 10 000. Toto měřítko
se jevilo pro svou přehlednost velmi vhodným, jak pro
odborníky tak i pro laické zástupce lidu. U městského
stavebního úřadu v BrněpořídH autor tohoto článku
již v roce 1923 pro celé území Velkého Brna plány
v měřítku 1: 5000 přesným fotografickým zmenšením katastrálních map (1: 2880). Spojením čtyř
sekcí tohoto plánu 1: 5000 byl zřízen i přehledný
plán 1 : 10 000. Přesto, že plány 1 : 5000 byly graficky
lépe provedeny (ve 4 barvách) nežli plány 1 : 10000,
nebyly - až do dneška v praksi skoro vůbec používány.*·~)
V Cechách si architekti a jiní projektanti navykli
na měřítko 1 : 5000; na Slovensku pak podle nedávného sdělení vedoucích úředníků tamního Zememerackého a kartografického ústavu požadují projektanti
nejčastěji měřítko 1 : 2880, případně 1 : 3000, které
je katastrálnímu měřítku velmi blízké. Pro projekty
JZD se nejčastěji v českých krajích i na Slovensku
požadují plány v měřítku 1 : 5000.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že jsme dosud v celém
státě neměli zeměměřické podklady územního plánování v jedn-otném měřítku, ba že jsme neměli ani
jednotného n á z o r u na otázku, které měřítko je
nejvýhodnější. Užívání map určitého měřítka bylo
U) Jsou zajímavó okolností, za nichž bylo těchto z.cmě,měřických podkladu u~íváno. Všecka techni~ká odděleni
i 06tatní referáty
města po~adovaly pro přehledné účely
plány v měř. 1: 10000, pro podrobná řešení pak katastrální mapy v měi·ítku 1 : 2880. Měřítko 1 ; 5000 bylo při
tom ollmítáno s odůvodněním, Ž~ neni aní přehledné aní
podrobné. Byly p1'llto plány v měřítku 1 : 5000 u technického rerrátu (rNV v Brně v poslední době vyřazeny
7. evidenece
i dalšího tisku.
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spíše věci pracovního návyku projektantů a bylo proto
předmětem častých odborných diskusí.
.A:bydo problému vhodného měřítka zeměměřických
podkladů pro územní plánování byla vnesena potřebná
jednota, rozhodlo ministerstvo techniky po dohodě
Se Státním úřadem plánovacím výnosem ze dne 15.
srpna 1950 čj. 6900/50-V /5 vyhotovit pro celé území
československé republiky stá t n í o d voz e n o u
map u v měřítku 1 : 5000. Její polohopis bude odvozen zmenšením starých katastráln:ch map a výškopis sestaven z dosud provedených výškových měření.
Pro zajištění jednotnosti celého díla vydalo ministerstvo techniky zvláštní »Návod k vyhotovení státní
mapy 1 : 5000 - odvozené«. Tím Ibylučiněn konec dosavadnímu chaosu v používání měřítek pro přehledné
podkladní plány různých technických projektů i pro
celkové plánování. Poněvadž pak z měřítka 1 : 5000
bude možno velmi snadno odvoditi fotomechanicky
i měřítko 1 : 10 000, vyhovuje rozhodnutí ministerstva
technIky i požadavkům projektantů
brněnského
kraje, kteří si navykli používati převážně měřítka
1: 10000.
Státní mapa 1 : 5000 - odvozená bude tedy nadále
základním a nejdůležitějším podkladem územního plánování i když ne podkladem jediným. Obtížnost v řešení problémů územního plánování a jeho význam pro
rozvoj všeho našeho života budou vyžadovat, a:by byly
projektantům k disposici i jiné zeměměřické podklady. Kromě topografických map 1 : 25 000 a jejich
odvozenin přicházejí v úvahu zejména s k I a d e h n é
fo top lán y a p I a s t i c k é map y různých měřitek. V dalším o nich pojednáme. Dříve však, než
tak učiníme, všimněme si některých zvláštních poměrů a problémů územního plánování v Brněnském
kraji. Učiníme tak proto, že územní plánování v tomto
kraji již nejdále pokročilo a vyhazuje mnohé zajímavé
a cenné zkušenosti a dále proto, že autor tohoto Článku vícekráte účinně zasáhl do problému zeměměřických podkladů plánování svým vlastním pojetím.

plánů. Poněvadž celkový směrný plán byl zadán
v měřítku 1 : 10000, musilo být použito téhož měřítka
i pro plány podkladní. Krajský národní výbor, spolu
s ústředním národním výborem v Brně zadal terminované vypracování směrného plánu Stavoprojektu n p.
Autor tohoto článku byl ú N V pověřen technickým
dozorem nad urychleným vyhotovením 20ti sekcí přehledného plánu 1: 10 000 širšího okolí města Brna
o ploše asi 920 km2• Celá tato plocha byla během války
novč topograficky zaměřena v měř. 1 : 25 000 obdobně
jako celá plocha země moravskoelezské okupované
Němci v letech 1939-1945. Ro'zssh provedeného přehledného plánu je zřejmý zobr. 1, kde jednotlivé sekce
(po 16. plných sekcích katastrálních) jsou číslovány
ve smyslu výnosu mínist. financí čís. 14885/45-x'
Celá práce byla dokončena přes četné překážky (nedostatek kvalitního matricového papíru, otisků katastrálních map, zapracovaných sil ajv.) během 5. měsíců. Při komisionelním přejímání tříbarevných otisků
tohoto plánu v planografii měřického oddělení úNV
v Brně bylo zjištěno, že max. rozdíl v délce otisků
jednotlivých sekcí vykazuje pouze ± 0,1 % celé délky
(na 76 cm dif. ± 0,75 mm). Nový plán je tedy proto
prakticky beze srážky. Různé srážky, jakož i deformace jednotlivých otisků starých katastrálních listů
v měřítku 1 : 2880, 1 : 2500 i 1 : 1000 byly odstraněny
speciální montáží fotozmenšenin do theoretických for·
mátů. Vy h o t o ven í 1 km2 t o h o top
lán u
s dodáním
tří
originálních
matric
a
5ti tří bar e v n Ý c h o ti s k ů stá I o a s i 500
Kč; režii Stavoprojektu se tento obnos zvýšil na ca
1000 Kč.
Takto vyhotovenéh()
ském kraji pouiito:

plánu

1 : 10000 bylo pak v Brněn-

L k v y z nač e ni. a e v i d e li a i d li e Š n i h () sta·
v oboru:
a) komunikací
- silnic i cest - podle jejich stavu
i udržování
a dále k evidenci lomů. štěrkoven, pískoven aj.,
b) vodního stavu, řek potoků, rybníků
í vš-ech pramenů, ploch močálových, údajů spodních vod 11 j, vod,
vu

c) stavu lesů, luk, pastvin
i aleji kolem silníc n vodotečí,

H. Poměry v Bměnském kraji.
Specielním potřebám územního plánování nevyhovují ani mapy topografické 1 : 25.000, ani mapy katastrální. Tyto byly sice a jsou dosud udržovány
v souladu se stavem v přírodě, ale jen pokud jde o
majetkové hranice. Největším nedostatkem map katastrálních však je, že jsou zpracovány a tištěny p0dle jednotlivých katastrálných území - ve stavu, jak
byly původně vyhotoveny před více než 100lety. Ob.
novení map pozemkového katastru pokročilo jen velmi
málo, takže stále ještě .pro nedostatek jiných lepfch
pomůcek se musí používati pro víc než 90% plochy
bývalých čech i země moravskoslezské starých katastrálních map.
Město Brno, v jehož zájmovém území se v pětiletce
má vybudovat a rozmístit mohutný průmysl, musilo
míti ještě v roce 1950 směrný územní plán jako
podklad pro výstavbu všech nových průmyslových závodů i jejich obytných kolonii, sítě komunikační, pro
řešení vodohospodářská atd.
Předpokladem k vypracování směrného územnÍho
plánu však bylo co nejrychlejší opatření podkladních
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i ovocných

sadů,

jakož

d) stavu zastavěni obc.í i mčst, se zvláštním vyznaěením komplexů továren,
škol, kostelů, tělocviěen, hříif
a hi'bitavů.

2. K vy p r a
n í c h p I á 11 ů,
nerál. projektů
vodních zdrojů

c o v á n í n ()v Ý c h s m ě r

li Ý c h úze mpovšechných
návrhů kanaliH.aGnich, gezásobováni pitnou vodou, sc wkrcslením
co do polohy í intensity.

3. K s e s t a v o v á n i i n ves t i čIlí c h p 1 á n ů v oboru komunikací,
staveb
vodních, hytov}'ch, škul, tělocvičen a j. - vše tak. aby tyto byly l'O'Zluženy úěelně
po celém kraji. To nejlépe mohou posouditi volení zástupci tisku jen při přehlodnfl goraficky jasném vyznačení v přehledných
plánech.
4, I{ nové
úpravě
hranic
jednotlivých
ob c i podlc dnešních hospodářských
pom/lru. cuž je důlcžité zvláště pří tvoření jednotlivých
JZD.

5. K vel

k or

y

$

zelených
pásů,
z a I e B ň () v ání a p.

é m 11 TJ lán
rybníkll,

o v á n í vět r o I a m "6,
OIvŮ'clIl/ý~h

&Illdfl,

6: Pro pře h led s t a v oe b n í c h a z v I á š t ě p ři.
rod n í c hpa
má tek, k vyučování
místní top()grafie
na. školách a ne j j e d n,o d u š šíp
ř e hl e d n é ev jdenci
důležitýoh
pr()blému
technických
j j in Ý o h u O N V a MNV.
Přehledné
mapy 1 : 10000
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by měly proto víset v kancelářích
všech ref.erentů a samozřejmě v zadávacích síních ONV.
7. Jako pod k 1a d y pro z h o t o ven í p 1 a stí c~
kých
map
území
jednotlivých
()kres'Ů
a
Illoch pro význačná technická
díla, jak bude v dalším
blíže popsáno.

Přehledného plánu V měřítku 1: 10 000, zhoto.veného v krátkém čase a s nízkými finančními pro-

středky výše uvedenou methodou používá v Brněnském
kraji lidová správa i nejrůznější národní podniky a
složky našeho hospodářského života s úspěchem a
s velkým uznáním pro zeměměřickou práci. Plán jim
bude nepostradatelnou pomůckou tak dlouho, než bude
pro Brněnský kraj vyhotovena státní odvozená mapa
1 : 5000.

1950/171

Zeměměflcký
roěnik

ID. Plastické mapy a plány.
Velká technická díla není dnes již možno tvořiti
stroze individuálně v technických kancelářích. Při
jejich navrhování i realisaci je třeba přitom neustále
postupovati v dorozumění s oněmi vrstvami lidu, pro
něž se to které dílo navrhuje. Pl'Ojektanti v minulosti
se o~:)yčejněuzavírali ve svých kancelářích a předkládali hotové podrobné návrhy a řešení, na nichž se
~by,čejně již nedalo nic měnit. Byly to často proto projekty úzce odbornické, jímž však chyběl širší vztah
k přírodě, k hospodářství celku i k životu okolního
ooyvatelstva.
Dnešni d'lba žádá, aby k a ž d é vět šít ech nické
dílo
se již
v pruběhu
svého
vzniku
co
nejvíce
z·přistupnilo
a
osvě~lilo
širší
neodbornické
veřejn o st 1. Je 'Pl'Ototřeba lidu i jeho politickým zástup~um přiblížit a objasnit vnitřní obsah, myšlenky
1 fOz:nu každého inž.enýrského projektu. Jako nejlepší
po~uckav ,v to~to ohledu se U!kázalyplastické maJPYa
~lany, prIpadn~ modely. V nich je možno každý proJekt velmi názorně, i neodborníkum srozumitelně, znázorniti v rf!zných cbměnách.
Na plastických mapách je možno prostol'Ovým znánorněním území Euverénně ovládnouti celý kraj se
všemi podrobno3tmi tvaru terénu, vodotečí, vedení
komunikací i zastavění a využití ploch, Z dvojrozměrných plánů a map i s vrstemicemi to ani odbornikům
tak snadné není. Proto jsou plastické mapy i modely
- vyhotovené ve vhodných měřítkách - velmi účelnými a často nezbytnými pomůckami pro územní
plánování a hlavně pro projednávání a schvalování
výsledků plánování lidovou správou i šidí laickou
veřejností. Je-li terén na plastických mapách dobře
vyznačen, ulehčuje to značně jeho studium a pomáhá
fantasii i představivosti projektantů, kterým se tak~o
často inspirují i docela nové myšlenky.
Na plastikách je možno získati přehled o začlenění
ka~dého většího technického díla do okolní krajiny
i jejího terénu, o· oslunění jednotlivých terénních
úsekú i o t. zv. plochách op~imálních. To má velký
v~znam při řešení všech plánovacích problémů, při
mchž se požaduje nejlepší začlenění do přírody. Ve
vhodném měřítku vyhotovené plastické mapy jsou
dále nejlepšími pomůckami při hledání vhodných
ploch pro nová letiště, komunikační trasy, staveniště
nových továren i obytných čtvrtí, řešení systémů
traťových osevů JZO, míst pro vzorné statky, ovocné
sadyajv.
Studijní a plánovací ústav v Brně si dal pro celé
území bývalé země Moravskoslezské eestaviti plastickou mapu v měřítku 1 : 25000. Pod dozorem a podle
methody autora tohoto článku byla tato mapa provedena na 116 sekcích rozměrů 56/73 cm, na ploše asi
50 m2• Svými rozměry i provedením .ie tato mapa
unikátem a vzbudila velký zájem technických odborníků domácích i zahraničních. Pan ministr pro plánování. JUDr J. Dolanský, projevil po osobní prohlídce
této plastické mapy přání, aby podle ní byly zhotoveny též plastické mapy Cech i Slovenska. Pro území
bývalých čech to nyní provádí Státní zeměměřický a
kartografický ústav v Praze. Pro tyto velké mapy celého státu, případně krajů, bylo by však vhodnější

Obzor SIA

11/38 (1950' i!1s1o 11 .

měřítko 1 : 50 000, 'poněvadž měř. 1 : 25000 jest přílii
veliké.
Pro technické a výstavní účely se po dlouholetých
zkušenostech u města Brna nejlépe osvědčily plastické
ffi8JPY i plány provedené s tup ň o v i t ě podlevr·
stevek, řezaných z leteckých překližek přiměřené síly
a polepovaných příslušným polohopisem. Je to zpťisob
přesnější a při plochém území i plastičtěji působící,
nežli je modelářské zpracování z lepenky, případně
z různých směsí sádry. Plastiky z leteckých pfekli.
žek jsou stálé a při použití na veřejných výstaváchEe
nepoškozují tak jako plastiky sádrové a lepenkové.
V poslední době vznikly u nás obtíže tím že stará
zásoba překlížek 1-2 mm silných byla vyČerpánaa
nové překližky v této síle se v CSR nevyrábějí. N~j.
lepší jakosti jsou překližky finské, z,nichž se ideálně
zpracovává na plastikách olše a bříza. Bude proto
třeba včas naplánovat jejich potřebu i dovoz, M~zi·
tím by se musily zhotovit podkladní mapy 1: 5000 a
z nich 1 : 10 000, jejichž nejméně dvě kopie jsou pro
vyhotovení plastik nezbytné,
Potvrzuje se, že plastické vyznačení území je
vždy velmipusobivépři
řešení všech důležitých problémů .komunikačních, úprav vodotečí, zakládaní
ry.J::níkůa přehrad, vy~azování větrolanů i zelených
pásů a pro zainteresování místních činitelů o tyto problémy. Důležité je měřítko plastických ma.p. Zdáse,že
nejvýhodnějším by 'byl poměr 1: 10000 neboť
v tomto měřítku nepřesahuje velikost jednotlivých
okresů na př. v brněnském kraji zpravidla 2 X 2 m;
ve měřítku 1 : 10 000 daly by se tedy velmi dobře zh0toviti plastiky území jednotlivých okresů, V každé
zasedací síni okresních národních výborů by mohla
býti instalována plastická mapa celého okresu. Na ní
by se vhodným způsobem daly přehledně a přechodně
vyznačiti všecky důležité technicko-hospodářské problémy, o nichž se právě v tom kterém sedění rady
ONV jedná. Plastická mapa by se tím nepoškodila9.
bylo by možno ji k tomto účelu trvale p:mžÍvat.

IV. Letecké plány a mapy.
Tyto novodobé pomůcky, jichž se dožadují hlavně
architekti územního plánování brněnského kraje, jsou
u nás dosud neuznávanou popelkou. Pro práce územ·
ního plánování, zvláště pro směrné plány se však le·
tec k é p lán y (fotoplány) ukázaly jako velmivý.
hodné, v některých případech dokonce nezbytné, má·li
se zaručiti ochrana přirody, jak jí předepisuje vládní
nařízení čís. 51 ze 16. května. 1950 ve svém prvním
paragrafu,
Velmi vhodné jsou fotoplány· při regulacích měst
a obcí, jakož i při všech velkorysých úpravách společného obdělávání půdy. Při těchto pracích by se krajin.
ný celek měl vždy uspořádati s celým svým osobitým
charakterem v jednotné dílo nejen technicky správné,
ale i esteticky vyhovující. Všecky tyto úpravy třeba
prováděti vhodně krajinně s respektováním hledisek
esteticko-sociálních a dokonalou zárukou do budouc.
nosti, že naše kraje technickým zásahem neutrpí na
své kráse a malebnosti.
Protože letecké plány znázorňují poslední stav za·
stavění, obdělávání půdy i hranic lesů, osázení ovoc-

1950/172

zeměměflcký
ročník

Obzor SIA

11.'38 (1950) člslo 11

nými stromy ajv., je možno jich vhodně použít i k
soustavnému doplňování plánů menších měřítek podle
nejnovějšího stavu. Pro měřítko 1 : 5000 i 1 : 10 000 je
možno dnes vyhotovovati fotoletecké - i fotogrametrické plány s dostatečnou přesností bez obavy, že by
tyto methody nevyhovovaly. Dokázaly to četné práce
tohoto druhu v cizině, zvláště ve Švýcarsku, Francii,
SSSR a jinde, Pro láci i rychlost při vyhotovení dokonalých leteckých snímků jsou tyto způsoby bez konkurence oproti starým klasickým methodám měřickým. I při návrzích traťových osevů v JZD by letecké
plány konaly velmi platné služby jako doplňky plánů
situačních, na nichž chybí zakreslení všech alejí, osázení stromovím a vyznačení různých terenních stupňů,
jež v tomto případě mají velkou důležitost.
Pro vyhodnocování snímků letecké fotogrametrie
není u nás dostatečný počet strojů; rychlé jejich
opatření pak za dnešních poměrů je též nemožné. Bylo
by proto třeba se prozatím spokojiti se s k Ia d e b n Ý m i fo top lán y - zvláště v území převážně rovinném, kde jsou pro činnost JZD nejvhodnější podmínky. A právě zde by se daly velmi rychle a levně
vyhotovit fotoplány bez vrstevnic, složené z jednotlivých překreslených leteckých snímků. Podle provedených zkoušek byly již provedeny skladebné fotoplány 1 : 5000 i 1: 10 000 ze snímků širokoúhlými
objektivy z větších výšek i bez pracného počítáni'
souřadnic vlícovacích bodů s vyhovující přesností pro
územní plánování.
Soustavné provedení leteckých snímků pro jednotlivé okresy i kraje, případně i pro celou republiku by
nečinilo u nás obtíže a dalo by se případně provésti
i během jednoho až dvou roků. I dostatečný počet překreslovačů by se dal opatřit v tuzemsku při naší vyspělé jemné mechanice. Vyhovující optiku k nim by
zajisté dodala Meopta, n. p., závod v Přerově.
Doporučovalo by se provésti fotoplány jen pro
území rovinná. V kopcovitých krajích - až do doby,
než zde bude provedeno řádné nové zaměření, by prozatím dostačily jednotlivé letecké snímky místních
tratí a význačných míst, kde se zamýšli větší zásahy
do dnešního stavu přírody. Za předpokladu, že by
byly k disposici přesné přehledné plány k určení potřebných vlícovacích bodů jednotlivých snímků, daly
by se při dostatečném počtu překreslovačů a dobré
organisaci práce vyhotoviti sklade'cné fotoplány pro
rovinné části celé ČSR během jednoho roku. Bylo by
však třeba, aby při tom panovala dokonalá souhra
všech složek a dále, aby vedoucí činitelé, jimž se
výsledky leteckého způsobu zdály dosud nedo3tatečně
přesné, změnili své stanovisko. Moderní technika by
tak napomáhala u np.s při přeměňování přírody, jež
se dnes provádí v nebývalé míře v SSSR.

Největší předností starých katastrálných map vyhotovených v Čechách a na Moravě v letech 1834 až
1843 - t. j. za pouhých 19 let, pro celé území tehdejších čech, Moravy i Slezska - je jejich jednotnost,
přes to, že pro nynější území ČSR bylo s ohledem na
vyloučení vlivu zakřivení země voleno několik zá-

kladních souřadnicových soustav. Při podrobném katastrálním vyměřování v Čechách bylo zaměřeno
9.035 katastrálních obcí, na Moravě a ve Slezsku pak
3661 obcí, v celkové výměře 7,932 800 ha s více než
15. miliony parcel. S'lovensko má 3966 obcí, z nichž
však -byla zaměřena jen část. V celé naší republice
máme dohromady 16662 katastr. území.
Nová měření přesnými methodami se v 20tiletí
1918-1938 provedla v Čechách na 38, v zemi Moravskoslezské na 328. a na Slovensku na 69. celkem tedy na 425 katastr. územích o výměře
341 243 ha (viz Ing. Dr Mašek - Pozemkový katastr).
Ročně bylo tudíž v tomto období nově zaměřeno průměrně jen asi 21 obcí, což je velmi málo. Třeba ovšem
uvést, že byla však systematicky budována základní
síť situační i výšková.
Každé map::lvédílo, jež má vyhověti potřebě té které
doby, musí býti ukončeno celé co nejrychleji. U nás
dnes chybí vyhovující nové mapy v měřítku 1 : 25000.
V četných př:padech se musí p:>užívatiještě nereambulované staré otisky topografických map se zastaralou
situací, nepřesnými výškami a německými - příp.
na Slovensku maďarskými názvy. Dále nám chybí
soustavné plány přehledné, jež se dnes všudy požadují pro všecky druhy plánování i pro generelní řešení
nejrůznějších technicko-hospodářských návrhů. To
jsou úkoly, které by měla naše doba vyřešit, abychom se před budoucími generacemi mohli pochlubit
stejným soustavným mapovým dílem, jaké jsme v jiné
podobě převzali 00 generací mínulých.
Při zeměměřických pracích požaduje dnešní doba
dokonalou synthesu starých klasických method stopografií a nov$rmimethodami fotoleteckými. Tyto nebyly
u nás na škodu věci dostatečně oceněny a prakticky
využity, jak se to stalo v jiných zemích. Dnešní uzemní plánování, na němž závisí četné důležité úkoly a
projekty pětiletky, potřebuje vhodné podkladní mapy
a plány. Při jejich vyhotovení je třeba staré methody
měřické i v organisaci práce podrobiti novodobé kritice, zejména pokud jde o hospodárnost a rychlost.
To je v dnešní době důležitější nežli stupňování
v praxi často nepožadované přesnosti, jež práci velmi
zdražuje a zpomaluje.
.
Při vyhotovování nové hospodářské mapy je jedině
schůdnou cestou řádné využití všeho dosavadního
upotřebitelného měřického materiálu, rychlé jeho doplnění na podkladě leteckých snímků a vyvarováni se
však dlouhodobých měření.
Dnešní doba vyžaduje i nových method u zeměměřických prac'ch. Dnes je nemožné doporučovati
provádění nákladných nových měření, jimiž se netvoří nové hodnoty skutečně veřejně prospěšné.
Zeměměřický inženýr je často jediným vysokoškolsky vzdělaným technikem, jenž se stále stýká se
zástupci lidové správy u okresních i místních národních výborů. Je proto nutné, aby se vždycky začlenil
co nejúžeji do novodobého technicko-hospodářského
ibudování a pracoval tak, jak toho vyžadují dnešní
poměry v lidové správě.
Heslem všech zeměměřičů musí proto být: všecky
síly i schopnosti ke zdaru pětiletky tím, že co nejrychleji a nejlevněji budou dodány novodobé geodetické podklady pro územní plánování i lidovou správu.
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Autor srovnává přednosti a nevýhody dosavadních m~řických filmů a desek, používaných v letecké lotogrametrii. Pro pi'o;né fotogrametrlcké práce je stále je§tě fotografická deska spolehliv'ější než film. Zmiřiuje
se o různých konstrukcích deskových leteckých mlřickljch
komor, ručních i samočinných, a podrobněji popisuje nOvou Wildovu měřickou kOmOru RC 7, která svou, přesnosti a hospodárností by mohla přijíti v úvahu
pro pořizování státní (hospodářské) mapy ČSR 1: 5000 a pro přesné letecké lotogrametrické práce ve velkých
měřítkách .•(Thema bylo autorem předneseno na členské schůzi Čs fotogrametrické společnosti v Praze, kmzané
16. listopadu 1950 v domě S/A a tam prod}iskutováno.)

Ve výrobě měřických filmů bylo v posledních letech
dosaženo značného pokroku a přesto, že některé novější letecké filmy mají už výborné vlastnosti, nepodařilo se dosud vyro':it takové filmy, které by se
buď vůbec nesmršťovaly
anebo které by se aspoň
smršťovaly ve všech směrech naprosto rovnoměrně.')
Nepodařilo se také, a to je nejdůležitější, odstra'nit
u filmu nepravidelnou
místní srážku. Smršťování,
které po všech dosavadních zdokonaleních filmu ?ůst.ává jeho hlavním nedostatkem, můžeme tbtiž rozdělit na dvě hlavní složky: 1. smršťování
(srážku)
v celkových rozměrech a 2. smršťování (deformace)
místní; první bývá větší a rázu převážně pravidelného,
druhé bývá menší, zato zcela nepravidelné.
tJ'mršťování filmu v celkových rczrr.ěrech by mělo
býti malé, pokud možno předem známé a hlavně ve
všech směrech zcela pravidelné. Ale i kdyžpravideiné
smršt.ění filmu je poněkud větší (bývá nejčastěji 0,2
až 0,3 % a při nevhodném uskladnění filmových měřických .negativů až 0,5%), pokud je rovnoměrné není
škodlivé, neboť na převáděcích
fotogrametrických
strojích lze vliv této chyby madno odstranit tím, že
rovnoměrně sražené fotogrametrlcké
snímky se zpracují tak, jako by byly 'pořízeny komorou s objektivem,
který má kratší ohniskovou dálku. V běžné letecké
fotogrametrické
praxi se prostě předporkládá, že
smršťování filmu ve všech směrech je přibližně stejné,
pravidelné. Ve skutečnosti tomu tak nebývá a podrobné zkoušky ukázaly, že srážka filmu často překročí 0,3% a rozdíl srážky v obou základních směrech
dosahuje až 0,1'%.
Druhou hlavní závadu filmu, nepravidelné smršťování, místní deformace, nelze při proměřování snímků
niktera;k odstranit a tvoří proto v přesné fotogrametrii
dagí zdroj chyb velkého významu. Střední nepravidebé smršťování měřických filmů bývá asi 0,02 mm
a v některých případech může snadno do~áhnout
0,04 mm (při nevhodném uložení filmu anebo při proměiování v místnosti, kde je vyšší teplota a malá
relativní vlhkost vzduchu). - Jak patrno, letecké
měřické filmy potřebují ještě dalšího zlepšení, zejména
pokus se týče nepravidelného smršťování, které v přítomné době ur,čuje další vývoj a zdokonalení letecké
fotogrametrie.2 )
1)' Používalo se nejčastějí leteckých měříckých filmů
zn. Agfa, Gewacrt, Ilford a Kodak. V novější odborné
litHatuře se uvádí jako dobrý a spolchlívý měřícký film
»Kodak Aero Super XX«. - Letecké měřické filmy Agfa
i Kodak, vyráběné v Něm. demokratick& rcpublíce, jsou
rovněž dobré jakosti.
2) K 10 b o u č e k J.: Fotogrametric!cý
snímek. Sbornik
Masary:wvy akademie práce (1947), str. 238-268.

Rozlišovací schopnost měřických objektivů je značně vysoká, aspoň desetkrát
větší než zobrazovací
Bchopnost vysoce citlivých fotografických
vrstev, p0.užívaných v letecké fotogrametrii.
Zkreslení normálních fotogrametrických
objektivů zpravidla nepřegahuje ± 0,005 mm a cpticko-mechanická
přesnost
stereofotogrametrického
měření dosahuje až ± 0,01
mm. Proto k docílení velké přesnosti fotogrametriekého měření potřebujeme jen dobré a ostré měřické
en"mky s velkou rozlišovací Echopností, snímky, u nichž
nepravidelné srážkové vlastnosti jsou opravdu minimální a nedosahují ani 0,01 mm. Těmto vysokým p0žadavkům přesné fotogrametrie
vyhovuje zatím jen
dobrá fotografická deska, u které smršťování citlivé
vrstvy bývá jen asi ± 0,005 mm a zpravidla ani při
okrajích
proměřované
plochy snímku nepřesahuje
± 0,008 min. Mez ± 0,01 mm, kterou jsme si prve
stanovili, je také v souladu s rozlišovací schopností
citlivých vrstev na fotografických
deskách (za velmi
dobrých podmínek jejich rozlišovací schopnost je asi
0,02 mm a při stereoskopickém pozorování se přibližně
dV?krát zvětší na 0,01 mm).Hlavní výhody fotografických desek jsou: malá srážka, zcela nepatrné
deformace, homogennost a rovinné podložení citlivé
vrstvy.
V poslední době byly konány různé srovnávací
zkoušky přesnosti leteckého fotogrametrického
měření
s použitím fotografických desek a filmů.S)
V rc-c.e 1948 provedl I. G, M. ve Florencii srovnání
přesnosti
fotografických
desek
(»Ferrania-Aviapancro«) s měřickým leteckým filmem (»Agfa-Aeropan«). Zkušební měřické snímky na deskách i na filmech byly pořízeny jednou z výše 2000 m (pro m3pování v měř. 1 : 10000) a po druhé z výše 4000 m (pro
měřítko map 1 : 25000) komorami Santoni, s objektivy Aerogon-GaIileo. Snímky na deskách byly rozměru 13 X 18 cm (f = 196 mm), snímky na filmu
měly obrazový formát 18 X 20 cm (f = 166 mm).
Stereoskopické
převádění bylo provedeno na stereokartografu Santoni M ITL Výsledky podrobných zkoušek ukázaly, ž,e fotografické
desky skýtají
lepší
výsledky nejen v situaci, ale zvláště ve výškách; při
použití fotografických'
desek bylo fotogrametrické
určení výšek jednotlivých bodů aspoň o 30% přesnější.
Jak patrno, film nevyhrál dosud ve fotogrametrii
svůj zápas s dobrou skleněnou fotografickou deskou,
kt.erá pro pozemní fotogrametrii se filmem vůbec nedá
5) G r i f o n i B.:
Sur le degré divers de précisio11
atteint
dans la photogrammétrie
li l'aide de cameras
li plaques ou ci pellicule. Photogrammetria 1·1949·2, str. 59
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nahradit a pro přesnou fotogrametrii leteckou, i přes
mnohé nevýhody, je deska zatím ještě nejlepším měřickým materiálem. Film celkem dobře vyhovuje pro
mapová měřítka střední a malá.
Z praktických důvodů se u nás v letecké fotogrametrii používá téměř výhradně filmu a pro běžnou
fotogrametrickou praxi se bude používat i nadále,
neboť měřické snímky na filmu mají četné výhody.
Film je lehký, nerozbitelný, má malý objem a lze
proto zhotovit kasety pro několik desítek metrů filmu,
který postačí na velký počet snímků a filmové měřické negativy lze snadněji uskladnit, neboť zaberou
málo místa. - Rovněž v SSSR se pro leteckou fotogrametrii používá filmu4), zejména pro fotogrametrické práce související s vyhotovením státní topografické
mapy SSSR v měřítku 1 : 100 000.
Pro přesné a spolehlivé letecké fotogrametrické
práce ve velkých mapových měřítkách (1 : 1000 nebo
1 : 2000), dále pro aerotriangulaci a pro zvýšení přesnosti a hospodárnosti fotogrametrického mapování ve
středních měřítkách (1 : 5000 až 1 : 10000), t. j. pro
podobné problémy a úkoly jaké máme nyní u nás5)
při pořizování státní
(hospodářské)
mapy ČSR
1 : 5000, mohou přicházet v úvahu také letecké měřické snímky na deskách.
Pro fotogrametrické vyměřování větších území nelze používat ručních deskových komor, neboť jejich
kase ty jsou jen na 6, nebo 10, příp. 12 fotografických
desek (ruční letecké měřické komory Wildovy, Zeissovy, Poivilliersovy aj). Pro pořizování řadových měřických snímků je zapotřebí většího 'počtu desek
v jedné kasetě. Proto na př. v ltalii konstruoval Santoni v závodech Officine Galileo mnohodeskovou
leteckou komoru, která měla po stranách dvě velké
zásobní kasety válcového tvaru a v každé vějířovitě
uloženo 200 fotografických desek. Jiný ifalský konstruktér, Nistri, zhotovil deskové měřické komory se
zásobníky na 60, 100, 168 i 200 desek.6)
Také ve Francii byly konstruovány samočinné řadové letecké měřické komory pro velký počet desek.7)
Jeden typ měřických
komor Poivilliersových
(S.O.M.) má zásobník na 192 fotografických desek
rozměru 13 X 18 cm. Předtím byla ve Francii, v závodech Gallus, konstruována letecká měřická komora
»Cadastro« na 80 fotografických desek. Dobře se
osvědčila při mapování ve velkých měřítkáchS).
Z mnohodeskových leteckých komor je nejúčelněji
konstruována nová měřická komora Wildova, označovaná »RC 7«. Je vyzbrojena objektivem »Aviotar«
o světelnosti 1 : 4,2. Aviotar je devítičočkový, nesymetrický fotogrametrický objektiv, který propočítal
L. Bertele.9) Nový objektiv je schelDaticky vyznačen
na obr. 1 (levá část o širším průměru je obrácena
směrem k citlivé vrstvě fotografické desky).
š e ň A. 1.: Aerolotosjomka ... , Moskva 1949.
viz tÉž: Z. O (1950),str. 71.
6) D o I' e P.: Fondamenti
di Fotogrammetria. Bologna
1933 (str. 147-152).
7) H li I' a li I t ,T.: Manuel de Photogrammétrie.
Paris
1948 (str. 87-91).
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Obr. 1. Wildťw objektiv »Aviotar«
(I = 170 mm, 2u= 67g).

1: 4,2

V nové Wildově měřické komoře se používá jen
fotografických desek, které mají čtvercový formát
15 X 15 cm a měřické snímky na nich pořízené jsou
rozměru 14 X 14 cm. Snímky jsou výborné měřické'
jakosti neboť Aviotar je objektiv dobře korigovaný,
který prakticky téměř nezkresluje a·· skýtá obrazy
velmi ostré .. (Jakost měřických leteckých snímků lze
nejlépe posoudit na obrazech signalisovaných bodů,
v rozích stereoskopického modelu.) U Aviotaru se
prakticky neobjevují vlivy chromatické aberace ani
koma a měřické snímky snesou zvětšení až desetinásobné a mají přitom dostatečnou ostrost. Maximální zkreslení objektivu Aviotar je asi ± 0,005 mm
a pro různé velikosti clon je prakticky stejné. Objektiv je dobře chromaticky korigován pro značně široký
obor viditelného spektra a může se proto používat
i pro barevnou leteckou fotografii, která v poslední
době nabývá stále většího významu. Skleněné plochy
objektivu jsou opatřeny antireflexními vrstvami, které
snižují ztráty světla způsobené reflexí na minimum,
nepřímo zvyšují světelnost objektivu a značně přispívají k tomu, že objektiv skýtá tak jasné obrazy.
Měřická komora má ve své horní části dvě odnímatelné deskové kasety, symetricky umístěné po stra-

4) Šer
5)

Obr 2. Schema automatického pohybu desek ve Wildově
letecké měřické komoře.
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3. Bočn:1Í pohled na komoru po odebrání
(zařízení pro transport desek).

kasety

nách Neosvětlenými deskami jsou naplněny obě kasety. V každé kasetě je 40 fotografických desek, takže komorou lze plynule pořídit 80 měřických snímků.
Poté se mechani~mus pohybu desek samočinně vypne,
obě kasety E2 odejmou, přiloží dvě kasety náhradní se
stejným poč~em desek jako prve a ve fotografování se
může krátce nato nerušeně pokračovat.
Samočinné vedení fotografických desek z jedné postranní kasety do vlastní fotografické komory a odtud
do kasety druhé, je schematicky vyznačeno na obr. 2
a mechanické zařízení je částečně patrno na obr. 3.
Zařízení je důmyslné a zabraňuje poškození skleněných desek a tvoření střepinek, kteréžto závady by Ee
mohly madno vyskytnout u mnohonásobné komory
Santoniho nebo Poivilliersovy, kde v kasetě válcového
tvaru jsou desky uloženy vějířovitě a před osvitem
vyklouzávají z jednotlivých přihrádek. Jak patrno,
u komory RC 7 zůstává celek neustále v rovnováze,
neboť když spodní deska z pravé kasety se přesouvá
na rám komory a odtud po osvitu jde dolu do kasety
levé, současně horní deska v levé kasetě se přesouvá
nahoru do pravé kasety obr. 2). Přesun desek trvá jen
asi 3 vteřiny.
Na jednotlivých snímcích se samočinně zobrazují
data udávající konstantu komory, číslo komory a pořadové číslo snímku. Komora má řidič překrytu (lze
pořizovat snímky s podélným překrytem 20, 25, 60
nebo 70%), dalekohledový hledáček, samočinné počitadlo snímků a řadu zvláštních zajišťovacích zařízení proti chybné obsluze: elektrický proud je možno
zapnout až po vytáhnutíkasetových
~uvek,
po
zapnutí proudu nelze už kasety odebrat a po dobu
pohybu desek v komoře je vypínací zařízení samočinně blokováno; dvě vteřiny před okamžikem osvitu

Obr. 4. Wildova

l::(ecká rněřická komora
kasetami pro 80 desek.

Obzor

SIA
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RC 7 se dl'ěu,a

Obr. 5. Pohled na komoru shora (na obr. 4 je pohled
zpředu): 1. místo pro poznámky 2. uzávěr kaset .3. pNpojky kabell~ (pro statoslwp, signálni lampu a baterie) - 4. zapínač - 5. komorové počitadlo - 6. regulátor rychlosti
- 7. stavěcí .~rouby - 8. kaseto1'p po,'itadlo - 9. ustanovka pro úkos komory - 10. knoflik pro
nařízení clony - 11. dalekohledový
hledáčelc - 12. horizontol'ání kom.ory - 1.3. počitadlo se zastavením na určitú
počet snímků - U. krabi.cová libela - 15. signální lall/pa - 16. řidič překrytu
snímků.

(exposice) zasvítí vždy červené kontrolní světlo, které
zhasne až po skončeném přesunu obou desek v ka"etách. Pohon komory obstarávají dva elektrické motory s konstantním počtem 3200 otáček, poháněpé

1950/176

Zeměměřický Obzor SIA
ročník

11/38 (1950) číslo 11

pomocnou 24voltovou baterií. Menší motor p<>hání
regulátor překrytu a větší je pro pohon závěrkového
mechanismu a pro pohon zařízení na přesouvání d.3sek
z jedné kase ty do druhé.
Závěrka objektivu je centrální, má normální rychlost 1/250 vteřiny a jednoduchou výměnou slabších
nebo silnějších per lze nařídit dobu osvitu od "/'50 do
"/",,0 vteřiny. - Závěs komory dobře tlumí chvění
a umožňuje pootočit komoru kolem svislé osy
do správného úkosu. Horizontování komory se během
fotografického letu stále kontroluje a upravuje. Řízení komory je poměrně jednoduché. Letecký fotograf
může nařídit překryt snímků, provádět horizontování
komory a obsluhovat všechny nastavovací knoflíky a
páky s jediného místa, v sedě. Závěsný rám mi průměr 72 cm, komora je 70 cm vysoká a s naplněnými
dvěma kasetami pro 80 desek váží asi 110 kg. Do
letadla ji lze snadno vestav3t asi za půl hodiny. Celková úprava nové měřické komory a rozložení
jednotlivých zařízení jsou dobře patrny na obr. 4
a 5.
Nakonec je třeba aspoň stručně se zmínit o novém
přístroji pro stanovení komorové konstanty a pro měření zkreslení fotogrametrických objektivů. Je to
Wildův goniometr (obr. 6), jímž lze konstantu komory
i zkreslení objekťivu určit poměrně velmi rychle. Měřeníse provádí tak, že do úhlopříčky na rám měřické
komory se upevní přesné skleněné měřítko (nebo
mřížka) a potom theodolitem, zaostřeným přes objektiv komory se zaměřuje na určité čárky jemně děleObr.
G. Goniometr
pro určení lwmorové
"'mstanty
a
ného měřítka a měří se úhly. Ze změřených úhlů a
:.kr;sleni obj,;ldivu
(p~hl[Jd ,-předu na kOiJwru).
známých vzdáleností na skleněném měřítku lze stanovit nejvhodnější obrazovou vzdálenost, t. j. konstantu komory a současně určit i zkreslení objektivu.
Kromě naznačeného laboratorního způsobu určení
_
15.0::111
komorové konstanty, jsou ještě jiné methody, známé
11I=0'
.0=11I
pod jménem určení prvků vnitřní orientace měřic•
III~O.:
.0=11I
kých komor, které se provádějí porovnáním úhlových
hodnot vypočtených z fotogrametrických
snímll:ú
s úhlovými hodnotami přímo měřenými theodolitem
dostředěným nad vstupní pupilou objektivu zkoušeného fototheodolitu nebo měřické komory. Obě methody skýtají prakticky stejné výsledky, přičemž
laboratorní methoda používající goniometru je mno11I:::°:
.hem jednodušší a pohodlnější (v závodech Wildových
se nyní používá výhradně tohoto způsobu).
Zkreslení fotogrametrického
objektivu je třeba
zjišťovat i při rúzných clonách, neboť zpravidla při
použití jiné clony nabývá zkreslení také jiných hodnot.
U objektivu Aviotar není zkreslení při různých clonách příliš rozdílné (při cloně f/4,2 bylo maximálně
± 0,0055 mm, při cloně f/16 bylo ± 0,0045 mm).
Další zkoušky fotogrametrického obiektivu se proObr. 7. Wildú1' lest [Jro měřeni rozli.~o/)(lcí schopnosti
/otogrametric1>:ýeh objektivů.
vádějí fotometrem, kterým se měří rozložení množství
světla dopadajícího na fotografickou desku a jeho
úbytek směrem k okrajům obrazu (D objektivu Avio- reflexními vrstvami je a.~i {) 40% vétší než u objektivu bez těchto vrstev, k<eré tak vydatně snižují ztráty
tar při cloně f/5,6 ve vzdálenosti 90 mm od středu
světla způsQl'oenéreflexí.'O)
obrazu činí úbytek množství dopadajícího světla asi
Je také důležité znát rozlišovací schopnost foto50%.) - Podobným způsobem, rovněž fotometrem,
lze s použitím dvou objektivů téhož typu vyšetřit, oč grametrických objektivů. Přitom třeba uvážit, že
se zlepší fotogrametrický objektiv tím, kdy.ž všechny
10)
O ně1{terýeh
da1šíeh vlastnostech
antíreflexních
jeho skleněné plochy se opatří antireflexními vrstvrstev
se jíž autor 7l11íníl ve zprávě
otíštěné
v Z o.
vami. Propustnost světla u objektivu Aviotar s anti(l950), na str. 116.
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u laboratornich měření nemá praktický význam, zkoušeti letecké fotogrametrické
objektivy na vysoký
kontrast, neboť při leteckém fotografování jsou světelné kontrasty vlivem velké výšky a silné vrstvy
vzduchu značně sníženy. Největší světelné rozdíly
jsou v poměru jen asi 1 : 10. Maií proto význam toliko zkoušky prováděné s použitím zvláštních testů
pro slabší kontrast. V závodech Wildových se pro
podobné zkoušky používá speciálního testu pro čárky
a kroužky při různých světelných a barevnÝch kontrastech. UspořáJdání testu je patrno na zmenšeném

11/38 (1950) ělslo ~

obr. 7. Zkoušky s objektivem Aviotar ukázaly, že
i pokud se týče rozlišovací schopnosti, je to velmi
dobrý fotogrametrický objektiv.
Systematickým a jednotným prováděním zkoušek
fotogrametrických objektivů bylo teprve v poslední
době věnováno více zasloužené pozornosti. Stalo se
tak na doporučení VI. mezinárodního fotogrametrického kongresu v Haagu 1948, kde byla zdůrazňována
důležitost normalisace a sjednocení dosavadních zkušebních method pro fotogrametrické komory a jejich
ocjektivy.

Zatímní plán pro mapování prOVáděné civilním iektorem v ČSR předpokládá, že hlavní úSilí bude vynaloženo
na vyhotovení hospodářské mapy v měřítku 1: 5000, a to v těch místech, kde se projeví naléhooá hospodářská potřeba takového mapování. Současně budou vyhotovovány pro krajinné plánování mapy 1: 50 000. Hospodářská mapa nebo také státní mapa 1 : 5000 bude obsahovati, jak známo polohopis ivýškopis,
t. j. bude to
mapa se stuací i vrstevn'ŽCemi. Aby se práce s jejím vylwtovením uspíšily} počítá se s vydatnou pomocí letecké
fotogrametrie. Chceme si všimnouti proto některých otevřených problémů souvisejících s použitím fotogrametrie ve snaze pNspěti k dokonalému využití této metlwdy měNcké} která se v cízině pro mapy 1 : 5000 všude
dokonale osvědčila.

Zpracování snímků na převáděcích strojích nevyžaduje zvláštní pozornosti, neboť problémy na tomto poli
jsou rozřešeny, zato otázka pořizování vlícovac~ch
bodů, doplňování fotogrametrických výsledků pák}hopisem, výkonnost strojů a doplňovací topografiaké
práce zasluhuji, aby jim byla věnována úvaha.
V'l i c o v a c í bod y jsou, jak známo, body zřetelně
zobrazené na snímcích a geodeticky určené, kterých
se užívá při zpracování snímků na převáděcích strojich
pro stanovení měřítka modelu a jeho správné odéntace vzhledem k rovině horizontální. Určují se v počtu
alespoň 4 pro prostor společný každé dvojici snímků.
Polohopis vlícovacích bodů může být získán z katastrálních map vzešlých z t. zv. nového měření nebo ize
starš~ch map, pokud byly pořízeny čislenou method&u,
odpíchnutím souřadnic z mapy. Výšky mohou být
opatřeny nivelací ze středu nebo nivelací trigonome~rickou, Ze starých map katastrálních pořízených
měřickým stolem ;bylo by možno získat polohopis
méně ~polehlivý. Protože při stereofotogrametrii se
chyby v polohopise přenášejí do výšek odvozených ,ze
snímků a pllmbí deformaci vrstevnic, nelze odpichování polohopisu ze starých map doporučiti.
Nejobvyklejší způsob pro určování vlicovacích boať1
je přímé měření. V tomto případě se' vlícovací body
určují protínáním z trigonometrických bodů nebo Polygonováním. Při polygonování se užívá optického
měření délek a výšky se určují trigonometricky. Zde
stojí za zmínku, že pro delší polygonové strany lze
s výhodou použít protínání z pomocných základen,
které se ur,ží' na začátku strany rovněž opticky a
z nichž se pak délka vlastní strany stanoví protínáním. Použije-li se tří stativů a centračních podložek
pro stroj a pro horizontální dálkoměrné latě, není za*) Pčedncsano
na XXII, sjezdu SIA v B1''Uě dne 4. XI.
1949. Mezitím
vyšel výnos min. techniky
č. 6900/50-V/5,
který rozlišuje
»Státní mapu ČSR 1: 5000 - hospodářskou« a »Státní mapu ČSR 1 : 5000 - odvozenou«. Je zřejme, že pojednání se vztahuje na mapu hospodářskou.

potřebí ani polygonové body stabilisovati. Protože
požadovaná situační přesnost,
vyjádřená
středaí
chybou je asi 0,50 až 1,0 m, není třeba zachovávat obvyklá pravidla pro formu polygonových pořadú.
Třetí způsob pro určování vlícovacích bodů je aerotriangulace. V tomto případě se určují vlícovací body
methodou letecké stereofotogrametrie ze snímkových
dvojic, které tvoří sním kovou řadu, jež je toliko na
začátku a na konci připojena na trigonometrickou síť.
Orientace snímků uprostřed řady se provádí t. zv.
pořadovým připojováním snímků neboli přiorientováváním snímku následujícího k snímku předcházejícímu. Belgičané provádějí takové určování vlícovacích
bodů pro mapy 1 : 5000 ve snímkových řadách, které
sestávají z 5 až 8 snímkových dvojic. Němci, kteří
vyhotovovali v měřítku 1:5000 t. zv. základní mapu,
zastávali názor, že body určené aerotrianulací jsou
dostatečně přesné jen pokud jde o situaci a proto určovali výšky vlícovacích bodů některou methodou klasickou.
Určování vlícovacích bodů bylo by velmi usnadněno,
kdyby v územích určených k fotogrametrickému
mapování byla obnovena signalisace trigonometrických bodů. Při té příležitosti pokládáme za vhodné
poznamenat, že nedostatek signalisace znehodnocuje
význam naší trigonometrické sítě a že by mělo být
o obnovu signalisace stále pečováno alespoň v oblastech hospodářsky významných. Obnovou signalisace
by bylo usnadněno určování bodů protínáním a celá
řada bodů byla by určena protínáním zpětným. Práce
s určováním vlícovacích bodů byla by dále usnadněna
tím, že by při zakládání sitěbyly
často voleny za
body nižšího řádu komíny, věže a jiné předměty tvořící trvalou signalisaci a kdyby trigonometrické body
byly umísťovány nejen na místech vyvýšených ale
i v údolích, kterými lze snadno vést polygonové pořady, z nichž je možno určovat vlícovací body protínáním. Na určování vlícovacíchbodů
mělo by se
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pamatovat také tím, že by bylo všude, kde se provádí
siutační měření většího rozsahu pro zachycení změn
vyvolaných vodohospodářskými nebo komunikačními
stavbami nebo pro znázornění provozních objektů národních podniků, předepsáno, aby taková měření byla
připojena na jednotnou trigonometrickou síť. Zatím
se tak děje jen tam, kde se provádí měření pro znázornění změn v katastrálních mapách vyhotovených číselnými methodami. Souřadnice a topografie polygonových bodů ze zmíněných měření měly by být sbírány
u technických referátů ONV. Vznikla by tak síť
pevných bodů, která by přispěla k hospodárnému
určování bodů vlícovacích případně i zhušťovacích
bodů pro práce topografické.
Mapa 1 : 5000 'bude obsahovat též zmenšenou s i t u a ční k r e s b u k a t a str á I n í 'm a p y. Pokud
kresba bude pocházet z mapy vyhotovené methodou
číselnou, použije se pro převedení kresby jistě bodů
vlícovacích, které budou zkartirovány pro ten účel do
katastrální
mapy. Bude-li však kresba pocházet
z mapy stolové, bude nutno identifikaci provádět na
podkladě zřetelných bodů určených ze snímků a vykazujících shodu s katastrální mapou. Ze při tom
lecikkde bude nutno přihlédnouti k deformaci mapy, je
samozřejmé. U map pořízených číselnou methodou
bude možno převádět sítuační kresbu fotograficky,
u stolových map bude však výhodnější pantograf, jímž
je možno vyrovnat deformace vyvolané různou srážkou
papíru.
Podobně jako při topografickém mapování provádí
se též při mapování fotogrametrickém obchůzka terénu. Švýcaří ji provádějí pře d fotogrametrickým
zpracováním snímků, a to po předchozím prostudování
snímkových zvětšenin. Při pochůzce zaměří vlícovací
body zvolené podle znázornění na snímku a zaměří
také předměty, které nejsou na snímku zřetelné. Do
zvětšenin vyznačí rpřipochůzce smluvenými značkami
předměty, které se znázorňují v topografických mapách. Provedou klasifikací cest, změří šířky vodních
toků, vyznačí umělé důležité stavby, body, které jest

v mapě kotovati a také při té příležitosti přezkouší
údaje pro popis mapy. Zvětšenina opatřená při obchůzce získanými údaji je pak vodítkem při vyhodnocování snímků. Je zajímavé, že hustě zalesněné prostory nebo hluché prostory se doplňují až po fotogrametrickém zpracování, protože při zpracováni je možno
určit pro topografa body, na něž pak naváže svoje
doplňovací měření.
Při plánován~ fotogrametrických
prací musí se
při h líž e t k v Ý k o n n o s t i fo t o'g r a m e t r i ck Ý c h str o j ů. ' O této výkonnosti jsou leckde rozšířeny přehnané představy.
Na podkladě četných zkušeností byl odvozen vztah
mezi měřítkem mapy a velikostí plochy zkartirované
na převáděcím stroji (na př. na stereoplanigrafu) za
jednotku času. Podle tohoto vztahu je plocha zkartiroyaná za hodinu a vyjádřená v km2 rovna '1,00000 jmenovatele měřítka mapy. To znamená, že při pořizování mapy 1 : 5000 lze zkartirovati za hodinu průi;něrně 0,05 km2, t. j. 5 ha. Při dvou 6tihodinových
směnách denně byl by zkartirován 1 list naší hospodářské mapy znázorňující plochu 5 km2 asi za 8 dní.
V poslední době konají se pokusy s použitím jednodušších přístrojů fotogrametrických pro konstrukci
mapy 1 : 5000. Zejména Italové se snaží zdokonaliti
~voje přístroje na t. zv. dvojité promítání, které jsou
obdobou Zeissova multiplexu.
Belgičané provedli rozsáhlé mapování v měřítku
1 : 5000 na Wildově autografu A 6, jehož cena je asi
() % menší než cena velkých převáděcích strojů, mezi
něž patří i stereoplanigraf, jehož se zatím užívá
u nás.
Tyto pokusy bude třeba sledovat. Zjistí-li se, že
přístroje vyhovují pro sledovaný účel, bylo by možno
pořídit hospodářskou mapu s daleko menšími investicemi než jaké by byly spojeny s nákupem velkých
kartirovacích strojů. Ale i v tom případě, že by se
použilo drahých strojů, přispěje fotogrametrie k zhospodárnění a hlavně urychlení prací spojených s pořízením hospodářské mapy.

DoplňoVB(~í měřenfve fotogramf'trli.
Článek pojednává povšechně o doplňovacích měřeních ve fotogrametrii
8trojů 'pro tato měření.

Doplňovací měřické práce ve fotogrametrii jsou
nutné v těch částech území, které nelze fotogrametricky vyhodnotiti vůbec anebo s takovou přesností,
jaká je požadována. V pozemní fotogrametrii jsou to
hlavně hluché prostory, v letecké fotogrametrii nejčastěji prostory silně zalesněné, s hustým a vysokým
porostem, kde na plastickém modelu není vidět terén.
Výšku porostu třeba odhadovat, terénní podrobnosti
unikají a výškové vyhodnocení je pak méně přesné.
Někdy musí být doměřena část území, kterou z nějakého důvodu (na př. pro zakrytí mrakem při fotografování) nebylo možno ze snímků vyhodnotit. Tato
doplňovací měření provádíme methodami geodetickými a jejich způsob je závislý na mapovém měřítku,
na terénních poměrech, na rozsahu měření a také mě-

a podrobněji

o vyu~iti

busolních

řických pomůckách, které jsou k disposici. Ve většině
případů se bude provádět doměření tacheometrické.
Někdy je možno už předem vyznačit ony části území, které nebudeme moci ze snímků vyhodnotit vůbec
nebo s dostatečnou přesností a dopli'lovací tacheometrické měření můžeme vykonat současně s polním
měřením vlicovacích bodů nebo klasifikací snímků..
Jindy je lépe počkat až po vyhodnocení a teprve p0tom měřit jen tam, kde je to opravdu nutné. Podle
okolností volíme nejvhodnější způsob doplňovacího
měření.
Zpravidla půjde o tacheometrické měření, jehož zpilsob ovlivňuje také měřítko mapy. Při doplňovacích
měřeních v menším měřítku, na př. 1: 25000, kde
desetina milimetru představuje 2,5 m ve skutečnosti,
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pořadu se chyba v určení magnetického azimutu kteréje často vhodnou methodou t ach e o m e t r i e st 0koliv strany projeví jen u této strany a nepřenáší se
lov á, která má některé výhody: Podrobné tacheodále a že při krátkých a četných stranách, měnících
metrické body se zakreslují do plánu přímo v poli a
rychle orientaci, je busolní polygonový pořad vlivem
také výpočet výšek se zpravidla vykoná hned na stanopřiznivějšího hromadění chyb přesnější než pořad
visku. Není třeba kreslit polní náčrt a tím se uspoří
theodolitový. Podle Jordanových vzorců je na př. celjedna síla při práci a odpadne hodně práce kancelářské. Práce je přehledná, ale pokud se měřického vý- ková chyba, způsobená úhlovou chybou vrcholových
úhlů ± 20", v theodolitovém pořadu 500 m dlouhém
konu týká značně pomalejší než normální inženýrská
o stranách 100 m, rovna ± 7 cm. Ve stejném pořadu
tacheometrie početní, neboť vlastně venku konáme
busolním s chybou jednotlivého zaměřeného azimutu
mnoho prací, které lze vykonat v kanceláři pohodlněji
± 2' je tato chyba dvojnásobná, ± 13 cm. Ale již při
a rychleji. Měřič se tím zdržuje a nákladné polní práce
se prodlužují. Stolová tacheometrie jako jeden ze zpu- pořadu 1000 m dlouhém jsou chyby v obou pořadech
stejné ± 18 cm. V pořadu 2000 m dlouhém je chyba
sobU doplňovacích měření je vhodná jen pro mapy
při měření theodolitovém ± 52 cm, při busolním poloa plány malých měřítek.
Pro doplňovací měření ve větším měřítku, na pří- viční, ± 26 cm. Je-li pořad 5000 m, je chyba u theoklad 1 : 5000 nebo 1 : 2000 je stolovátacheometrie ne- dolitového ±'2 m, u busolního jen ± 41 cm. Může být
namítnutno, že při doplňovacích měřeních ve fotovýhodná a je hospodárnější nahradit ji obyčejnou
inženýrskou
tacheome:trií.
Ta má vý- grametrii půjde často o pořady krátké. Nesmíme však
hodu mnohem rychlejší práce venku, neboť měřič není zapomínat, že poměr obou chyb se ještě více změní
ve prospěch pořadu busolního, jakmile zkrátíme strany
zdržován výpočty a vynášením bodu. Údaje tacheometru muže číst pomocný technik a inženýr se muže pořadu a měníme často jeho směr, jak je žádoucí pro
určení stanovisek při doplňovacích měřeních.
věnovat volbě vhodných podrobných bodu a kreslit
Další velkou výhodou busolního pořadu je, že nenáčrt. Mnoho z kancelářských prací, jako výpočet tácheometrického zápísníku a vynesení údajů do plánu,
mus'me měřit na ka~dém vrcholu, ale přeskáčkou,
mohou vykonat pomocné síly.1)
ob stqnoviště. Odpadá centracestroje, která při kráth:ých stranách musí být v theodolitovém pořadu přesDoplňovací měření, zvláště v letecké fotogrametrii
ná a nejvíce zdržuje.
se však obvykle provádí v územích nepřehledných,
Protože celý pro'olém tacheometrického zaměření
s hustým porostem. Můžeme tedy zaměřit tacheonepřehledného prostoru spočívá vlastně v polygonometrem postaveným na stanovisku jen body v nejbližším okolí; na vzdálenější podrobné body musíme vém určení velkého počtu vhodných stanovisek blízko
sebe, je bu~olní měření vhodnou a nejrychlejší methozáměry obtížně prosekávat. Abychom mohli zaměřit
dostatečný počet podro'oných bodů pro konstrukci
dou pro tyto práce. Použijeme-li busolních theodo1itů
nebo thoodolitů s orientační busolou, můžeme zaměření
správných 'vrstevnic a situace, musíme určit hustou
podrobných bodů vykonat stejně jako při obyčejné
síť stanovisek a stroj často přestavovat a centrovat.
početní tacheometrii. Nechceme tím ovšem doporučoV normálním polygonovém měření se však přenáší
vat bw:olní měření pro všechny případy, neboť jsme
orientace a proto při krátkých polygonových stranách
d vědomi toho, že měření je založeno na geofysikálním,
nutno centrovat velmi přesně.
proměnném zjevu a že nemáme tu jistotu, jako při
Je možné pro tato měření použít trojpodstavcové soupravy a jde-li jen o doměření menšího pro~ jiných geodetických měřeních. Na příklad vliv blízkých
železných předmětů může celé měření tak znehodnotit,
stůru, není nutné při tom zajišťovat (stabilisovat)
že není k potřebě. V prostorech mimo zastavěná území
vrcholy polygonového pořadu, které slouží jen jako
stanoviska pro zaměření podrobných bodu. Po dobu jsou však rušivé vlivy řídkým zjevem a výsledky buměření jsou vlastně vrcholy zajištěny stojany, p<>skon- solního měření, provedeného s potřebnou opatrností,
čení měření je zpravidla nepotřebujeme. Měřická . jsou velmi dobré. Busolní měření podstatně zkrátí dobu
polních prací, umožňuje snadné určení husté sítě stapráce pokračuje rychle a chyby z dostředění se stanou
prakticky bezvýznamnými.
Všechna měření mu,sí novisek a tím krátké záměry na podrobné body, aniž
ovšem následovat hned po sobě: vrcholový úhel po- by výsledky byly znehodnoceny. V prostorech, kde se
konala nebo právě konají fotogrametrická měření, je
řadu, výškové úhly, případně paralaktické úhly pro
změření 'délek a hned všechny podrobné tacheo- obvykle dost geodetických bodů pro navázání busolních
pořadů a pro zjištění orientačního čísla, které nutno
metrické body v okolí stanoviska. Tento způsob měření
připojit k naměřeným magnetickým azimutum, abyvšak vyžaduje specielní soupravu, která není vždycky
chóm je převedli na směrníky v souřadnicové soustavě.
k disposicí a většího počtu figurantů. Chceme proto
Při krátkých záměrách nezáleží tolik na velikostí
upozornit na značné výhody
b u s o I n í h orně
chyb v naměřených směrnících, neboť na př. při
ř e n í, které je u nás - mimo použití v lesnictví straně 50 m dlouhé se projeví úhlová chyba 2' nejdost opomíjeno.
výše hodnotou ± 3 cm v souřadnicích bodu, chyba 5'
Je všeobecně známo, že v busolním polygonovém
nejvýše hodnotou ± 7 cm, takže jsou vhodné i méně
1) Autor pr'Gslovil tuto přednášku dne 31. L 1950v Čs;
přesné, za to však lehké a pohodlné stroje. Takové
fotogrametrické spoleěnosti. Nato uveřejni], Státní zeměmalé
stroje jsou busolní theodolit Wildův TO, Kerměřícký a kartografický ústav v tomto ěasopise Č, 111950
nův dvojkruhový theodolit DK, nebo DKM,.
poznatek z polohopisných a výškopisných měření pro vyhotovení státní mapy 1 : 5000, která se až do r. 1949vyWilduv busolní theodolit TO (vyobrazení a popis je
hotovovala tacheomptrií stolovou, V r, 1949byla vyzkouv »Nižší geodesii« prof. Dr J. Ryšavého, Praha 1949,
iena obyčejná inženýrská tacheometrie, obvyklá v plástr. 136) má dělený kruh upevněn na magnetce, která
nech velkých měřítek a po zlepšení kvality práce bylo
po uvolnění natočí dělený kruh tak, že čteme přímo
zmapováno dvakrát víc než při tacheometrii stolové,
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azimuty zaměřených směrů. Čte se koincidenčn:m způsobem na 1/ nebo 1'. Vertikální kruh se čte rovněž na
1/ nebo 1'. Dalekohled má menší zvětšení, pro kratší
záměry dostatečné, za to větší zorné pole a jasnost,
což je zvláště vítáno pro měření v lesích. Je opatřen
nitkovým dálkoměrem s násobnou konstantou 100
nebo 50. Po postavení a urovnání stroje na stanovisku
uvolníme magnetku a zaměříme na lať. Kruh se po
několika kyvech ustálí a čteme magnetický azimut,
vertikální úhel a úsek na lati. Strojem je také možno
měřit při upevněném kruhu jako s každým jiným
tacheometrem.
Kernovy dvojkruhové theodo!ity (viz článek Ing.
Dr J.. Kloboučka v Z. O. r. 1944, str. 102) mají orientační busolu, která se urovnává koincidenčním způsobem. U stroje DK, se čte odhadem na 0,'5, stroj DKM1
má optický mikrometr se čtením přímo na 10" nebo
10". Váha stroje je pouhých 1,80 kg. Při měření těmito stroji zařídíme nejprVe dalekohled do směru
magnetického meridiánu podle koincidenční busoly
{)táčením alhidády a čteme údaj horizontálního kruhu.
Po zaměření směru přečteme opět horizontální kruh
a rozdíl obou čtení dává magnetický azimut zaměřeného směru. (Méně přesné tacheometry s kruhovými
busolami a busoly různých konstrukcí tu neuvádíme,
neboť jsou pro doplňovací měření ve fotogrametrii pro
svou malou přesnost méně vhodné.)
I když u stroje Wildova čteme přímo na busole na
ľ, mají naměřené azimuty a také vypočtené směrníky chybu větší. Je to hlavně způsobeno pravidelnými
a nepravidelnými změnami deklinace mezi měřením
na jednotlivých bodech a vlivem železných předmětů
a elektrických vedení, které místně porušují magnetické pole zemské. V doplňovacích měřeních zřídka potřebujeme magnetku k ail::solutníorientaci měření. -:Zpravidla si na daných pevných bodech zjišťujeme t.
zv. orientační číslo, o němž jsme se již zmínili, které
v sobě zahrnuje nejen magnetickou deklinaci, ale také
meridiánovou konvergenci a strojové chyby magnetky.
Pokud chyba magnetky je stálá, nemá na výsledky
měření žádný vliv, i když je dost značná. Má vliv jen
na velikost orientačního čísla, kterým převádíme azimuty na směrníky. Téměř každá magnetka má svou
chybu, tato chyba však zůstává po delší dobu konstantní.
Magnetická deklinace se mění hlavně s časem. V méně přesných pracích stačí brát magnetické azimuty tak, jak byly naměřeny a tedy předpokládat, že
Se deklinace během měření neměnila. Přesnější měření
nutno redukovat podle křivky, vyjadřující průměrný
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Zařízení k mechanickému centrování theodoJitu.
V rámci 5LP vzal si ústav praktické geometrie při
ČVUT v Praze za úkol řešení některých problémů
ském a technickém budování našeho státu. Pisatel
z oboru nižší geodesie a jejich uplatnění v hospodářtohoto článku, vědecký úředník jmenovaného ústavu,
zpracovává odborně methodu geodetického měření de-

denní chod deklinace a v nejpřesnějších pracích podle
skutečného průběhu magnetické deklinace ze záznamů
magnetické observatoře. (Viz autorův článek v Z. O.
č. 10, roč. 1948.)
Aby byly zjištěny chyby naměřených magnetických
azimutů, byl zaměřen busolním theodolitem Wildovým ob stanoviště přes 4 km dlouhý polygonový pořad
o 36 vrcholech. Před tím byl tento pořad zaměřen
Wildovým theodolitem T 2, s úhlovou odchylkou
rovnou polovině dovolené. Délky byly měřeny dálkoměrnou latí a délková odchylka byla rovna třetině
dovolené. Byl to tedy pořad dobré jakosti.
Vyrovnané směrníky z měření theodolitem T2 byly
porovnány se směrníky z měření busolního. Busolní
směrníky, které nebyly vůbec redukovány na změny
deklinace vykazovaly průměrnou odchylku ~: 5/. Po
redukci podle průměrné měsíční křivky pro denní
změny deklinace klesl rozdíl na ± 4/ a po redukci
podle záznamů magnetické observatoře klesla průměrná hodnota rozdílů obojích směrníků na ± 2/. Volíme-li krátké strany pořadu, je to chyba docela přijatelná, uvážíme-li, že katastrální předpisy dovolují
stroj sečtením 20" a strany až 300 m dlouhé.
Uvedený pořad byl vypočten také tak, jako by byl
měřen jen busolním theodolitem ob stanovisko, při
redukcích podle skutečného' průběhu deklinace. Pořad
byl vhodný pro zkoušení přesnosti naměřených azimutů, nikoliv však pro zkoušení délkového uzávěru.
neboť měl jednu stranu 230 m, čtyři strany mezi
150-200 m a 15 stran od 100 do 150 m; více než polovina stran mělo délku přes 100 metrů. Pro busolní p0řady jsou vhodné krátší strany, průměrně 50 m. Přes
to délkový uzávěr byl jen 54 cm (dovolený je 82 cm).
Souřadnice jednotlivých bodů pořadu se proti pořadu
theodolitovému vlivem dlouhých stran liší dost značně,
průměrně o 20 cm, ale v celkové délkové odchylce se
jasně projevila výhoda busolního pořadu pokud se
týká příznivého hromadění chyb. - Stroje opatřené
koincidenční busolu dávají stejnou přesnost jako Wildův busolní theodolit.
Závěrem můžeme říci, že busolní polygonové pořady
jsou velmi vhodnou a hospodárnou methodou k určenI
stanovisek tacheometrického doplňovacího měření ve
fotogrametrii a také pro jiné práce, zejména při mapování ve větším měřítku v terénu nepřehledném a
porostlém, kde normální měření je obtížné. Třeba jen
pamatovat na to, že magnetka a magnetické pole
zemské, jejichž vlastností při měření využíváme, jEoU
podrobeny různým vlivům a změnám a podle toho
uspořádat měření a výpočty.

formací údolních přehrad a působí jako expert při
instalování těchto měření na nových přehradách
v ČSR, jež se právě staví. Jednou z důležitých podmínek při těchto měřeních je přesné centrování theodolitu na pozorovacích pilířích. Zařízení, jež ve Švýcarsku montuje firma Wild k tomu účelu na svoje
theodolity T3 a jehož zakoupení by vyžadovalo cenných devis, nahradil autor pomůckou, vlastní kon-
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strukce, kterou možno zhotoviti ve zdejších dílnách
a která nadto skýtá i další výhody po stránce technické.
•
Přesné měření úhlů na stanovisku, jakým je na
příklad občasné měření za účelem zjištění deformací
údolních přehrad, vyžaduje co nejpřesnější a vždy
stejné centrování theodoIitu na pozorovacích plIířích.
Pro tato měření, jež jsou ve Švýcarsku soustavně prováděna téměř na všech přehradách, konstruovala firma WiId v Heerbruggu speciální zařízení, sestávající

v podstatě z kulového čepu namontovaného na spodní
kryt limbu theodolitu T3, jímž se stroj osadí do dutého
čepu zabetonovaného do hlavy pilíře. Standardní třícípé podložky tohoto stroje se nepoužívá a theodolit
sedí na piliří pouze svou vlastní vahou. Právě tat9
okolnost, že stroj není s pilířem pevně spjat a dále
určité obtíže s přesně centrickým mOntováním kulového čepu na Iimbus stroje vedla autora ke konstrukci
zařízení, jak je vyznačeno na obr. 1.
Do závitu otvoru v podložce stroje (P) je zdola našroubována ocelová zátka, opatřená kulovým ořechem
(K) .. Do hlavy pozorovacího piIíře je zabetonována
bronzová podkladní deska (D), vypracovaná uprostřed
v bytelný čep, zaručující pevné spojení s hmotnou piIíře. V čepu je shora vybroušeno válcové ložisko, kaIibrované na rozměr kulového ořechu. Po skončeném
měření uzavře se dutina šroubovou bronzovou zátkou,
aby bylo zabráněno znečištění nebo poškození ložiska.
Vzhledem k tomu, že měření deformací vyžaduje'i pozorování vertikálních úhlů, je nutno zajistiti vždy
stejnou výšku horizontu stroje. Za tím účelem je do
tělesa kulového čepu zapuštěn válcový čep (Č), dotlačovaný směrem vzhůru zpružinou tak, že se stále
dotýká spodku theodolitu. Stroj se pak urovnává co
do výšky stavěcími šrouby tak, aby ryska na válcovém
čepu koincidovala s ryskou (R) vyznačenou na seří~
nuté válcové části čepového šroubu.
.
Uvažujme nyní o přesnosti celého zařízení. I když
předpokládáme, že šroubový otvor v podložce stroje
není ideálně centrický vzhledem k svislé ose theodq..
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litu, předejdeme chybě z toho vzniklé tím, že orientujeme stroj vždy stejně na podložce (D) J na níž si
orientaci jakýmkoliv způsobem vyznačíme. Tím předejdeme i chybě z případné odchylky osy kulového
čepu od vertikály, kteroužto odchylku však vyloučíme prakticky již tím, že podkladnou desku (D) horizontujeme při, jejím zabetonování pomocí citlivé
stolové libely.
Velkou výhodou zde popsaného centrovacího systému oproti WiIdově soupravě je možnost pevného upnutí
stroje k piliře pomocí jednoduchého zařízení, jak je
znázorněno na obr. 2.

Do tělesa piIíře jsou ve vhodné vzdálenOsti od jeho
osy zabetonovány 3 šrouby (Š). Stroj, který se
osadí kulovým čepem na podkladní desku (D)J připevní
k pilíři třemi vhodně upravenými ocelovými
lištami (L) navlečenými na tyto šrouby, jež se přitahnou křídlovými matkami. Toto pevné spojení theodolitu s pilířem je velmi důležité, neboť při měření,
zejména v zímním období, kdy mazadlo ložisek stroje
je tuhé, mohlo by dojíti pří otáčení dalekohledu ke
strhávání a pootáčení stroje a uvážíme-li, že měříme
na desetiny vteřin, byla by přesnost celého měření
iIusorní.
Ing. Dr František Cach.

se
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Nový Zeissův stereoplanigraf,

mOde) 0/7.

První stereoplanigraf, univer",ální stroj pro leteckou
stereofotogrametrii, byl vyroben v Zeissových závodech
v Jeně r. 1923. Za rok na to byl konstruován model C/2. po
něm následoval model C/3 a pak vždy asi po čtyrletých
obdobích vycházely ze závodů Zeiss-Aerotopograph další
zdokonalené stereoplanigrafy:
v roce 1930 model C/4,
poté C/5 a model C/6. V současné době je na světě asi
ve 40 různých státech v provozu celkem na 150 &tereoplanigrafů, z toho pět strojů je v činnosti také n nás
(v Praze a v Bratislavě), kde vydatně pomáhají zdolávat dnešní velké úkoly mapovací. Jsou to stroJe drahé,
ale zato velmi výkonné a hospodárué a patři mezi nejjemnější výtvory optiky a jemné mechaniky nejen ve
fotogrametrii, ale v zeměměřictví vůbec. Mohou nás
prot~ z,ajímat všechna zlepšení na nových sterooplanigrafech.
'
Ste1'6oplanigraf C/7, vyrobený v závodech ZeissAerotopograph, má. kromě dřívějších zlepšení, osvědčených už li předposledního modelu C/6, který je li nás
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takó v jednom exempláři (v Bratislavě), ještě některá
další optická a mechanická zdokonalení. Je to unível'Rální stroj 1. řádu pro leteckou fotogrametrii a při
konstrukci z r. 1950 bylo již přihlédnuto k modernímu
vývoji leteckých měřických komor. Obrazové nooníky
jsou proto zařízeny pro pi'ímé proměřování větších měřických snímkli, a to až do rozměru 24X24 cm (pří f
od 100 do 210 mm). Nový stereoplanigraf má zlepšené
osvětlení, jednotné pro všechny typy ()brazových nO<lníků a zdokonalenou plYhorvvacíoptiku, kte.rá skýtá obrazy mnohem lepši jakosti.
U obou posledních mooelli •.tciI"c0'Planigrafu byla věnována velká pozornost tvaru, velikosti a barvě měřicí značky. Nové stere()planigrafy mají měřící značky různého tvaru, rozličné velikosti, barevné a svítícÍ, Proti dříve používané černé bodové měřící značce
má to vúlké výhody, oojména při vyhodnocování snímkli bohatých na kontrasty anebo pti barevných letec-

.
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k.}~chlmímcích, zhotovcných na Agfacoloru nebo Kodach '-mnII .J 'J nyní uwžno libovo Ině použít měřící zn'ačky VI.' tvaru menšího čí většího bodu anebo značky ve
tvaru kroužku, což jo zvlášť výhodné n1'i měfRní na
slgnal iSl}vané hraniční body. Měřící značka může míti
barvu bílou, žluton, zelenou anebo če,rvlHlOua její svítiv06t lze podle potřeby zvětšovat anebo tlmnit.
Nový I5tereo-planigraf má zdokonalené zařízení pro
pi'ípojováni snímků při alwotriangulaci. Také orientaCI
snimkových dvojic hornatého íJ7.emí lze provádět rychleji, nebot nQVé modely mají navíc rychlý elektrický
pohon pro z-ový pohyb. Stel'.eoplanigraf CI7 má tento
pracovní rozsah: x 540 mm, li 670 mm, z 460 mm; složky
základny lze nastavit v mf.zích: b" ± 270 mm, bJl
± 30 mm a bz ± 20 mm. Kreslicí sUd, který lze také
používat samostatně jako přesný koordinatograf, má
skleněnou desku s pl'06větlovacím zařízeIúm a jeho pracovní rozsah je 800 mm v ohou směrech. Klobouček.

a referáty.

Prof. Ing. Dr Josef Bohm:
Matematická kartografie. Díl I. Kartografické zobrazování. Brno 1950.Nákladem y(;dooko-technického nakladatd"tvi. Str. 260, formát A 4, cena pro posluchače Kijs
160.-, krámská Kčs 213,-.
Autor si předsevl".al vydati pro posluchače zeměměficského inženýrství a jeho absolventy knihu z matematické kartografie, O niž koná přednášky na vys. škole
technické v Bmě. Rozaáhlou látku rozděluje na tři
částí:
1. Kartografické
zobrazování, podávající všeobecné
pojmy a vlastnosti základních typd robrazovacích E'OUstav i 8 upotřehením pro některé specielní úkoly.
II. Rovinné soustavy s()uřadnicové v geodesii a topografU, kde budou pl'()bírána podrobně zobrazení vhodná
pro účely geodetické a topografické Be všemi jejich detaily, potřl;hnými pro aplikace na řešení různých geodetických problémů a
III. Transformace sou.řadnic v geodesií, p()jednávající
o vztazích a převodech rovinných souřadníc rlizných
zobrazovacích ooustav, triangulačnich
sítí mezi sebou
i 9 ohledem na změny jejich na referenčním eIipsoídu.
Kniha první právě vyšla. Její náplň podáváme v krátk~m ob8ahu.
Autor seznamuje čtenáře 8 tvarem tělesa zemského
a historickým vývojom určení jeho do nejnovější doby,
jakož i potřebnými elementy na referenčních elipsoidech, důležitých pro práce geodetické a kartografické
11 ná!:'. Pak >ltuduje něktoré upotřebit.elné způsoby zobrazení jednoho elipsoiduna
jíný eHp.,roid 8 přihlédnu;ÍÍm
k nktuelním otázkám v našem státě. Na to se zabývá
zobl'azenim celého eIipsoídu na plochu kulovou různými zplisohy. jakoi i jeho částí na kouli, volbou t. zv.
náhradni koule jednak o poloměru rovném příčné křivosti střední rovnoběžky, za druhé na kouli stejné křivosti 6 elipsoídem ve středním bodě území. Než přistoupí
k lil ·todám pl'O zobraze·ni refer. elipsoidu resp. koule do
roviny, předesilá a vysvětluje pojem geodetícké křivosti
a seznamuje oS důležitými křivkami na referenčních pIl)chách, oriodl'omou a loxodromou, jež mají zvláštní význam v mapách a případně v geodetických výpočtech.
Odvolllde pak zákony skreslení (defo-rmaci) jednotlivých
prvků při převodu S křivé plochy do roviny na základě
teorie Tissotovy za předpokladu, že, jsou známy hlavní
paprsky a pak při8tupuje ke kla,sifikací a rozdělení různých zobrazovac:ích method elipsoidu případně koule.
Nejprve studuje zobrazení elipsoÍliu na kouli jednak
o neskr~lených pokdnícich, pak ro'vnoběžkách, podává
vzorce pro ekvivalentní zo-brazeni eIipsoidu na kouli.
jakož i jeho konformní obraz na plochu kulovou. Pa té
přistupuje k zobrazení povrchu zemského na plochy rozvinutelné. Začíná zobrazením na plochu válcovou a probírá nejprve případ o normální p()lo~e plochy válcové.
Patří sem ekvidifltantní wbrazení v podobě ětvercové
a obdélníkové mapy, stejnoploohá zobrazení na teěný

i sečný válec, konformní z()braze,ní poskytující Mercatorovu mapu s teorií loxodromy. jakož i perspektivní
projekce válcové, vzniklé centrálným priunětem koule
zi}m••ké na pl()chu válcovou. Studuje, průběh ortodromy
na mapách různých těchto zobra,zenÍJa dokládá je ilustracemi. Krátce &0 zmiňuje o transversálnich a obecných
zobrazeních válcových. Další kategorie jsou kužclo'V'á
zobrazeni. Po definíci a obecných rovnicích přichází
k jedn()tlivým zobrazením, jak jsou v praxi užívána a
Tle8kr<:ollluji
buď poledníky, plochy neb úhly, vykládá
je s různými variantami podle rozličných požadavko.
a vyšetřuje na nich obraz ortodromy. Z azimutálních
zobrazení uvádí ekvidisíantní, stejnoploché a konformn1
8 řadou projekcí perspc.ktívních, získaných pr()mítánim
kulového povrchu zemského na rovínu. Ve všech odvozu j" ro·vnico zobrazení, uka.zuje na jejích charakteristické znaky a zabývá se řešením různých kartografických
úloh na některých z ních.
Doposud S6 zabýval autor zobra.zeními, ktcrá joou
podepřena nějakým geometl'ickÝm názo·rem, a jejich!
deformace se dají vystihnouti
jednoduchými vzorel.
V dalších částech knihy se ohrací k obecné te(}rii zobrazeni a metodám zobrazovacím, jež se nedají snadno
geometricky definovati a pro něž platí me·zí souřadnicemí často sJoiitó funkcionální vztahy. Odvozuje nejprve
různá &kreslení při neznámých hlavních paprscích a Pl)dává obecnou teorií zobrazeni ekvivalentních i konformních, načOOseznamuje čtenáře s t. zv. nepravými
Jsou probírána: Nepravé válcové zobrazení Mpl'e:ttor7.Obrazenímí válcovými, ku~elovými a azímutálními.
Sansonoyo, sinnsoidální EckertO'Vo, Kayrajského, Goo~
dova úprava zobrazení Snnsonova a Eckerl()ya, Mollwf'i.dov'lzobrazení, C()Wgnonovo,Hammerovo a j. Neprav&
kuželOiVéBonnoovo z.obrazení 1\ pak nepravá zobmzelli
azimutálni Worner-Stabo'vo, Aítovovo, Wínke1ovo. Wagnerovo. U všech udává rovníce zobraz·ení a jejich charakteristické znaky. Pak přecház.í' k zobrazením polykonickým v praxi upotřeheným a v další kapItole vykládá podlo úpravy Vitkovskího a Urmajeva teorii kruhových konformnich zobrazení, do nichž náleží jako
speciální případy dříve 11važovaná konfo·rmní zolmlzeni
na plochy rozvinutelné a ukazuje z mnoha rtizných
zobrazení, jež nelze zařaditi d() žádné z přecházejicích
kntegoríí, na některá teoreticky zajímavá, jež však nenašla valného upotřebeni. Zollra7.eními povrchu zClTIllkého na větší počet zobrazovacích plooh od mít;>tak míetu
80 měnících, v nichž byly -čast() prO'Vooenytopografické
mapy, zakoočuje své výklady o jednootlivých zobrazovacích metodách. Kapitolu následující věnuje volbě zobrll·
zaní pro různé ú&Jly a šiře se zabývá mapami navigaě·
nímí, jejich požadavky na zobrazení a kolineárními transformacemi Mercatorovy mapy, jak je podal prof. Siemon.
Knihu zakončuje historií kartografických zo·brazeni a
slovníčkem běžných kartografických názvů v jazyku čes.
kém, ruském, německém, francouzském, anglickém a italském.
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Literární. novinky.
V rychlém pj·.,hledu podaný obsah knihy !'lvědčí o mno.
ho~ti látky v knize shromážděné, jež vyčerpává z větší
části dnešní rozsah nauky kartografického
zobrazování
a poukazy na četnou litcratu.ru i nejnovějšího
data, jež
svědč.í o nemaló píli autorově,
poskytuje
intercscntu
možnost doplníti si podávanou látku a hloubčji ji prostudovati. Veškeré výklady jsou opatřeny velmi názorIl, III i olml:l;ei, i'adou
g~ogral'ickýeh sítí v různých methodách i podány tabulky jejich rleformaci, takže čtenář
múže snadno pochopiti výklad ft udělati si kritický náZOI'
o použit •.,lnosti tčchtu lIohrazení pro rl'lzné účely.
Také studiu orthodromy, jakožto dliležíté křivky n.a lIlapách pro účely nl1vigaimí i jiné věnuje autor plnou pozornost a vYllnai\uje jeji průběh na mnuha vyobrazeních.
Mnohým rO\'lli.cim dává široký gumctrický výklad, čímž
usuuciilUje představu začátečníka. Po stránce fo·rmální je
kniha zdařilá až na vyohraz€'ni 6 oernými kontinenty.
kt .,,~ ", r:čkdy IhPOVlfllll.
Postráncl)
method ické daji se vytknouti publikaci některé vady, plynouci z autoro,vy snahy všechn() :r.námé
v příslušné matcrii plně vyěerpati. Tak na př. zobrazeni
elipsoidu na jiný elipsoid, látka značně obtížná, je vložena hned na začátek bez znalosti zákomi skreslení a
p<xl., je podán výklad některých vla~tností na př. plochy
kulové s použitim obrazÍl jejich v různých zobrazenich,
jež nehyla doposud vykládána a podobně jiné. Dále autor
zavádí pro Bkrco"leni délkové termín měřítko, což není
na prospěch jasnosti pojmu a zaměňuje &6 s mčřítkem
mapy. Vyllc.cháni znamén •.k a symbolů, která jsou při
dnl'šní tiskm'é praxi obvyklým zjevem, si čtenář snadno
doplni. Z některých nedopatřeni
bych upowrnil
jen na
tn!>nllUl VlI, na "'tr. 37., jd nwdpovídá
vzorům (21),
které tabeluje a dále na to, že ortogonální
souřadnice
x. y elipsoidu nejwu symetrické (str. ]80 a 181).
Sp:g shrnuje volké množ,stvi látky a seznamuje čt~náře
také l.uačně mimo jiné se sovětskou literatur()u nejen podle nállvu jednotlivých
publikací, ale na mnohých místceh i ukázkou myšl~nk()vého pochodu {tři řešení někte6'ch pr'ob:émů kartografických
a je vítaným pi'inn'i'cm
pro dosavadni kartografíckou
literaturu
u nás. Tuto knihu možno tudí~ co nejlépe nejširší technické veřejnosti
doporučiti.
Fiala.
Autoro1'Y 'l'ywIJětlivky
k recensi. Černé obrázky pevnin
byly voleny 111'0to, aby vynikla n'lzná jejich deformace
v rozličných zobrazenich. Při ofsetovém tisku S6 větší
plochy někdy nepovedly; zhotovení štoi\ků by učebnici
nesmirně zdražilo při malém počtu výtisků.
Pojem "měřítko zobraZ€ní« pro pmněr <!élkových elcmeutů na mapě a na zobrazované ploše hyl ražen proto,
aby se II pusluchačt'l vžilo vědomí, že konstantní měřítko
mapy vlastnč neexistuje a musí se li mi\řitkrom mapy stál.e
spojovati.
o znat'lt:ní. pravoúhlých souřadnicelipsoidových
jako
svmctl'ieké je opravdu chybné a vzniklo mechanic!{oll
aplikacÍ, Platí to přesně pl'O funkci pravoúhlých souřudlIill sférických, kdo
')
2
ds2 = CC}S2
~
dy ] . .
( dx +Sťc-ji.
[
Prll d ipsoidické souřadniec platí toto jen přibližně, pro·
tOŽflmusíme elipsoid nahrazovati
vhodnou koulí.
Zmíněná tabulka VII. na str. 37 platí, jakmile změnime jEjí argument (V -VlI) na (VQ-V).
Při této příležitosti upozornim na několik c}lyb v textu,
které by mohly IIdnř.ovati při praktickém
upotřebení
vzorcú:
Na str. 24, vzorec (15) má býti ... ďÁ = --dNofNo + . . .
Na >ltr. 43. 8. řádek zdola má býti ...

...

R=

1/1

._-

V 3 ((l~ + a2 + b2)

Na str. 52, vzorec (39) pro V Q ve jmcnovateli má býti
tg U2 sin Vi
Na str. 86, tab. XV. hodnoty (cp- Uxx) maji hýti v obrá·
c€uém s'edu.
Na stl', 123, ř. 1. zdola má býti 4 Jl2/n.
V letnim R<'.lllestru 1951 bude učebnice pečlivě - a po
nutném časovém odstupu - prostudována a seznam c!J.yb

+
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a nedopatření bude všem odběratelům dodatečně zaslán..
Budu vděčný na každé upozornění. Zatím nebylo moiDo·
v zájmu po:.lluchačú vydání učebnice proto odkládati.
.
Bohm.
ŠOl'šcn' A. I.:
Aerofotosjomka - letnosemočnyj process. (Letecká iotogramctrio -- fotoletecké práce.) 251 str., 115 obr., 15!lom.,
26 tab., 4 phl., 28 lit., 15,5 X 22 cm, 1949, J\.fC}skva,
Gcode·
úulat, 10 rub., SZKÚ 9448.
Publikace, ktení. jest učebnicí, j6St určena pro posluchače fakulty
leteeké fotogrametrie
zeIllěměřických a
jíných vy.;;okých škol; podává. základní pojmy o foto]utcckýeb pracích a probírá podminky. prostředkr, lIJe·
thodiku jakož. i techniku vykonávání
těchto prací.
.Te to vlastně prvni sovětská publikaoe z oboru letecké
ťotogrametrie, která /iC po roce 1945 dostala na náii kniž·
ní trh.
Kniha je ru,zdělena, včtótně úvodu, na šest kapitol.
V úvodu na 37 Rtránkách jsou uvedeny ciě ji n y [oto.
leteckých praeí (od roku 1886 do roku 1945) a 1.ákludni
úkoly a pers.pektivy do budoucna pro civilní f(}togra·
metl'ij v SSSR.
V prvni kapitole na 36 stránk:ich jr;ou popsány různé
z p Ú 8 ob y p o f' i z o.v á 11 i let e c k Ý c h sní 111 k ů a
charakteristika
těl~hto zpusobů. Mimo jiné, vspohecně
známé, způsoby, je zde uveden zajímavý, t. zv. "ščelevoj« (štěrbinový) IIpi'lsob zho,tovováni loteckých snimk\\,
propracovaný v 1'0CO 1936 Ing. V. J. St.rnonovem a y roce
L943, jak uvádi autor publikace,
převzatý a zavtdený
v FS!\. Na l·o.zdíl od ohyčejného IIp1Ísohu zhotovoYlÍní
snímkú s patřičným podélným překl'ytem a mal~'mi ou·
8tupy mc,zi jeeLnotlivými snímky představuje film zhoto·
veným .šěelevym« zpu80bem nepřetržitý
pás fot()gl'llfovaného území. Je zde ta.ké m()žnost souěasnéhC} zhotovení
jednou a tmlž komol'ou dvou snimkú v rú:bných měřitkáeh (ov.'ielll na dvC}u rlizných filmov~'ch pásech),
Druhá kapitola na 35 ",tránkách jedná o atm I)Sf éI' i e k o - o {tti c k Ý c h
a c x p () s i ií nic h p I)d m í nk á c h, fi kterými se setkáváme běheml provádění foto1uh·,'~kÝchprací.
TÍ'!:-t~kapitola v rozsahu 67 •.tJ-ánek pojednává o a v i~ a c í. Zde jsou uvedeny mimo jiné základni požadavky,
kterým má vyhO'Vovat letoun, jehož má b)'1i použitI) pro
l,rováděni
fotoletcckých
prací, způsoby avigaee, pl)uži·
"ání map, některé př.istroje, pomťtcky 11 p()třebné výpočty.
Kap;to~a čtvrtá zahývá se na 39 stránkách chybami,
ktůré m<Johouvllniknouti při prováděni futoletwkých pra·
ci. Zdu j~u'U pro-hrány ()tázky: přesno ••t rlool"Ženípříčného překrytu snímku II s.po.jerLás tím délka náldové čáry,
přnmost Rtanovení kursu, vliv terénu na přesnost zachováni podélného a příčného překrytu. vlív změny po·
lohy letounu na měřitko 8uilllku a na přesnost dodržení
předepsaného překrytu. přesnost v dodržování intcryalu
mezi jednotlivými
exposicemi, l.ávi'Rlost mezi řizenim letounu. pudélným překrytem a dodrženim intf'l'valu mezi
jcdnotliv~'mi exposicemi, chyby v nulétávání.
Kapitola
pátá na 28 stránkách
obsahlljof1 vi!eohecn~
úvahy o n á v I' h u na p I' o vád ě n í fo t o 1e tec k Ý c h
p l' a (l i a hodnoceni jejich výsledků. Zrle jsC}uuvedooy
východiskové
údaje. základní v~'počty, požadavky kla·
dené na výslerlky provcdell)'(~h ľotoleckých prací, hodno·
cení výsledkl'l, úvahy () volbě vÝlŠky letu, (~hniskoYé
vzdále·nosti ohjcktivu komor a o měřitká II n'lll;"ú
Na konci kníhy jsou připoj'eny přílohy - tabnlka a
různé tiskopi· .•..
y.
Zvláštní poz01'nosti zasluhuje
obsah čtvrté kapitoly
této publikace, kde autor podává systematický
výklad
o chybách, které mohou vlllliknou ti při fotoletu, a ()vlivu
těchto chyb na pořízenó It~teeké snimky . .Ie to otázka,
která v dosud vydané domácí i zahraniční fotogl·IJmetric.
ké literatuře
byla p()měrně málo os,větlena.
Kniha je",t zpracována velmi svědomitě a pečliv~. Kvalita papíru, tisku a kresba obrá1.kl'l jSoOuvelmi dobré.
Publikaci můžeme co nejlépe doporučiti našim fotogra'
me,tl'1irn k detailnějšímu
seznámeni"
prováděním fotolCiteckýeh prací.
/n.q. Němčenko.
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