
Za včasné, kvalitní a hospodárné plnění úkolů
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Výhledový plán geodeticko-topografických a kartografických prací. Hlavní úkoly československé geodfsie a karto-
grafte v druné pluetce. Hlavm unoty českoslovensné geodesie a kartograjie v roce lY50. lí.ozbor současné situace
a směr dalsího rozvoje, pokud jde o pracovníky, jejich kvalifikaci a skolení. Nedostatky v dosavadní praxi. Výzva
k iniciativnímu a úspesnému nástupu do boje za včasné, kvalitní a hospodárné sptnení a p~ekročem plánu.

Konec minulého a začátek letošního roku probíhal
na viSechpracovIstÍCh nasí vlasti ve znamení společ-
neho nasttlpu vsellO nasello pracuJlcIho hdu uo boje
za splnení tlKolu planu na r. l~;)U, ve znamení na-
stup •.•.do naSI urune petl1etky .
.t1.laVIÚsmery planu rozvoJe národního hospodář-

stVJnasí zeme ve uruhé petuetce JSou charah.LerlSO-
vany uplatnením zasad eKonomlCKé delby prace
meL;Istaty tabora SOCIalIsmua mIru, Jehož Jsme pev-
nou, nemlnou součastí.V ychazeJl z toho, že při
dobře koordmované a orgamsované spOlupráci se
Sovetským svazem a ostatlllmI zeměmI, které jdou
cestou budování SOCIalIsmua upevnovaní míru, se
naše vmtrní zdroje lepSIm využltJm zvětsují natolIk,
aby další rozvoJ naseho národního hospOdářství
probíhal podstatně ryChlejším tempem, bez skodli-
vých disproporcí, aby odpovJdal pozadavkum a hlav-
nímu ClhzaKladního ekonomlCkeho zákona SOCIalIsmu,
aby přinesl další rozhodné' zvýšení životní úrovně
všemu našemu lidu.
Hlavní úkoly našeho druhého pětiletého plánu

a plánu na rOK 1956 v klíčových odvětvích našeho
národního hospodářství byly již dříve důkladně
probírány v denním tisku a JSou naší veřejnosti do- .
statečně známy.
Vzhledem k poměrně dlouhé době, která je u od-

borného tisku mezi redakční uzávěrkou a vydáním,
můžeme seznámit naše čtenáře teprve v tomto
číslenašeho časopisu Shlavními úkoly ceskoslovenské
geodesie a kartografie, které jsou nedílnou součástí
druhého pětiletéhO plánu a statního plánu rozvoje
národního hospodářství Č3R na rok 1~56.

V předcházejících letech trpěla "Československá
geodesIe a kartografie do značné míry určitou ne-
vyjasněností svých dalších perspektIV. Tento stav,
který ke škodě celého nárOdního hospodářství vedl
k četným nežádoucím jevům, zejména k neustálému
růstu rozpracovaných a nedokončených prací, ke
zmenšování a nevyužívání pracovních kapacit a po-
dohně, je dostatečně znám a není třeba jej zvlášť
připomínat.
'l'ento nežádoucí stav byl odstraněn teprve péčí

naší strany a vlády, soustředěním českosl~venské
geodesie a kartogra1ie a vytvořením její Ustřední
správy. Dalšími usneseními vlády byly také určeny
hlavní úkoly plánu geodetických, topografických
a kartografických prací v dlouhodobé perspektivě
až do roku 19ó7.
Úkoly' výhledového plánu jsou veliké a smělé.

Mohutný rozvoj národního hospodářství naší země,
veliké-tempo investiční výstavby, celý ten ohromný
rozmach, který je charakteristickým rysem země
spějící k vybudování socialismu, promítá se plně

i do výhledového plánu geodeticko-topografických
a kartograhCh.ýcn pracI, JeJlcllz tt.mpo Iilb1.lI. se ht.ht.m
drune petlleth.Y z.uacne z.rYCllluJe.
l'n tom Jue pi'edevslm o to, aby urychleným do-

budovamm geuUetlCkych zak.ladu a vyhotovením
topograncKYcu map metítek 1: 10 UOU a 1: :>1.1,0
bYJ vytvorcn potřo:mný predstlh pro geologický pru-
ZKum palIV, rud a Stavebních hmot i pro veJh.OU
investu;ní vystavbu.
Stojíme na prahu atomového věku, kdy celé naše

nárouui hospuuarství, vsechna jeho ouvetví musí
se pnpravJt pro plné vyu:tatí atomové energIe k ual-
šíll1U rOZKVetUuaSI zeme, k velIkým a ua dnesní
méntka lantastlckým tecnmckým dílům, přesahu-
jícJm hramce Jemwtllvých statu. A VJme uobře, že
bez dobrych geodetIch.ych a mapových pouklauů
nelze Již unes zadné vetší techmcKé dílo buuovat.
Proto také je ve druhé pětJletce planován rust
celkového objemu geodeticko-topograhckých a karto-
grahckých pracI Zhruba o ;'0 %. J:-n tom dobudování
Jednotné trIgonometncké síte bude na celém území
C.:'l{ dokonceno již béhem roku 11)56 a jednotné
mvelační sIté (včetně poradů 111~řádu) do r. 1%9.
Ve druhé pětiletce bUde též dokončeno topografické
mapovaní v mentku 1:::.::> 000. .
hlavní úkol druhé pětiletky, topografické mapo-

vání v mětítku 1: 10 uOO, vzroste blhem pětIletky
téměř devítmásobně. Druhým hlavním úkolem,
který má velIký význam pro další zvýšení země-
dělSKé výroby, je vybudovaní nové, jednotné evi-
dence puuy na celém území C:;R do konce roku 1958~
Při tom ovšem musí hýt plneny i jiné závažné úkoly,
jako mapování ve velkých měhtkách v uhelných
pánvích a nalezištích ruaných .i nerudných surovin,
pro budování rozsáhlých zavlažovaclch soustav
a meliorací, pro výstavbu velkých sídlišť, pro územ-
ní planovám a podobně, důleŽItá průmyslová měření
i práce vědecko-výzkumného charakteru.
Je pochopitelné, že tyto veliké úkoly nelze plnit

dosavadnímI namnoze nedokonalými a zastaralými
výrobními prostředky, které naato jsou nehospo-
darně rozdeleny na velkém počtu nevhodně uis-
lokovaných a nedostatečně vybavených malých pro-
vozoven. Proto je ve druhém pětiletém plánu geo-
desie a kartogra1ie dostatečnou měrou pamatováno
,na výstavbu několika moderních provozních budov
celostátních a oblastních ústavů a zejména na vy-
bavení potřebným počtem nejnovějších strojů, hlav-
ně fotogrametrických, i na podstatnou motorisaci
polních měřických prací.
Zavádění nové techniky, bez níž by tento veliký

růst nebyl myslitelný, nespočívá ovšem jenom vrr..e-
chanisaci a motorisaci, ale nutně vyžaduje též další
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zvyšovam odhorného růstu a kvalifikace všech
pracovníků. I na to je v druhém pétiletém planu
pamatovano. A je tez samozreJme, ze v soulaou
s rústem kvalihKace nasIch kaorú a v souladu
s riistem prodUKtIVIty prace je planován i růst prú-
měr.aých mezd a mzoovych IOlJ.OÚ.
.1'1all geooetlCko-topograhckých a kartografických

prací na roK lY:>o, tVOl"lCÍpevnou soucaSl; statlllho
planu rozvoje národního hospodářstVl Č"tl, vychazí
ovsem z druhého pětIletého plánu. CelKový objem
prací zvyšuje se na rok b!;>6 ve srovnatelnych
cenách o lY,d % oproti plánu na rok lY55.
'l'opogratické mapovám, které bude hlavním úko-

lem, vzroste v roce lY56 oproti roku 1Yi>5 v jednot-
livých měřítkách takto:

v měř. 1 : 25 000 o 30 %
v měř. 1: 10 000 . 0141 %
v měř. 1: 5000 . o 4~,~ %.

Jak veliká váha je dávána topografickému mapo-
vání, ukazuje to, že z celkove výrobní kapaCIty
celostátních ústavů a ohlastních ústavú (bez okres-
ních měíIckých středisek) je plánováno 77,2 % na
topogratické mapování, Y,o % na práce astrono-
mIcKo-geodeticke, gravImetriCké, triangulační a mve-
lační, 0,0 % na speciální měhcké práce a 6,6 % na
ostatní měncké práce.
V souhrnném plánu prací okresních měřických

středisek plánuje se ~O % jejich nynější kapaCIty
na zakládaní a udržování nove a jeunotné eVIdence
půdy, 6 % na H'l Ú.ť, 5,5 % na notářsko-technické
práce pro družstva a národm podniky; zbytek kapa-
city je rozdělen na všechny ostatní práce po nejvyše
dvou procentech celkové výrobní kapacity měřickych
středIsek. Vcelku bude v r. 1950 zavedena nová
jednotná evidence půdy zhruha na 1/3 státního
území.
To, že topografické mapování a jednotná evidence

půdy zahíraJí zdaleka největší část výrohní kapacity
ústavů geooesie a kartografie, neznamená nikterak,
že hy ostatní práce, zařazené do plánu, hyly méně
důležÍté. Naopak; právě to, že na ostatní práce jsme
mohli věnovat jen zlomek výrohní kapaCIty, vedlo
k tomu, že ohjednatelská ministerstva byla nucena
velmi důkladně prověřovat naléhavost vsech svých
požadavků na geodeticko-topografické a karto-
grafické práce a vybrat z naléhavých jen ty skutečně
nejnaléhavější. SItuace je taková, že téměř celou
náplň plánu na r. 1956 tvoří naléhavé vládní úkoly,
takže pro požadavky místně uplatňované zhývá
velmi málo kapacity. Z tohoto stavu je nutno
vyvodit příslušné závěry.
Rozhor celé dnešní naší situace ukazuje, že v dalších

letech nemůžeme již rozšiřovat topograhcké mapování
tím způsohem, že hychom ještě více omezovali
ostatní geodeticko-topografické práce, nehoť v tom
jsme již celkem došli na samé hranice možností.
Jak si dále zdůvodníme, nemůžeme jít vpřed ani
cestou značnějšího zvětšování počtu pracovníků.
Poi:et pracovníků se sice v roce 1956 zvyšuje proti
skutečnému plnění roku 1955 zhruha o 16 %, téměř
celé toto zvýšení však spočívá hlavně v přírůstku
pomocných dělníků, jejichž větší potřeha je vy-
volána zvětšeným rozsahem topografického mapo-
vání a změnou pracovní náplně okresních měřických
středisek.
Có nám tedy zhývá, máme-li v dalších letech ještě

podstatněji zvětšovat rozsah topografického mapo·
vaní't
Za prvé musíme v každém ústavu a na každém

pracovIsti jesté oúrazněJ1 odhalovat reservy. A nej-
vetM reservy jsou dosud v orgamsacI prace, která
namnoze jeste neodpovídá VelKým úkolum, pred
mmIZ stoJIme. .l'roswJii a ztrat zavmenych ne-
vyh0;VUJíClorganisací práce je Ještě dost a nejsou
vzOy spravně vykazovany. Jsou namnoze skrývany
za normy . .Naše výkonove normy tím, že jsou z vetsí
části sestaveny na základě zpruměrovaných vý-
sledků minulých let, nutně v sobě zahrnují I všechny
ztrátové časy minulosti a odpovídají také staré
organisaci prace.
Avšak organisaci práce zlepšit můžeme a musíme

již proto, ze máme-li splmt úkoly státního plánu,
mUSIme zvětšit rozsah topograhckého mapování
a při tom plnit i ostatní naše uKoly. A to nemužeme
jinak než tIm, že veškerou naši pozornost soustředíme
na zavedení a uplatnění nové techmky. Ovšem nová
technika, to není jen nahrazování starých strojů
a pomůcek novýmI, výkonnějšími, ale také jejIch
maximální vyuzívání; to není jen nahrazovaní
lidské práce prací strojů, ale to je též průkopnické
hledání novych cest, nových pracovních postupů,
masová technicko-ekonomIcká propagace novych
metod, to je také hoj se vším starým a zejmena
6 pohodlností i bojácností těch, kteň "raději chodí
osvědčenými, vyšlapanými cestami. Je pochopitelné,
že zavádění nové techniky znamená pro ty, kteří
v'ýrohu přímo řídí, že se v prvé řadé sami můsí
věnovat studiu nových pracovních postupů a hledání
nových forem organisace práce na pracovišti, které
sami řídí. A to vse, jak se říká "za pochodu". Je to
ohtížné, ale jiná cesta není. Chceme-li, ahy se ži·
votní úroveň nás všech podle plánu zvýšila, musíme
v prvé řadě zajistit plnění plánu. "
Ze další rozvoj geodesie a kartografie můžeme

dosáhnout hlavně novou technikou, novou organi-
sací práce a jen z malé části růstem počtu pracovníků,
ukazuje rozbor dnešní naší situace v pracovních
silách.
Hlavními, rozhodujícími kádry v podmínkách

geodeticko-topografických a kartografických prací
jsou inženýrsko-techmčtí pracovnki. Soustředěním
čs. geodesie a kartografie přešli téměř všichni země·
měhčtí inženýři a technikové do ústavů geodesie
a kartografie. V ostatních odvětvích zůstaly v pod.
statě jen poměrně malé počty těchto pracovníků
pro speciální práce příslušného odvětví.
Příliv nových odhorně vyškolených pracovníků

z vysokých a průmyslových škol zeměměřických je
zatím nedostačující. I když v roce 1956 nastupují
téměř všichni ahsolventi těchto škol do ústavů
geodesie a kartografie, činí jejich počet jen 4 %
dosavadního počtu inženýrsko-technických pracov.·"
níků ústavů. Nesnáz je v tom, že na těchto školách
je zatím v posledních ročnících málo posluchačů;
zejména to platí o školách slovenských. To je dů'
sledek dřívějšího nesprávného nazírání na potřeby
geodesie a kartografie. Soustředění československé
geodesie a kartografie bylo provedeno teprve před
dvěma roky, zatím co vysokou školu absolvují letos
posluchači přijatí v roce 1951, průmyslovou v roce
1952. Zlepšení v tomto směru mŮžeme tedy očekávat
až koncem II. pětiletky.
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Další ohtíž je v tom, že dnešní složení našich
inženýrsko-technických pracovníků není uspokojivé.
Z jejich celkového počtu má 24 % odhorné vysoko-
školské vzdělání, vyšší odhorné vzdělání ~emě-
měřické však jen necelá 3 % a přes 73 % celkového
počtu činí praktici hez odhorného školního vzdělání.
Při tom však, vzhledem k druhovo sti prováděných
prací hy mělo hýt inženýrů asi 22 %, ahsolventů
vyšších odhorných škol 54 % a praktiků 24 %.
Takového poměru však nemůžeme dosáhnout ani
koncem třetí pě!iletky. To ukazuje, jak velkou po-
zornost je nutno věnovat dalšímu růstu kvalifikace
našich pracovníků, zejména těch, kteří ještě nemají
víceletou praxi. .
V letech 1954 a 1955 se početní stavy stálých pra-

covníků na všech ústavech značně zvýšily, zejména
přijetím většího počtu dívek, které přišly do pracov-
ního procesu přímo po ukončení osmiletých a jede-
náctiletých škol, a přijetím žen z domácnosti. V dané
situaci, kdy celostátní hilance pracovních sil hyla, je
a po dlouhá léta ještě hu~e krajně vypjatá, hylo to
jediné správné řešení. Na těch ústavech, kde závodní
výhory ROH a odpovědní pracovníci věnovali do-
statečnou pozornost řádnému zácviku těchto nových
pracovnic a, jejich dalšímu školení 'v závodních
školách práce, předčily dosažené výsledky všechno
očekávání. Stalo se však i to, že na části pracovišť
se novým pracovnicím věnovali málo; výsledkem
toho hyla ohoustranná nespokojenost a nežádoucí
fluktuace. Tyto nedostatky hyly řešeny na celostátní
konferenci vedoucích pracovníků ~eodesie a karto-
grafie, konané v listopadu r. 1955 v Praze a hyla
učiněna opatření, ahy se již neopakovaly. Zájem
vedoucích pracovníků o vytvoření dohrých učehních
osnov a o řádný průhěh závodních ~kol práce ne-
sporně vzrostl; je však třeha, ahy stejnou, ne-li
větší péči věnovaly otázkám zvyšování kvalifikace
všech pracovníků i závodní výhory revolučního
odhorového hnutí.
Při nerovnoměrném složení inženýrsko-technic-

kých .pracovníků ústavů geodesie a kartografie
jsou ještě značné rozdíly mezi českými kraji a Slo-
venskem i mezi jednotlivými ústavy. Z celkového
počtu inženýrsko-technickýcli pracovníků má od-
borné vzdělání v českých krajích 30 %, na Slovensku
jen 19 %. I mezi jednotlivými ohlastními ústavy
jsou v tomto směru velké rozdíly. Zatím co na příklad
brněnský má 37 % inženýrsko-technických pracov-
níků s odhorným vzděláním a pražský 34 %, má
jich plzeňský ústav jen 24 %. Také na Slovensku
jsou rozdíly - na příklad v hratislavském ústavu
je těchto pracovníků 23 % a v prešovském jen 16 %.
I toto nevyhovující rozmístění je důsledek dří-

vějších politicko-ekonomických podmínek a je
nutno usilovat o jeho změnu v linii socialistického
rozmisťování produktivních sil a to tím spíše, že
i početně mají nejméně inženýrsko-technických
pracovníků právě ty ohlasti, v nichž jsou uplatňo-
vány největší požadavky národního hospodářství
na geodeticko-topo/?:rafické a kartografické práce.
Je ovšem těžké překládat pracovníka do nového

půsohiště, nemůžeme-Ii mu v novém místě zajistit
rodinnÝ hvt. Ale je možné a je také naprosto nutné,
aby mladí ahsolventi odhorných škol hyli přidělo-
váni tam, kde je ii()h neivíce zapotřehí. Proto celý
přírůstek ahsolventů vysokých a středních odhorných

škol rozděluje se v plánu na rok 1956 pro ústavy
opavský, liberecký, plzeňský a prešovský. '
Tímto rozdělením je ovšem vyhověno jen zásadě

socialistického rozmisťování produktivních sil, ale
ono samo tím ještě zdaleka není vyřešeno. Proto
i v roce 1956 je nutné, ahy kapacitně větší ústavy
zajišťovaly plnění velmi naléhavých úkolů i mimo
vlastní ohlast, na př. v kraji ostravském, ústeckém
ncho prešovském.
U ústavů s celostátní působností je to ovšem samo-

zřejmé, méně pochopitelné je to již některým pracov-
níkům ohlastních ústavů. Příčina toho, že některým
ohlastním ústavům geodesie a kartografie jsou uklá-
dány úkoly i mimo jejich vlastní oblast, je jednak
v tom, že státní plán rozvoje náródního hospodář-
ství soustřeďuje investiční výstavbu do hlavních od-
větví: do těžby paliva na rozšíření naší surovinové
a energetické základny, a to do krajů, o nichž hyla
zmínka. To se pochopitelně promítá i do plánu /?:eode-
ticko-topografických a kartografických prací. Druhá
příčina, kterou na rozdíl od první můžeme ovlivnit, je
v tom, že jsme dosud nedokázali vytvořit dostatečný
předstih v topografickém mapování. Až se nám podaří
zvýšit plochu nově zmapovaného území natolik, ahy-
chom mohli přejít k soustavnému, územ,ně souvislému
mapování v každé ohlasti, pak se situace i v tomto
směru podstatně zlepší.
To, že značnou část těchto úvah jsme věnovali

některým prohlémům našich inženýrsko-technických
pracovníků, není náhodné, neboť, jak již hylo kon-
statováno, oni jsou hlavními, rozhodujícími kádry
při provádění geodetických, topografických a karto-
grafických prací a na nich v prvé řadě závisí úspěšné
plnění plánu. Avšak nejen na nich. Je nutné, ahy
dostatečná pozornost byla též věnována ostatním
pracovníkům, zejména pomocným dělníkům, kteří
tvoří početně druhou nejsilnější kategorii pracovníků
ústavů geodesie a kartografie.
Po této stránce máme ještě mnoho nedostatků.

Zájem vedoucích pracovníků ústavů o pomocné
dělníky omezuje se většinou pouze na zajištění jeiich
náhoru. Ohdohný postoj mají i závodní výhory ROH,
které ve většině případů se ani nesnaží pomocné
dělníky odhorově organisovat. Je pochopitelné, že za
takového stavu nejsou ve většině případů pomocní
dělníci dostatečně zainteresováni na plnění plánu
a na socialistickém soutěžení. Tyto nedostatky je
tedy nutno odstranit. Jak vedollcÍ pracovllíci
ústavů, tak i závodní organisace KSČ, ROH a ČSM
musí usilovat o to, ahy na plnění úkolů plánu prvního
roku naší ,druhé pětiletky hyli zainteresováni všichni
pracovníci ústavů, nejen pracovníci inženÝrsko-
techničtí. Všichni naši pracující jsou občany lidově
demokratické země, všichni se podílejí na velkém
díle hudování socialismu v naší zemi, všichni' mají
zájem na jeho výsledcích, na dalším a ještě pod-
statnějším zvyšování životní úrovně. A právě k
těmto cílům směřuje náš plán. Je tedy nutné, ahy
také se všemi pracovníky hylo sestavování a zejmé-
na plnění plánu projednáváno.
Ve všech ústavech geodesie a kartografie byly

v lednu t. r. sestaveny technicko-hospodářské plány
a současně hyly projednávány návrhy kolektivních
smluv. Tím hyla na ústavech zakončena etapa
příprav plánu na rok 1956, které začaly již v červnu
minulého roku. Avšak to hlavní, totiž vlastní plnění
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úkolů, plánovaných na první rok druhé pětiletky, Ayšak odvádění zmetkové a nekvalitní práce je
vyžaduje ještě mnoho práce, mnoho organisačních zlo, které poškozuje nejen přímo zúčastněné pracov-
opatření a zejména velikou a důkladnou práci níky, ale zhoršuje hospodářské výsledky' celého
s lidmi, kteří tyto úkoly budou uskutečňovat. Sebe- ústavu a není-li odhaleno včas, může způsobit vážné
lepší plán by nám nebyl nic platný, kdyby zůstal nárcdohospodářské ztráty. Případ špatného vy-
jen na papírech plánovacích oddělení a vedoucích tyčení tlakové štoly na jedné z našich velkých staveb
pracovníků. Základním předpokladem úspěchu při v důsledku nekvalitního provedení nivelace a dalších
plnění plánu je aktivní, tvůrčí účast všech pracují- nedostatků způsobených investorem, při němž naše
cích. V nejširších masách pracujících, v jejich národní hospodářství utrpělo přímou ztrátu při-
aktivitě, vynalézavosti, iniciativě a houževnatosti bližně 'jednoho milionu Kčs, je velmi vážnou vý-
je ohromná síla, která musf být podchycena a dále strahou všem pracovníkům ústavů geodesie a karto-
rozvíjena. To je právě jeden z nejdůležitějších znaků grafie, neboť každá národohospodářská ztráta, každá.
výstavby socialismu. i zdánlivě malá nehospodárnost brzdí růst životní

Ú)'ovně všech pracujících, ukusuje z našeho společ-Je proto nutné, aby sestavení technicko-hospo-
dářských plánů a kolektivních smluv nebylo na ného krajíce.

Způsob, jak odstraňovat všechny stávající ne-našich ústavech chápáno jako zakončení akcí, Idostatky a jak zajišťovat další rozvoj výrobních si ,mobilisujících pracovníky ústavů 'k zájmu o plán, plnění a překračování plánu a další zhospodárňování
ale naopak, jako začátek. Je třeba, aby nyní a v cplém a zkvalitňování prováděných prací byl podrobně
dalším průběhu letošního roku bylo plnění kolek-
tivní smlouvy a. technicko-hospodářského plán~, projednán na celostátní konferenci vedoucích pracov-

níků geodesie a kartografie, konané v listopaduzejména jeho nejdůležitější části - plánu technicko- minulého roku. Rovněž orgány revolučního odboro-organisačních opatření - pravidelně projednáváno kvého hnutí zabývaly se důklad.ně .těmito otáz ami,na výrobních poradách se všemi pracujícími na všech - djak na III. plenárním zasedán~ Ustřední rady o borů,pracovištích každého ústavu, a aby připomínkám b dtak na prosi~covém plenu Ustředního vý oru o -
PracuJ'ících byla veVnovánaneJ'veVtsVl'pozornost. 'borového svazu zaměstnanců místního hospodářství
Stejně tak je nutné, aby plnění zvýšen;ých úkolů a vytyčily cesty, po nichž je nutno za tímto cílem jít.

plánu na rok 1956 bylo zajišťováno po stránce kvality - Jsou tedy dány všechny předpoklady k tomu, aby
prováděných prací. V průběhu minulého roku proje- pracovníci československé geodesie a kartografie
vily se v tomto směru u některých ústavů určité ne- mohli vést iniciativně a úspěšně boj za splnění
dostatky, které, kdyby jim nebylo včas čeleno, by a překročení plánu, za další růst životní úrovně
při pochopitelné snaze pracovníků o co nejvyšší všech pracujících, za posílení hospodářského i poli-
kvantitu prací a tomu odpovídající premie mohly tického postavení naší země a tím za upevnění míru
vést ke zvýšení zmetkovitosti. mezi národy.

Publikace a propagace ve službách nové techniky
v geodesii a kartografii

Ing. František Štorkán, ÚSGK 526:05:331.876 (100)

Využívání zahraničních technických poznatk;;;'-a propagace nové techniky. Vědecko-technická spolupráce
ČSR se Sovětským svazem a zeměmi lidové demokracie v oboru geodesie a kartógrafie. Spolupráce čs. geodesie
a kartografie s kapitalistic~ými zeměmi na západě. Materiální otázky našeho tisku. Dokumentace odborné litera-
tury. Informační služba USGK a technická propaganda.

These Ústředního výboru Komunistické strany
Československa a vlády republiky Československé
o dalším technickém rozvoji československého prů-
myslu vyhÍášené 22. září 1955 byly mobilisujícím
signálem pracujícím v naší vlasti k zintensivněnÍ
produktivity práce před vstupem do druhé pětiletky,
jejíž úkoly na všech úsecích hospodářského života
v naší zemi jsou daleko vyšší než v uplynulém
hospodářském období. Vyšší úkoly v druhé pětiletce
nemůžeme zvládat· tím, že bychom přibírali další.
pracovní síly, kterých je všeobecný nedostatek
a kterých je třeba v první řadě v klíčových odvětvích
našeho hospodářství, nebo že bychom vyžadovali
od pracovníků zvýšení produktivity práce za cenu
zvýšení fysické námahy. Produktivitu práce v oboru
geodesie a kartog-rafie musíme jako na jiných úsecích
našeho hospodářství zvyšovat trvale urychlováním
technického rozvoje zaváděním nových výkonnějších
geodetických a kartografických strojů, přístrojů

a pomůcek pro polní měřické práce a využíváním
mechanisačních prostředků při kartografickém zpra-
cování výsledků geodetických prací v kanceláři.
Touto snahou musíme být vedeni v celé šíři od
Ústřední správy geodesie a kartografie až po okresní
měřická střediska i na všech ostatních pracovištích
v orgánech pověřených prováděním zeměměřických
úkonu v jiných resortech státní správy.
Příklad špatného chápání technického rozvoje

v jednom. sektoru našeho hospodářství bylo by
uvést jako odstrašující případ. *) V tomto sekto.ru
bylo v rozpočtu na rok 1955 pamatováno na mecha-
nisaci a technický rozvoj částkou 100 milionů Kčs,
z čehož do poloviny roku bylo využito pouhých
10 milionů Kčs. Takovýto postoj k zavádění mecha-
nisace a nové techniky do výroby je nesprávný. Tady
je odpovědnost na ředitelích podniků příslušného

*) Podle informaci na tiskové konferenci redaktorů dne
29.9. 1955.
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$ektoru i na ústředních orgánech pro mechanisaci
výroby, že se dostatečně nestarají o to, aby částky
byly správně a plně využity na ty potřeby, které
ur<:!l plán. V dusledku neplnění plánu opatřování
nových výkonnějších mechanisacních prostředků
zaostává výroba, produktivita práce zustává na
stejné výši, to znamená, že jde zpět a důsledek
takového "hospodaření" je, že nelze plnit základní
směrnice dané zákonem socialismu o maximálním
uspokojování potřeb společnosti na základě nejvyšší
techniky, z nichž právě vycházejí these strany a vlády
o dalším technickém rozvoji československého prů-
myslu.
Všem je nám dobře známo a tisíckrát si opakujeme

a zdůrazňujeme, že zákon socialismu chce oosáhnout
maximálního uspokojování potřeb společnosti na
základě využití nejvyšší techniky. (;0 znamená
využívat nejvyšší techniku v geodesli a kartografii?
Využívat nejvyšší techniku v oboru geodesie

a kartografie znamená neustále a v masovem mě-
řítku studovat, sledovat odbornou 'iteraturu do-
mácí i cizí, poznávat nejnovější nejproduktivnější
strojní zařízení, nejpokrokovějŠí metooy a nejnovější
poznatky vědy a techniky Ne světě a tyto zavádět
do výroby.
A tady přicházíme k třetímu bodu thesí strany

a vlády, který dává linii lépe 'využívat zahra-
ničních technických poznatků a zintensivnit
propagaci nové techniky. Tento bod zvlášť je
zaměřen na publikaci a propagaci nové techniky, -
a proto si ho blíže probereme.
Vědecko-technická spolupráce se Sovětským sva-

zem a zeměmi lidové demokracie v oboru geodesie
a kartografie byla prakticky zahájena již v roce
1952, dale prohlubována a zajisté že ve spolupráci
bude intenslVně pokračováno i v roce 1956 a dalších.
Tato spolupráce bezesporu přispívá ke zvýšení
technické úrovně geodesie a kartografie ve všech
zúčastněných zemích, hlavně pak usměrňuje a jed-
notí obsahovou náplň nových celostátních mapových
děl všech zemí tábora socialismu. Bohatá výměna
technické dokumentace přispívá velmi podstatně
k vzájemnému důkladnému poznávání. Její vy-
užívání je spojeno s důkladným studiem této doku-
mentace a toto hluboké studium a poznávání musí
se stát základnou dalšího pokroku geodesie a karto-
grafie.
Jsme v době budování socialismu v naší zemi po-

staveni před veliké úkoly, a to: danými prostředky
urychleně vybudovat celostátní mapové dílo v mě-
řítku 1: 10 000, po případě v oblastech národo-
hospodářsky důležitých v měřítku 1: 5000 v nově
přijaté zobrazovací soustavě Gaussovy projekce
s elipsoidu Krasovského a současně s tímto hlavním
úkolem nezanedbávat všechny ostatní povinnosti
uložené oboru geodesie a kartografie, jejichž plnění
je důrazně vyžadováno téměř všemi resorty státní
správy při výstavbě průmyslu, vodních staveb,
výstavbě měst a vesnic i jednotlivých sídlišť a všech
zařízení, které budování socialismu vyžaduje.
Při plnění všech našich úkolů nesmíme zapomínat,

jak se připomíná v thesích strany a vlády, že v sou-
časné etapě i v předních kapitalistických státech
technika v řadě odvětví postupuje rychle kupředu.
V geodesii a kartografii jsou ,takovými předními

kapitalistickými státy Německá spolková republika

a Svýcarsko. Nelze podceňovat a přehlížet úspěchy
geodesie a kartografie těchto států, ale naopak
soustavně sledovat, studovat, učit se a organisovat
využívání poznatků vědy a techniky z kapitalistic-
kých zemí i na našem úseku hospodářství -- v oboru
geodesie a ka~tografie. Tomuto snažení dnešní stav
neodpovídá. Ustřední správa geodesie a kartografie
se prostřednictvím svého publikačního referátu od
počátku snaží opatřovat materiály, zejména časopisy
ze západních kapitalistických států, což odpovídá
duchu a linii thesí strany a vlády z 22. září 1955.
Výsledkem tohoto snažení bylo povolení ministerstva
kultury dovézt v roce 1955 pro obor geodesie a karto-
grafie 60 odborných časopisů a na rok 1956 dokonce
150. Stejně tak je tomu i v dovozu knih a atlasů ze
zemí s neplánovaný~ hospodářstvím. V roce 1955
jsme měli povoleno dovézt na 100 odborných puhli-
kací ze západních kapitalistických států. Samotné
povolení však ještě nestačí k realisaci plánů dovozu,
nehoť tady záleží také na zahraničním dodavateli,
zda nám požadovanou publikaci prodá, po případě
je-li vůbec v okamžiku, kdy dojde naše objednávka
do ciziny, puhlikace ještě na knižním trhu.
Můžeme však směle konstatovat, že proti před-

chozím létům opatřování odborné geodetické a karto-
grafické literatury, ekonomických, statistických ro-
čenek a geografických zpráva podobného materiálu
z kapitalistických států je daleko intensivnější
a jeho tendence je s postupujícím zmírňováním
mezinárodního napětí stále stoupající. Snahou Ú·
střední správy geodesie a kartografie bude, ahy tento
dovoz se dále rozšiřoval.
Druhá otázka je využívání výsledků vědy a tech-

niky ze západních zemí. Výsledky geodesie a karto-
grafie západních kapitalistických států jsou vy-
užívány velmi poskrovnu, nejsou studovány, jak hy
zasluhovaly vzhledem k svému významu, a když už
se studují, ku příkladu vědeckými pracovníky našeho
výzkumu, tak získané zkušenosti se nepřenášejí do
naší praxe, v domnění, že ku př. německý jazyk je
u nás běžně známou cizí řečí a že snad si je mnoho
pracovníků může osvojit v originále. A tu jsme již
u dalších směrnic thesí strany a vlády, které říkají,
že důležitou součástí úsilí o rozvoj nové
techniky je výrobně technická propagace.
Její dosavadní rozsah, úroveň a formy
naprosto neodpovídají současným úkolům
a potřebám.
K tomu s hlediska propagace je třeba konstatovat,

že na tomto úseku zaostáváme, že málo píšeme o roz-
voji nové techniky ve světě. Tento postoj k nové
technice v cizině je třeba od základu změnit. These
strany a vlády i v této otázce daly jednoznačnou
linii. Tak jako Ústřední správa geodesie a karto·
grafie má vzájemné styky se západními zeměmi,
s nimiž si vyměňuje publikace, zejména náš od·
borný časopis, musí i naše vysoké školy navázat
vzájemné vztahy se školami a vědeckými institucemi
na západě. Isolace by byla k naší škodě.
Naše přímé vztahy při výměně publikací se západ-

ními zeměmi jsou značné. Vzácným pochopením
prof. Kaspera, vědeckého poradce fy Wild - Heer-
brugg ve Švýcarsku, pro potřeby československé
geodesie a kartografie, má Ustřední správa geodesie
a kartografie velmi přátelskou a bezprostřední vý-
měnu publikací se Švýcarskem. Stejně přátelské
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vzaJemné vztahy se vyvinuly mezi Ústřední správou
geouesIe a kartografie a Institutem apllkovaue geo-
oeSIe ve 1<'rankturtě (InstItut fur angewandte LTeo-
dasIe), dále prof. tlodemulerem z tiraunschweIg,
ktery si vyreKlamoval výměnu našeho časopIsu za
Zettschrift 1ur Vermessungswesen a 1~ěmeckou geode-
tickou komIsí na vysoké sKoletechnické v lVlmchově,
kde se koncem mmulého roku zúčastnili zájezdu
zástupci resortu Údttední správy geodesie a karto-
grahe spolu se zástupci vysokých škol na kurse
OélkovéhOměření. Tato komIse nam posílá výměnou
za náš odborný časopis celé serié svých neperio-
dických publIkací z oboru vyšší geodesie, UŽIté
geooesie a serie disertačních prací, syparátních vý-
tisků a pod. Vedle těchto stykú má U.;třední správa
přátelske vztahy s Belgií, Francií, Itahí a Rakouskem.
Samozřejmě, že ještě těsnější styky má Ustřední

sprav a geoueslCa kartograne se Sovetským svazem a
sousedWillI zeměmIllOove demokraCie: r-olskem, l.•.•ě-
meCJWUdemokratIckou republIkou a lVladarskem.
Č.iSOPISYtéchto statú jsou u nas ve volném prodeji
a sttJne tak náš časopIs Je k nostání tam.
A nyní urČIté phznaní. U propagaci nové techniky

těchto státú v oooru geodesle a kartografie ,se zatím
velmI malo staráme. 'lato výtka platI nejen redakci,
ale všem pracovníkům oboru, protože vŠIchni mu-
síme sledovat pokrok ve světě a pomáhat rozšIřov1!t
novou techmku. :::lamooddělení nové techmky U-
střední správy geodesie a kartograiie nemuže pro-
studovat matenaly, které denně přicházejí téměř ze
všech zemí světa do ústfední knihovny resortu Ú-,(;-l(
ve ·VÚuTK.
Ta?y je třeba nejširší spolupráce všech pracovníků

na U.,trední správě, v celostátních a oblastních
ústavech, na okresních měřických střediscích, na
vysokých školách a hlavně v našem výzkumném
ústave. Pro každého zájemce se zajisté najde v mate-
riálech úsek, který ho zajímá, který by měl být
prostudován a o němž by měl informovat všechny
ostatní pracovníky v našem odborném časopise.
Ojediněle zjevy pracovníků, kteří z vlastní zálIby se
zabývají určitými problémy, tady nepomohou. Po-
třebujeme velký kadr obétavých spolupracovníků,
znalých cizích rečí, po případě snažícIch se o poznání
cizích řečí, mezi nimiž by došlo k určité dělbe práce,
a kteří by výsledky své práce dali k disposici tisku,
k propagaci poznatků vědy a techniky, k propagaci
nové techniky.
Je samozřejmé, že je třeba s hlediska potřeb našeho

lidově demokratického státu při rozšiřování nové
techniky z kapitalistické. ciziny určité opatrnosti.
Známe totiž rozdílnost podmínek, za nichž se tvoří
nová technika v kapitalistických státech, zemích
lidové demokracie nebo v Sovětském svazu. Z histo-
rie vlastní geodesie a kartografie u nás víme, že vý-
sledků naší práce je využíváno nejen k technickým
účelům ale i k politickým cílům. A tu musíme dobře
zvažovat podmínky naší politicko-hospodářské socia-
listické soustavy, která sleduje zvyšování životní
úrovně nejširších mas pracujícího lidu, a nezapo-
mínat na to, komu a jak slouží nová technika v kapi-
talistických státech.
These strany a vlády na úseku publikace upozor-

ňují dále na to, že podílem, cenou, výběrem, výrobní
lhůtou a výší honorářů je vydávání technické
literatury v nepříznivém poměru k beletrii.

Toto zjištění je jen potvrzením toho, co technici
a inženýři zabývající se odbornou literární tvorbou
a nestarající se ani tak mnoho o tyto materiální
stránky publikace někdy jen tušili, jindy se dovídali
na schůzích a kolegiích redakčních rad a edičních
komisí. Tvrzení thesí o technické literatuře je bohužel
velmi smutnou pravdou. V této věci musí nastat
obrat k lepšímu. Ministerstvo kultury bude muset
na podkladě thesí více podpořit odbornou tech-
nickou literaturu a dovést ji na tu úroveú, kde je ku
př. v Sovětském svazu. Zatím co objem celkové
produkce u technické literatury činí u nás jen asi
7 %, je tento objem v SSSR 25 %. Technická
literatura se u nás vydává v pranepatrném nákladu,
bývá ihned r?zebrána a její cena je vysoká. l~aše
technická literatura nemuže konkurovat s beletrií
a krásnou literaturou, která má zaručen ŠirOKý
okruh spotřebitelů a tím také levnou cenu kmhy
a nadto slušné honoráře všech, ktetí se pOl1lltJí
na její tvorbě. Technická literatura je a bude ztratová
a musí se najít prostředky, jak tuto ztratu uhradit.
Je třeba phzpusobit honoraře u technických kmh
a článků honorářům v beletrii. Zejmén~ u časopIsů
technického zaměření jsou honorare nízké, protože
se vyžaduje hospodářská soběstačnost a vyrovnanost
jejich rozpočtu. 1'leníproto dIVU,že časopIs pak tvoří
hrstka nadšenců a obětavých pracovníku, kteří
nehledí na čas ztrávený Studiem a poctivou prací
mimo své normální zaměstnání, ani na to, jaKa je
za tuto práci čeká odměna. Je však také mnoho těch,
kteří by pomáhat mohli, kteří však jsou si dobře
vědomi, jak málo je tato práce honorována a kteří
proto hledají uplatnění svých talentů a schopností
jinde mimo okruh techniky.
Máme za to, že i tady bude v brzké době sjednána

náprava. Ujednání Státního nakladatelství technické
literatury s jednotlivými výrobními ministerstvy
a ústředními úřady nasvědčují tomu, že v roce 1%6
se poměry zlepší.
These se dotýkají dále otázky centrální dokumen-

tace a zpřístupnění technických informací ze za-
hraničí odborným zájemcům. V oboru geodesie
a kartografie bylo již v roce 1951 dosaženo dohody
s tehdejším Ús!redím výzkumu a technického
rozvoje (nyní .Udtředím technicko-ekonomických
informací - U l'EINem), že dokumentace naší
odborné literatury by v množství ostatní technické
a hospodářské literatury zanikla a že bude lépe ji
vydávat jako samostatný dokumentační přehled,
který v té podobě, jak jej známe z časopisu, vychází
již šestý rok, v celku již osmý.
Jiná otázka je, zda naše dokumentace odborné

literatury je dostatečná a j~ je využívána pracov-
níky našeho oboru.
These se zmiňují také o informační službě resortů,

a to, že je nedostatečná. V U3třední správě geodesie
a kartografie není vybudována žádná informační
služba nebo kancelář, na kterou by se mohl obrátit
novinář denního tisku o informace ku př. o úkolech
resortu,.o plnění úkolů a pod. Bude proto úkolem
Ústřední správy geodesie a kartografie, aby infor-
mační službu zorganisovala a vybudovala.

Ministerstvo kultury spolu s odborovými orgány
nevěnuje, podle th,esí, dostatečnou pozornost tech-
nické propagandě. Lze doufat, že ministerstvo kul-
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tury s odborovými orgány i zde sjedná nápravu
v tom, že lépe než dosud vybaví redakce technických
novin a časopisů personálem, který tuto práci má
v redakcích dělat.
These strany a vlády o dalším technickém rozvoji

českoslovens~ého průmyslu byly předmětem jednání
i v resortu Ustřední správy geodesie a kartografie
a prodiskutovány na celostátní poradě vedoucích
pracovníků oboru geodesie a kartografie. Výsledkem
aplikace thesí v oboru geodesie a kartografie byl
dokument o rozvoji československé geodesie a karto-

grafie přednesený na uv~dené celostátní poradě
a zveřejněný předsedou Ustřední správy geodesie
a kartografie s. Ing. Jaroslavem Průšou v zásadním
článku v 1. čísle našeho časopisu. Nejširší diskuse
o thesích a dokumentech o rozvoji jednotlivých vý-
robních odvětví může velmi přispět k sestavení
návrhů opatření a objasnění mnoha otázek, které je
nutno řešit, aby bylo dosaženo cíle, který these
sledují: Splnit na základě nejvyšší' techniky úkoly
druhé pětiletky a vytvořit předpoklady k stále lep-
šímu uspokojování potřeb společnosti.

vývoj autoredul{ce V tacheometrii při svislé lati
Ing. Ladislav Klika, ÚSGK

Opticko-mechanické redukční tacheometry

Kernův nový autoredukční tacheometr
Diagramovým autorcdukčním tacheometrům se

nepcdařilo zatlačit nitkové tacheometry, které pro
svoji konstrukční j{dnoduchost a odolnost proti
vnějším vlivům jsou velmi praktické a těší se stálé
oblibě, neboť pracovní postup s nimi je plynulý,
zatím co na př. u diagramových dálkoměrů se hlavní
péče soustřeďuje na odečtení výškového laťového
úseku.
Snaha 2'dokonalit klasickou nitkovou tacheometrii

vedla ke konstrukcím tacheometrů, u nichž je dálko-
měrné a redukční zařízení opticko-mechanické. Jedna
z odečítacích značek (rysek, nití) je pohyblivá a jejich
sblížení nebo oddálení se děje mechanicky.
vývojová cesta byla zahájena tím, že se vzdále-

nost pohyblivé nitě od pevné měřila okulárovým
mikrometrem. Podle této myšlenky konstruoval
autorrd:Ikční tacheometr inž. Antonín Tichý kolem
r. 1880.
Uved~me hlavní zásady konstrukce podle akade-

mika Ryšavého. Nahubínku mikrometrického šroubu
se cd~ítá v2'dálenost nití rovná obrazové velikosti y,
již určuje výraz

y="'n
značí v I].ěm " výšku závitu a n počet šroubových
otoček. Základní rovnice

F
D = - 1 nabude tvaru

y

D=K_1
n

Rovnice platí pro vodorovný dalekohled a svislou
lať. Pro dalekohl{d skloněný v úhlu e určují redu-
kovanou vzdálenost Do a výškový rozdíl H rovnice:

D = 1001 (5 cos2e _ sin e . cos e) (5)
o n 100

H = 1001 ( 5 sin e . cos e _ sin2e) (6)
n 100

Veličiny, laťový úsek 1 a údaj okulárového mikro-
metru n je nutno volit tak, aby měřický postup i vý-
počet hodnot Di) a H byl co nejjednodušší. Nejlépe
je zvolit proměnlivý úsek 1 tak, aby se rovnall/l00Do
a 1/100 H. Pak odpad_-:louredukční výpočty a pří-
stroj pracuje jako redukční tacheometr.

Veličina n se musí zvolit tak, aby výrazy v závor-
kách nabyly při daném sklonu e hodnoty rovné jed-
ničce. Označíme-li L a llaťové úseky příslušné k počtu
otoček N a n, při nichž budou uzávorkované výrazy
rovné jedničce, přejdou rovnice (5) a (6) ve tvar

Do = 100 L, H = 1001.
Čísla Na n jsou funkcí úhlu e; aby je nebylo nutno
propočítávat nebo vyhledávat v tabulkách, zařídil
to konstruktér tak, že se mohou odečíst na stupni-
cích, které jsou vyryty na svislém kruhu stroje.
Dělení těchto stupnic není pravidelné a musí se proto
odečítat jen čárkovýmiindexy.
Pohyblivých značek k odečítání laťové stup-

nice a určení laťového úseku užil též J effcott
u konstrukce svého autoredukčního tacheometru.
Značkv jsou ostré platinové jehly, jichž pohyb je
při naklánění dalekohledu řízen mechanickým ústro-
jím tak, že se dostanou do v7díleností y, y', vyplý-
vajících z podobnvch rovnic jaké platí pro dia/!u-
mový tacheometr Hammeruv. Značkv isou tři, jedna
je pevná - nulová a další dvě pohyblivé: jedna pro
vzdálenosti, druhá pro výšky.
Se snahou o 2'dokonalení stroje spojili konstruk-

téři úsilí směřující ke ziemnění postupu při odčítání
laťového úseku. Pokusili se snížit chybu při určování
zbytku centimetrového dílku proťatého nití - na
lati vodorovné i svislé - tím, Žemísto odhadu snažili
se tuto malou dplku přímo mHit.
Dieperink, Werffeli a Heckmann upravili

laťovou stupnici tak, abv bylo možno na ní přímo
odp,čítat milimetry. Inž. Barot spolupracovník fmy
,Wi1d v Heerbru~~ doplnil zase nitkový dálkoměr
optickÝm mikrometrem, kterÝm je možno promě-
řovat dílkv stupnice i při skloněných záměráchna
svislé lati. Umožňuje to planparalelní destička umís-
ti'ná před objektivem, kterou možno nejen naklánět,
ale která se s pohybem dalekohledu též natáčí.
Heckmanova stupnice je provedena tak, že vy-

žad'1ie jednoduchou úpravu nitkov6ho kříže, jedna
z d'Ílkoměrných nití je šikmo k druhé skloněná.
Jelikoi7.Heckmann ui7.ilvodorovné latě, konstruovala
firma Hreithaunt dálkoměr s levou nití svislou a pra-
vou šikmou odkloněnou od svislice v úklonu 1 : 10.
Právě tato šikmá nit ve spojení s vh(ldně upravf'ným
laťovÝm dělením (s ryskami nebo klíny v úklonu
1 : 10) umožňuje přesné odčítání laťového úseku.
Uvedené zásady dále rozvinul a konstrukci nit-,

kového dálkoměru a latě zdokonalil dipl. Ing. R.
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Conzett, konstruktér Kernova závodu v Aarau ve
Švýcarsku. Vyšel ze závislosti paralaktického úhlu
na sklonu záměrné přímky při konstantním laťovém
úseku pro určitou vzdálenost a z jeho změny s tímto
sklonem. Z této základní myšlenky dospěl ke kon-
strukci mechanismu, který umožňuje pohyb šikmé
rysky a mění její úklon tak, jak to odpovídá úhlu
sklonu dalekohledu.
Jeho nový autoredukční t~cheometr - dosud ve

stadiu zkoušek - lze nazvat opticko-mechanickým
tacheometrem, neboť řeší problém redukce zařízením
opticko-mechanickým.
V pojednání uveřejněném ve "Schweizerische Zeit-

schrift fUr Vermessung, Kulturtechnik und Photo-
grammetrie" r. 1954 vysvětluje Ing. Conzett kon-
struktivní myšlenku nového přístroje, kterou v ná-
sledujících řádkách uvedeme jen v nejnutnějším
rozsahu. Konstruktér přístroje uvažoval takto:
Přesnost délek při měření podle dálkoměrných

rysek bude možno zvýšit, budou-li se obě rysky na
lati nastavovat (nastavení je přesnější než odhad).
Jestliže se dosud neuplatnila zařízení, která měnila
odlehlost rysek při měření vzdáleností, bylo to tím,
že mechanismy k tomu určené nebyly dostatečně
přesné (jde o posuny v rozměrech mikronů). Z toho
plynou určité požadavky na konstrukci přístroje
i latě.
Problém autoredukce - t. j. změna odlehlosti

rysek souvisící se sklonem dalekohledu - řeší Con-
zett tak, že rysky jsou vyryty na dvou skleněných
destičkách, které jsou k sobě přivráceny a z nichž
jedna je pevná, druhá posuvná. Mechanismus, kte-
rým se přenáší pohyb točné osy dalekohledu na posun
pohyblivé destičky s dálkoměrnou ryskou je schema-
ticky vyobrazen v obr. 6.

Obr. 6.
Náčrt mechanismu pohybujícího de~tičkou-s dálkoměmou

ryskou.

Mechanismus je poměrně jednoduchý a jeho sou-
částky se dají přesně vyrobit i lehce kontrolovat. Na
skleněný kotouček s ryskou působí mechanismus
pomocí nejjednodušších mechanických prvků, jako
jsou excentr a ozubená kolečka. Pohyb točné osy k
dalekohledu se přenáší jemně ozubenými kolečky Zl
a Z2 v poměru 1 : 2 na osu Ul a dále přes dvě excen-
tricky umťstěná ozubená kolečka EZ1 a EZ2 na
osu U2, na které je upevněn excentrický kotouč Ex.
Objímka F pohyblivéhokotoučku s dálkoměrnou
ryskou otočná kolem psy U3 je posunována převá-
děcím čepem B, který se opírá o excentrický kotouč.

Pcdle požadavků přesnosti a rychlosti kladených
na měřickou práci bude možno konstruovat přístroj:
1. buď s rovnoběžnými a pohyblivými dálkoměr-

nými ryskami (fma Kern chystá nový model zá-
měrného pravítka s dálkoměrným zařízením tohoto
druhu};
2. nebo s jemným odečítacím zařízením pracujícím

se šikmou pohyblivou ryskou v úklonu závislém na
sklonu záměrné přímky (toto' druhé řešení umožňuje
plně využít všech konstrukčních možností ke zvýšení
přesnosti přístroje při měření vodorovných vzdále-
ností).
Lať pro přesná měření má kromě klínové značky

v nulovém iiílku stupnice další nastavovací značky
kruhového tvaru, které ve spojení se šikmou pohyb-
livou ryskou umožňují co nejvíce snížit chybu ze
zacílení (a odečtení). Je to úprava podobná speciální
.Kernově topografické lati, jejíž' centimetrové dělení
je i na velkou vzdálenost dobře čitelné a každý sudý
dccimetrový dílek je opatřen bílou kruhovou znač-
kou o průměru 10 mim v černém poli. Na klínovou
značku v nule stupnice se nastavuje pevná ryska;
(vodorovná) záměra na tuto značku má probíhat
nejméně 1 m nad terénem. Přesnost v odečítání
zvyšují právě ony značky kruhové, vlastní svislé
dělení je určeno toliko ke čtení "hrubému".

Obr. 7.
Vodorovná ryska nastavená jemnou vertikální ustanovkou na

klínovou značku.

Obr. 8.
Šikmá ryska nastavená jemnou alhidádovou ustanovkou na bo-

dovou značku.
Čtení: na vertikálním dčlení latě 26 m

na horizontální stupnici O.64m
Vodorovná vzdálenost . . . . . . . . . . . .. 26,64m

Vyobrazení obr. 7 a 8 znázorňuje laťové dělení
a ukazuje, jak se používá šikmé rysky k odečítání
decimetrů a centimetrů.
Po nastavení horizontální rysky na klínovou znač-

,ku se zacílí šikmou ryskou na kruhovou značku
svislé stupnice tím, že se pootočí dalekohled jemným
šroubem alhidádové ustanovky. V obr. 7 vidíme
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zorné pole dalekohledu po nastavení na klín a v obr. 8
po jemném posunu alhid.id:m (šikmá ryska půlí kru-
hovou značku). Vzdálenost v metrech odečteme na
svislé stupnici, decimetry na příčné stupničce vodo-
rovné, na které je možno odhadnout ještě centi-
metry.
K objasnění funkce mechanismu, který posunuje

pohyblivý skleněný kotouček s ryskou odvodíme nej-
důležitější matematické vztahy.

V obr. 1 jsou označeny:
a analaktický bod dalekohledu,
e úhel sklonu záměrné přímky dalekohledu,
čJ paralaktický úhel, který se musí měnit tak, aby
laťový úsek Z byl nezávislý na e,

k je násobná konstanta v rovnici

Do = k ·Z.
Z obr. 1 vyplývá

. D
Z= Do [tg(e + čJ) - tg e] = T-

I tg e + tg 15
k = 1 - tg e . tg 15

tg 15 (1 + tg2e)
- tg e = 1 _ tg O • tg e =

1 tg 15
- cos2e l-'tg ó· tge

~ . cos2e = tg čJ
k 1- tg O· tg e

1 1 (
tg čJ = k' cos2e - k cos e . sin e . tg 15

nyml ryskami, protínala lať v úseku, udávajícím
horizontální vzdálenost. Podmínku spliíuje excen-
tricky osazené ozubené soukolí EZl a EZ2 a excen-

trický kotouč Ex s excentricitou E = L ' jehož
poměr excentricity k poloměru obou ozubených kol

k I,· e 1 K bl' VY, v I ,. V'sou o 1 Je r = 4k' lZSlmu vysvet em Je prl-

pojeno schema soukolí obr. 9 a schema excentru ve
vztahu ke skleněným kotoučkům s dálkoměrnými
ryskami obr. 10.
Konstruktér, aby zjemnil odčítání laťové stupnice,

použil šikmé rysky, jejíž sklon se automaticky mění,
jak to odpovídá sklonu záměrné přímky. Zařízení
působí tak jemně, že je možno změřit vodorovnou.

tg 15 (1 + 2~ sin 2 e) = co~2e
~ co~e 1tg u = -- ------

k 1 + 2~ . sin2e

rozvinutí podle binomické poučky:

1 cos2e (1 1. 2 1. 22 )tg ()= -k- - 2k sm e + 4k2 sm e - •••

Vzhledem 'k uvažovaným konstantám k je výraz

1
< 10.000

a můžeme ho zanedbat.
Goniometrickým vztahem

cos2e= t (1 + cos 2 e)
přememme rovnici pro tg 15:

tg čJ = 2~ (1 + cos 2 e) (1 - 2~ sin 2 e)
po 'vynásobení

1 cos 2e
tg 15 = 2k + 2k

sin 2e
4k2

sin 4e
8k2

Rovnice (7) určuje pcdmínku, kterou má mechanis-
mus splnit, aby ramena paralaktického úhlu 15,
určená analaktickým bodem dalekohledu a rQvnoběž-

Obr. 10.
Náčrt excentru a jeho funkce:
vlevo: excentr v nulovém postaveni; odlehlost rysek xO'

vpravo: excentr otočen o úhel <f>; odlehlost rysek x.

vzdálenost s přésností několika centimetrů. Funkci
šikmé rysky objasňují obrazce 11 a 12.
V intervalu AB (obr. 11) odhadneme polohu

myšlené vodorovné přímky h-h. Ve<J.eme-lipotom
průsečíkem M této přímky se svislou ryskou šikmou
rysku n-n, která svírá s myšlenou horizontální
přímkou úhel {3a posuneme-li alhidádu tacheometru
tak, až šikmá ryska prochází bodem A, převedeme
tím úsečku A C v úsečku C.M.

. Zlomek dílku laťového můžeme. pak OQečJtll~
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AC CM
mnohem přesněji, neboť -=- = -=- .Místo na bod

AB 1:$1)
A nastavujeme šikmou rysku na kruhovou znač-
ku umístěnou v prodloužení úsečky AV, která do-
voluje přesnější zacílení. Při sklonu záměrné přím-
ky není poměr dílku AB k úsečce biJ konstantní
(obr. 12), nýbrž se zmenšuje s cos e. Úsečka BiJ,
jakožto projekce horizontálního úhlu, je na úhlu
sklonu e nezávislá. .

Označíme-li sklon šikmé rysky pro vodorovnou
záměru f3o' a uvážíme-li, že výškový úhel šikmé
rysky je o 15 větší než e, pak pro sklon šikmé rysky
při záměře pod úhlem f3 platí:.

tg f3 = tg f3o' cos(e + 15) (8)
Autoredukce vyžaduje, aby přístroj sám plnil zá-

, vislost stanovenou rovnicí (8); aby sklonem daleko-
hledu byl řízen i sklon šikmé rysky podle dané rov-
nice. Autoredukce je dosaženo ústrojím znázorněným
v obr. 13.

Pohyblivý skleněný kotouček s ryskou je upevněn
otáčivě v bodě D a spočívá na bodu M. Pohyb bodu
M je dán již odvozenou rovnicí (8). Ve skutečnosti
posuneme dotykový bod čepu M do N, neboť ·by

tím bylo rušeno zorné pole. Tím se mění jen hodnota
excentricity excentru a nikoliv konstrukční řešení
problému.

Podle theoretických vývodů dipl. Ing. R. Conzetta,
ověřených praktickými zkouškami, jsou popsanou
konstrukcí splněny požadavky kladené na funkci me-
chanismu. Popsané mechanismy byly vmontovány
do dvoukruhového theodolitu DKM 2 a provedena
pokusná měření, jimiž se určila násobná konstanta
redukčního zařízení a střední chyby v měřených
vzdálenostech.

Dospělo se tak k násobné konstantě k = 100
s opravou + 1 cm na 100 m se střední chybou
± 0,5 cm. Střední chyba měřické dvojice (měření
tam a zpět) pro vzdálenost 100 m dosáhla hodnoty

m = ± V[p;e] = ± 2,8 cm/100 m.

Pro jedno měření 100metrové délky je tedy střední
chyba ± 4 cm.

Podle těchto výsledků, které se zdají být slibné,
bude fmou Kern konstruován nový typ tacheometru
pro přesná měření vzdáleností se svislou latí.

Tacheometr se patrně uplatní při měření pro
mapy velkých i středních měřítek. Také kon-
strukce s rovnoběžnými ryskami bude výhodná pro
tacheometrická měření. Ve spojení s tabulkami
nebo s vhodnou grafickou pomuckou k rychlému
určení výrazu H = Do tg e představoval by nový
typ výkonnou a vítanou kombinaci k zaměřová-
ní bodů podrobných. Nejlépe by vyhovovala
kombinace, ve které by grafická pomůcka určovala
přímo nadmořské výšky, jako "Tacheogram" ko-
lt1ktivu Lesse-Bouda-Zavadil sestrojený pro dvojnit-
kovou tacheometrii.

Při mapování ve středních měřítkách bude vý-
hodná konstrukce tacheometru s rovnoběžnými rys-
kami. Bylo by účelné doplnit ji šikmou ryskou,
aby mohlo být využito vyšší přesnosti druhé kon-
strukce při zhušťování pevných bodů polygonisací
a rayonováním. Pravděpodobně bude nutné vyba-
vit stroj vhodným vypínacím zařízením.

Na mezinárodllím kursu pro geodetické měření
délek v Mnichově v říjnu r. 1955 předvedla fma
Kern již nový typ této konstrukce označený DKRV.
Je to přístroj druhého typu se šikmou pohyblivou
ryskou a s vteřinovým odečítáním horizontálního
kruhu, takže přístroje lze používat i k tríangulaci
III. a IV. řádu.

Mechanické autoredukční tacheometry - Stodolke.
. vičův výškoměr.

Mechanická autoredukce získává dálkoměrný úhel
mechanickou cestou - dálkoměry šroubové a do-
tykové (kontaktní). Mechanické redukční zařízení
umožňuje přímé odčítání vzdálenosti a jednoduchý
početní vztah i převýšení. Sovětský autoredukční
výškoměr určuje opticky šikmou vzdálenost, avšak
redukci provádí důmyslné mechanické zařízení. Právě
pro toto význačné ústrojí je vhodné označit přístroj
jako typ mechanického autoredukčního tacheometru.

U šroubových dálkoměrů se mikrometrickým šrou-
bem odměřuje d.!lkoměrný úhel 15; u d)tykových se
pákovým zařízením přemisťuje záměrná přímka
z jedné polohy do druhé o dálkoměrný úhel. V "Geo-
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desii" akademika Ryšavé40 jsou odvozeny základní
matematlCké vztahy pro funkci těchto dálkoměrů
a jejIch ruzné konstrukce. 1-'uvodním typem doty-
koveho dalkoměru je autoredukční tacheometr fran-
couzského inženýra Sangueta (1865). Sanguetovou
konstrukci upravovali Ještě konstruktéři Blan c,
Balu, Kern a j. Autoredukce je dosaženo, pokud
jde o délky. Výškové rozdI1y se musí počítat podle
vztahu: H .:..-Do . tg e. Tangentu úhlu sklonu daleko-
hledu odečítáme na tangentové stupnici 100násoh-
nými hodnotami, t. j. v procentech. lnž. Balu upravil
stroj tak, že je možno s jedmého místa v okuláru
'od~ltacího mikroskopu umístěného po straně oku-
láru dalekohledilvého odečíst všechny tři veličiny:
vodorovný úhel, laťový úsek a sklon. Vnitřní přes-
nost se udává hodnotou 4 až 9 cm na 100 m, je mož-
no ji však dosáhnout jen za předpokladů, že pozoro-
vaná lať je po celou dohu měření dokonale
nehyhná a přesně svislá.
Dálkoměry kontaktní nejsou u nás po-

užívány.
Pro naše hlavní úkoly mapování ve

středních a malých měřítkách Je důležité
hlíže se seznámit se sovětským autore-
dukčním tacheometrem Stodolkevičovy
konstrukce. Jeto tacheometr I naprosto
původní konstrukce, který nemá před-
chůdců.
Pfistroj je konstruován tak, že odpadají

redukční výpočty a že umožňuje stanovIt
nejen výšku zaměřovaného hodu nad ho-
rizontem stroje, ale i jeho ahsolutní
výšku. Důležité je, že vlastní výško-
měrné zařízení můžeme použít u hěžných
záměrných pravítek a to tak, že jím nahra-
díme svislý kruh.
Typické vlastnosti přístroje jsou:
a) ahsolutní výšku neho převýšení je

možno měřit s rťiznou přesností podle to-·
ho, jak to žádá měřítko mapy,
h) přístrojem se dají určovat ahsolutní výšky neho

převýšení určovaných hodů na prakticky lihovolnou
vzdálenost,
c) k určení ahsolutní výšky neho převýšení není

zapotřehí stavět lať v zaměřovaném hodě; zaměřovat
je možno huď na vrchol signálu neho při doplňování
fotoplánu výškopisem na označený předmět;
d) opravu z křivosti země a refrakce provede

přístroj automaticky;
e) přístroje je možno používat do sklonu ± 16°

a po nasazení pomocného hranolu až do sklonu
± 27°;
f) získané výsledky, pokud jde o přesnost, odpo-

vídají výsledkům dosaženým ohvyklými záměrnými
pravítky s jednominutovým svislým kruhem; je ho
proto možno použít místo ohvyklého záměrného pra-
vítka.
Dálkoměr je konstruován jako úhloměrný stroj

(tacheometr) neho jako záměrné pravítko pro stolová
měření.
Vertikální kruh je nahrazen výškoměrným zaří-

zením sestávajícím ze dvou částí:
1. Vnější část (kruh neho segment) je pevně

spojena s točnou osou dalekohledu a otáčí se zároveň
s dalekohledem. Se strany má kruhový výřez, do
kterého je zasazena kruhová deska, vzdálenostní

kotouč; na osu kotouče je totiž nasazen huhínek
s padesátidílnou stupnicí, na kter{m se při mě-
ření nastavuje vzdálenost zaměřovaného hodu od
stanoviska.
'PJ 2. Vnitřní část je volně nasazena na točné ose
dalekohledu a může se nastavit do určité polohy
mikrometrickým šrouhem podle lihely (podohně jako
alhidáda svislého vertikálního kruhu u theodolitu).
Na vnitřní části je upevněno výškoměrné kolečko se
stodílnou stupnicí ~odohné kolečku u polárního
planimetru, které se přitlačí při měření zpružinou ke
kotouči vzdálenostnímu a je s ním v těsném dotyku.
Výškoměrné kolečko lze vypnout ze styku s kotoučem
.pákovým aretačním zařízením.

Přístroj je tak sestrojen, že při vodorovné poloze
dalekohledu a při vodorovné poloze lihely, je výško-
měrné kolečko přesně ve středu kotouče (předpoklá-

AC- b
AB-e

Obr. 14. Náčrt základních konstrukčních částí přístroje, vpravo
jřístroj z profilu.

dáme, že středem kotouče prochází jeho točná osa).
OtáČí·li se při této poloze kotouč, zůstává kolečko
v klidu. Při sklonu dalekohledu se umístí výško-
měrné kolečko v nějaké vzdálenosti od středu ko-
touče; při otáčení kotouče se kolečko točí kolem své
osy. Kolečko hěží v kružnici po kotouči od jeho středu
tím dále, čím větší je sklon záměrné osy dalekohledu.
Při zdvihání neho sklápění dalekohledu kolečko po

kotouči jen klouže, netočí se, jelikož pohyh se děje
ve směru jeho osy. Nastavíme-li stupnici výško-
měrného kolečka na čtení odpovídající výšce stano-
viska, hude kolečko zachovávat čtení tak dlouho,
dokud se nehude točit kotouč vzdáleností. Když
pootočíme kotoučem tak, že :p.ajeho stupnici hude
nastavena šikmá vzdálenost, přičítá výškoměrné ko-
lečko automaticky hodnotu převýšení k výšce sta-
noviska (nehoť se otočilo o hodnotu odpovída,ijcí
převýšení) a udává tak ahsolutní výšku pozorovaného
hodu.

Teorie přístroje

Počet ohrátek výškoměrného kolečka je funkcí
převýšení.
Připojené schema ohr. 14 zohrazujemechanismus,

jak se jeví v rovině dané záměrnou přímkou a
kolmé k točné ose dalekohledu. Osa dalekohledu je
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dána bodem A, osa kotouče bodem C, který je též
jeho středem.

Za předpokladu, že úsečka AF je vodorovná, je
pak při záměře na bod E úhel sklonu dalekohledu e.
Při vodorovné poloze dalekohledu je kolečko v bodě C
a nakloněním dalekohledu se přemístí po dráze CB
do bodu B.

Při otáčení kotoučem bude se kolečko pohybovat
po kružnici opsané poloměrem CB = R.

Poloměr kolečka je r, vzdálenost mezi osou točnou
dalekohledu a středem kotouče b, úhel CBA je {3,
p,očet otoček kolečka n a počet otoček disku nI'
Uhel roviny procházející obvodem výško měrného ko-
lečka s tečnou ke kružnici kolečkem opsané budiž y.
Obvod výškoměrného kolečka, které se valí po ko-
touči, je pracovní kružnice.

Kdyby uvedená tečna ležela v rovině kolečka a
kdyby bylo možno vyloučit klouzání kolečka při
dJtyku s otáčejícím se kotoučem, bylo by možné
stanovit následující závislost

n 2nR
~ = 2nr ' odkud

R
n~ n17

Při styku kolečka vzniká třením jeho velmi malé
strhování, a proto počet otoček bude vždy o něco
menší než theoretický počet.

Označíme-li n' theoretický počet otoček, n sku-
tečný počet, nabývá rovnice tvaru

, R
n =nlr

Poměr skutečného počtu otoček k theoretickému

počtu nazveme mcdulem m, t.j. m = !!, , zavedeme-li, ' n
modul do předchozí rovnice dosazenífn za n', pak

R
n= nl-m

J'

Jelikož tečna a rovina kolečka svírají Óhel y, je
počet otoček závislý na cos.y a rovnici (9) přepíšeme
na tvar

Rn = nI -,:-m cos Y

R určíme z trojúhelníka ABC. Úhel CAB je sklon
dalekohledu e a {3doplněk do pravého úhlu, takže
sin {3= cos y, pak:

b . sin e
R=---

sin tJ

b . sin e
R=---

cos Y
Po dosazení do rovnice (10) a vykrácelú dostaneme

b .
n = nI -;: nt . sin e

Označíme: počet dílků na obvodu výško měrného ko-
lečka (stupnice výšek). . . . . . . . . • . . i,
počet dilků na bubínku u kotouče (stupnice vzdá-

leností) , . . . . . . . . . . . . . . . . LI

hodnotu dílku kolečka . . . . . P
hodnotu dílku bubínku u kotouče Pl
hledané převýšení . . . . . . . H
šikmá vzdálenost. . . . . . . . D' '

Čteme-li převýšení na kolecku, provedeme tím
naznačené úkony:

H = n . i .P (12)
Obdobně, když určujeme na bubínku vzdálenost
D', bude

D' = nI • il •PI
Z uvedených rovnic určíme

H D'
n= -.- a nl=

L • P il· PI
Dosazením do rovnice (11) dostaneme:

Hp ib D' .=~·-.-m 'slne
Pl Llr

V přístroji dílky výškové stupnice jsou hodnoty
10krát menší než dílky vzdálenostní stupnice, proto

(;1= 0,1); veličiny i, i1,bar jsou konstantní a ták

výraz 0,1 i.' b 'm = k, konstantě (konstantní koe-
Llr

ficient).
Při k = 1 dosazením do rovnice (13) se dostane

výraz pro hledané převýšení.
H = D' . sin e (14)

Konstanty k = 1 se dosáhne vhodnou volbou uvede-
ných veličin. Modul m závisí na rozdílu inomentu
otáčení a momentu odporu (tření) vose výškoměr-
ného kolečka při styku s kotoučem. V přístroji
zpravidla moment otáčení převyšuje 30krát moment
tření. Při tak velkém rozdl1u mezi oběma veličinami
se blíží modul m jedničce.

Z předeslaného je vidno, že výšková stupnice
výškoměrného kolečka, kterou odčítáme stejně jako
stupnici na kolečku planimetru, bude určovat pře-
výšení jen tehdy, když bubínek kotouče nastavíme
na údaj šikmé vzdalenosti.

Přesnost odečítání bude závislá na hodnotě, kterou
přisoudíme dílkům vzdálenostní stupnice. Budou-li
dílky stupnice vzdáleností určovat metry, bude stup-
nice výškového kolečka vyjadřovat decimetry.

Při měření, jehož cílem je určit absolutní výšku
hledaného bodu se postupuje takto:

1. Nastavíme stupnici výško měrného kolečka na
čtení odpovídající ahsolutní výšce stanoviska;

2. nastavíme stupnici vzdáleností na nulu;
3. zaměříme dalekohledem na cíl (lať) a změříme

šikmou vzdálenost;
4. urovnáme libelu přístroje;
5. uvedeme výškoměrné kolečko v dotyk s kotou-

čem a nařídíme vhcdným natočením stupnici vzdále-
ností na údaj rovný šikmé vzdálenosti;

6. na stupnici výškoměrného kolečka odečteme ab-
solutní výšku hledaného bodu.·

K měření přístrojem je ještě nutno poznamenat:

Při přesných měřeních, zvláště při větších úhlech
sklonu záměrné přímky, je třeba přesně zjistit šik·
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mou vzdálenost. Toho lze dosáhnout pomod oprav,
které se připojí ke čtené vzdálenosti D, nebo kvodo-
rovné vzdálenosti zjištěné ve fotoplánu.

Při analaktickém dalekohledu určuje vzdálenost D
(čtenou vzdálenost) vztah D = k' I.
Šikmou vzdálenost D' (viz obr. 1) určuje zkrácený
laťový úsek ľ tvarem. . . . . . . . D' = k . I',
při čemž I' = I . cos e, takže:

D' = k . I . cos e

a dosazením za k . I

D' - D· cos e.
Označíme-li rozdíl D - D' = ,1, je oprava vzdále-
nosti D se záporným znaménkem dána rovnicí:

,1 = D (l - cos e) .
Šikmou vzdálenost z vodorovné Do určímepřipo-

jením opravy ,11 (s kladným znaménkem) dané
rovnicí:

,11 = Do (sec e - 1) .
Vodorovná vzdálenost Do vyplývá z rovnice:

Do = D' . cos e = D . cos2e

nebo je možno ji určit připojením záporné opravy
,12 dané tvarem:

,,12 = D (1 - cos2e) = D . sin2e.

Opravy se zjišťují trojím způsobem:
1. Šikmou vzdálenost přímo čteme, jestliže lať

v zaměřovaném bodu nakloníme kolmo k záměrné
přímce.

2. Opravy určujeme mechanismem přístroje. Na-
stavíme vzdálenostní stupnici na hodnotu určeného
převýšení, tedy položíme D' = H. Dosazením do
základní rovnice (H = D' . sin e), kterou přístroj řeší
dostaneme rovnici

Hl = H' sin e, v níž Hl je čtení na' stupnici převý-
šení. Když nahradíme H tvarem H = D' . sin e bude

Hl = D' . sin2e, takže Hl = L12 •

3. Opravy se dají určit též tabulkami, nomogramy,
log. pravítky a pod.

Přístrojem se mÚí i na velké vzdálenosti'. V publi-
kaci "Kipregelnyj vysotomer" uvádí Stodolkevič
v příkladech polního zápisníku vzdálenosti 2. 370 m,
2 320 m s určením nadmořské výšky na 3 dm.
Na př.: 139,6 a kontrolní měření 139,3.

Přístroj se osvědčil v SSSR, zvláště při mapování
v menších měřítkách v terénních podmínkách jeho
přednosti jsou zřejmé z předchozího výkladu.

Při popisu dálkoměrů nebyly a ani nemohly být
vyčerpány všechny konstrukce. Z optických zařízení
jsou uvedeny známější starší i nové konstrukce, které
jsou sestaveny tak, aby vynikl vývoj redukujících
konstrukčních prvků. vývoj optických dálkoměrú
pokračuje s hlediska vyhotovování map velkých mě-
řítek; i když u některých konstrukcí např.: Dahlta,
Wlld RDS je možné jejich universální použití, ne-
poskytují přece jen dostatečných výhod při vyhoto-
vování topografických map středních a malých mě-
řítek.
. U optickýoh dálkoměrů je to methoda logaritmická,

kterou možno měřiti značně velké vzdálenosti s dosta-
tečnou přesností. Přístroje s opticko-mechanickým
nastavováním nití a přesným odměřováním zbytku
dílků dávají výsledky velmi přesné a to i na větší
vzdálenosti, má-li lať vhodnou úpravu. Lze očekávat,
že další pokroky v těchto konstrukcích umožní jejich
používání také při mapo,:ání ve středních měřítkách.

Z přístrojů redukujících mechanicky je pozoru-
hodná sovětská konstrukce StodolkevičQva. Sovětský
přístroj je konstruován též jako záměrné pravítko,
velmi se osvědčil již v r. 1941 a dalších letech při
topografickém mapování. Jeho přesnost je i pro
střední měřítka při zaměřování podrobných bodů
výškopisu postačující. Bylo by cenným přínosem
k splnění našeho předního úkolu, kterým je mapo-
vání vě středních měřítkách, vyzkoušet a případně
zavést do praxe tento důmyslný přístroj při kombi-
nované metodě fotogrametrické.

Jestliže uvážíme, že se dají přístrojem přímo
stanovit nadmořské výšky zaměřovaných bodů,
představuje tato methoda zvláště při používání {oto-
plánů ve srovnání s klasickými methodami stolového
mapování velkou hospodárnost.

Vzhledem k tomu, že podíl fotogrametrie při cel-
kovém mapování bude neustále stoupat, znamenalo
by zavedení přístroje při kombinované metodě foto-
grametrické a též při dosavadních mapovacích me-
todách pokrok v našich mapovacích pracích ve střed-
ních měřítkách.

Literatura:
[1] Akademik J. Ryšavý: "Geodesie" vydáIÚ z r. 1953

SNTL Praha.
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strukci geodetických strojů", Zeměměřický obzor roč. 1944,
str. 102-105 a·str. 118-122.

[4] Dipl. Ing. R. Conzett: "Ein neuer selhstreduzierender
Kern-tachymeter mit senkrechter Latte", SchweizerischeZeit-
schrift fiir Vermessung, Kulturtechnik und Photogrammetrie,
roč. 1954, sešit Č. 5, 6 a 7.

[5] Ing. Dr. Bedřich Chrastil: "Nové Fennelovy měřické
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Fotoletecké a fotografické práce a jejich kontrola
Ing. Václav Pichlík, VÚGTK v Praze 526.918.52:778.35

Volba ohniskové vzdálenosti letecké komory a měřítka snímku~ náletové čáry, podélný a příčný překryt, kontrola
skreslení fotografického obrazu, kontrola překrytu, nerovnoběžnosti základny fotografování se stranou snímku,
nerovnoběžnosti náletových drah, určení výšky fotografování a fotografické jakosti snímku. Kontrola skreslení
následkem nerovnosti jilmu v době exposice.

Úkoly ohoru geodesie a kartografie při hudování
socialismu jsou tak rozsáhlé, že dosavadními klasic-
kými mapovacími metodami nelze očekávat jejich
splnění podle potřeh socialistické společnosti. Je
proto třeha ve větší míře než dosud, využívat nej-
pokrokovější mapovací metody - letecké fotograh1e-
trie a seznámit s ní širokou geodetickou veřejnost.
V této snaze nám značnou měrou pomáhají zkuše-
nosti sovětské fotogrametrie. V Sovětském svazu
je letecká fotogrametrie hlavní metodou při plnění
úkolů sovětské geodesie a kartografie. V tomto po-
jednáJl.í všimneme si, jak v Sovětském svazu jsou
prováděny práce fotoletecké, fotografické a jak je
prováděna jejich kontrola.
Základní práce při vyhotovení mapy fotogra-

metrickým způsohem lze rozdělit do čtyř pracovních
úseků.
Jsou to práce: 1. fotoletecké

2. fotografické
3. /?:eodetické a topografické
4. foto~rametrické.

Výsledkem prací fotoleteckých a fotografických jsou
v zásadě letecké nep:ativy mapovaného území, prací
geodetickÝch - souřadnice vlícovacích hodú, prací
topo~rafických - klasifikované snímky. Výsledkem
prací foto~rametrických po využití výsledků před-
cházejících prací je mapa.
Jakost mapy vzniklé foto!!rametrickou cestou je

odvislá na iakosti těchto dílčích prací. Horší kvalita
práce předcházející má za následek jak prodloužení
dohy nutné pro dokon;:"'ní práce následující, tak
i zhoršení její kvalitv. Na vÝsledek prací fotogra-
metrických má vliv daleko vptší počet činitelů, než
jetomu·u mapovacích metod klasických. Jsouto ved-
le kvality prací nředcházeiícíeh činitelé půsohící pří-
mo při pracích foto/?:rametrických. Takovými ku př.
jsou: Typ vvhodnocovacího stroje a stav jeho justace,
kvalita vvhodnocovatde, ieho zraková a nervová
momentální únava a iipÍ činitelé.
. Veškeré fotol!rametrické práce vvcházejí z le-

teckÝch ne!!ativŮ. Jeiich dohrá jakost je před-
pokladem dalších úspěšnÝch prací.
Ohsahem prvé části tohoto článku je popis foto-

let",ekvch a fotop:rafi"kven prací vvkonávaných
v SSSR podle vÝnosu GUGK z roku 1951.
Fotoleteek~ nráce, které hvly prováděny skupi~

nami spadaiídmi pn(1 snrávll GUGK,provádí
v současné dohě GUGVF (Glavnoje upravlenije
p:~suda~stvennogo vozdušnogo fIota) podle jmenova-
neho vvnosu.
Letecká fntogrametrie, lako veškeré iiné měřické

práce v SSSR. se provádí na základě projektu,
v kterpm musí hÝt uvedt'mo:
1. měřítko 1f~t"'ckÝchsJl1mků,
2. t",::na o~Jl~~kovávzdálenost fotpkomory,
3. n"letove carv.
4. vvn,,;:"'t podPlnpho a příčného překrytu,
5. měřítko a způsoh vyhotovení mapy.

Plánování fotoleteckých prací provádí se na
mapách menších měřítek. Fotografování provádí se
leteckými komorami na film. Negativy mají roz-
měry 18 X 18 cm. Letecké fotokomory ml!jí zařízení,
které udržuje vyrovnání filmu v dohě exposice. Pro
kontrolu této podmínky mají sovětské komory
podle návrhu G. V. Romanovského před kasetou
podél okrajů napnutá čtyři vlákna do síly 0,2 mm.
Podle fotografického ohrazu těchto vláken, zohra-
zených na snímku asi 1,5 cm od jeho okraje, je možné
posoudit, zda film v dohě exposice hyl vyrovnán.
Ohjektivy leteckých fotokomor nesmějí mít větší
než předepsanou distorsi, při čemž musí splňovat.
požadavky kladené na jejich rozlišovací schopnost.

Volha ohniskové vzdálenosti
letecké fotokomory a měřítka snímků

Vycházíme-li ze základního vzorce pro výpočet
rozdílů vodorovných paralax

bh
Ltp= H-h '

kde Ltp značí rozdíl vodorovných paralax, b velikost
základny fotografování na snímku, h převýšení
hodu nad výchozím hodem, H výšku letu nad vý-
chozím hodem, pak při malé hodnotě h lze psát

bh
Ltp~H'

Poněvadž ·Hfk= ~ , kde fk značí ohniskovou vzdále-
. m

nost letecké fotokomory, ..!:..- měřítko snímku
m

Veličiny b, f, m muzeme považovat za stálé. Pře-
jdeme-li po diferencování této rovnice ke středním
chyhám, platí

b mf, h b mh
m t,p = -T' ne o m = í'

mJk m t,pJk

kde mM je střední kvadratická chyha měření rozdílů
podélných paralax, vznikající následkem
nedostatečného vyrovnání filmu, jeho
deformací, nezřetelnosti fotografického
ohrazu, nepřesností vzájemné a geode-
tické orientace, nepřesností správného
nastavení značky na zem a následkem
ještě dalších jiných příčin.

Z velkého počtu měření hylo určeno, že střední
kvadratická chyha při vyhodnocení vrstevnic na
stereometru (viz N. A. Sokolova - Trudy CNII-
GAiK 89)

mt,p = 0,030 mm při použití letecké komory o
f,. = 200 mm,

mt,p = 0,040 mm při použití letecké komory o
Ji. = 100mm,
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m/::,p = 0,055 mm při použití letecké komory o.
Ji. = 70 mm;

mh je ve vzorci střední kvadratIcká chyba
fotogrametricky určeného převýšení;

mh = hg (geodetické) - hl (určené fotogramet-
ricky). Jestl1že při sklonech terenu od Oo_~o je mezní

chyba ~ intervalu vrstevnic i, pak střední chyba

~Dosadíme-li do rovnice m = m/::,pf
za základnu fotografování na snímku 70 mm, a za
další činitele uveaené hodnoty, dostáváme:

pro f = 200 mm m ~ 2000 i
pro f= 100mm m ~ 3000 i
pro f = 70 mm m ~ 3500 i

2
Při sklonech terénu od 2°_6° je mezní chyba---;-

intervalu vrstevnic i a střední chyba
tm,,=~

Vzorce pro určení měřítka fotografování budou
tedy násleaující:

pro f= 200 mm m ~ 4000 i
pro f = 100 mm m ~ bUOO i
pro f = 70 mm m ~ 7uUO i

Vzájemné vztahy mezi měřítkem snímku, ohniskovou
vzdaleností pouzIté letecké fotokomory a intervalu
vrstevnic udavá tabulka 1.
Z uvedené tabulky 1. je jasné, že přesnost výško-

vého určení klesá se stoupající výškou letu a naopak.
Pro mapování ve velkých měhtkách s ohledem na
přesnost a hospodárnost je účelné, používat letecké
fotokomory s menší ohnIskovou vzdáleností a to
zvláště v těch územích, kde sklon terénu je malý.
Tedy při stereotopografickém mapování rovinných

a pahorkovitých územl není vhodne používat letecké
meřické komory s ohniskovou vzdáleností 200 mm,
protože pro zajištění přesnosti vyhodnocení výško-
pisu by hylo nutné provádět fotografování ve vetším
nehospodárném mětítku, než ph použití leteckých
měřických komor s menší ohniskovou vzdáleností.
Uvedené vzorce a údaje tabulky je nutné ještě

takto doplnit:
a) Při vyhodnocování na topografickém stereo-

metru kreslí se výškopis přímo na kontaktní kopii.
Měřítko snímku nemá být tedy o mnoho menší než
měřítko mapy, poněvadž jen tak je možno správněji
vyjádřit všechny podrobnosti terénu.
Podle návrhu N. A. Sokolové byly provedeny

zkoušky vyhodnocení mapy z různých měřítek
snímků větším počtem aerogeodetických podniků

v SSSR. Výsledek ukázal, že pro mapu 1: 10 000
s ohledem na přesnost a hospodárnost, je optimální
měřítko snímku 1: 14000 při f = 100mm.
Při mapování horských území nemají být rozdíly

vodorovných paralax větší jak 15 mm.
Následující tabulka udává největší výškové roz•.

díly bodů v terénu v mezích snímkové dvojice od-
povídající rozdílu podélných paralax 15 mm.

Největší rozdíly výšek bodi't v mezích
sIÚmkové dvojice (m)

Měřítko snímku f" (mm)

70 I 100 , 200

I: 20 000 340 485 980
I: 16000 290 410 820
I: 13000 230 330 670
1110000 180 260 510
I: 7500 150 215 430
I: 6000 120 170 345
I: 5000 105 140 285

b) Při vyhodnocení map velkých m~řítek na
unIversainícll strojíCh volí se měntKo snímku (Jeden
a puBaat) menSI uez méntko mapy. l'oale prozesora
L.eHera presnost vyhodnocení auwgratem W lld A 5
je ve v)'sce ~'1o,OO r1 a v poloze l,óo.06 H, kae H
značí VYSKUItl-U. .:; ohiedem na po.u•••.•vvanQu přes-
nost mapy Je nutné VolIt VYSKU1elU a hm I teay mě·
řítko SllllliKUpoale uVedeuých hodnot.

N áletové čáry

Náletové cary volí se zpravidla rovnoběžně
s rámy mapových listů a fotografování má hýt pro·
vedeno taK, aby řady snímku byly přímočare, mezi
sebou vzájemné rovnohěžné, aby presahovaly nej-
méně o jeanu snímkovou dvojiCI hranICe mapované-
ho území ve směru podélném a o polovinu raay ve
směru příčném. .Fotografování ma. hýt proveaeno
jednou a toutéž komorou. při zachovávaní stejné
výšky letu.
Nejmenší náletový prostor fotografovaný za jeden

den má být v rámech nejméně Jednoho mapového
listu měřítKa:
1 : 50 000 pro fotogrametrické mapování v měřítku

. 1: 25 000,
1 : 25 000 pro fotogrametrické mapování v měřítku

1: 10000,
1: 10 000 pro fotogrametrické mapování v měřítku

1: 5 liOO,
1: 5 000 pro fotogrametrické mapování v měřítku

1: 2000.
Tento požadavek na provedení fotoleteckých prací
na větší ploše během jednoho dne, je určen s ohledem
na hospodárnost fotoleteckých i dalších, následují-
cích prací. Dodatečná fotografování částí listů

Interval Střední Ohnisková vzdálenost letecké fotokomory f,
Sklonvrstevnic chyba terénu 70 mm I 100 mm I 200 mm

ivm m" Měřítko snímku / výška letu v m

lm 0,33 o 1:7000A90
/

1:6000/600 I: 4000/800\O
2m 0,66 I I: 14000/980 1:12 000/1200 I: 8000/1 600

2,5m 0,83 o 1: 17 500/1225 1 :15000/1500 1: 10 000/2000lN
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zmenšují užitkovou plochu snímků; jejich důsledkem
je nutnost zaměření většího počtu vlícovacích bodů,
v průměru vyhodnocení menší plochy ze snímkové
dvojice na mapovém listě a omezená možnost po-
užití některého ze způsobů fotogrametrického zhuš-
tění geodetického podkladu. Výška letu se počítá
nad srovnávací rovinou mapovaného území podle
•údajů topografické mapy; je-li však při mapování
horských území kladena především váha na přesné
zmapování údolí a nížin, určuje se měřítko snímku
a tedy i výška letu s ohledem na jejich výšku.
Při fotografování v horských o}llastech má být

směr letu takový, aby rozdíly výškových kót bodů
území byly v mezích každé řady co nejmenší.

Podélný a příčný překryt
Pojlélný překryt snímku se obyčejně volí 60%

a příčný 30%. Při mapování v hornatých územích
je nutné zvětšit podélný i příčný překryt, aby vlivem
převýšení nevznikly mezery mezi snímky.
Tyto mezery by bylo možno fotogrametricky vy-

hodnotit až po dodatečném fotografování. Podélný
překryt může být volen minimálně 56% a maxi-
málně 75%. Vyjímečně pro vrcholy jednotlivých hor
je možno připustit podélný překryt minimálně
53% a příčný 15%.
Jestliže podélný překryt je nutno zvětšit nad

normálních 60 %, zmenšuje se tím základna foto-
gravování a tím i velikost vyhodnocené plochy
snímkové dvojice. Zmenšení základny fotografování
má za následek jak menší přesnost vyhodnocení,
tak při menší ploše vyhodnocení snímkové dvojice
zvýšení nákladu na mapování.
Minimální podélný překryt 56% je nutno dodržet

proto, aby bylo možno provést orientaci snímkové
<ivojice.
Nadbytečný podélný překryt nad 60 % a příčný

nad 30 % počítá se podle nejvyššího převýšení bodu
území nálétáva,ného prostoru nad jeho srovnávací
rovinou podle těchto vzorcú:

h
65 + 50 F'

h
64+ 5071

h
62 + 50 F

h
40 + SOF

h
36 + SOF

h
34+ SOF

kde F je výška fotografování nad střední rovinou
fotografovaného území, a h je největší převýšení
nad střední rovinou území.

Průvodní list k fotoleteckým
a fotografickým pracím

Posouzeníjakosti těchto prací provádí fotoletecká
a fotografická skupina. Výsledek kontroly je zapsán
do průvodního listu, který je s negativy, kopiemi
a reprodukcí přibližného seřazení snímků zaslán
podniku provádějícímu fotogrametrické práce. Pro
možnost posouzení deformace filmu a fotografické
jakosti negativů je současně s těmito materiály

zaslán negativ na skle se snímkovými značkami,
otisknutými na něm kontaktním způsobem a sensito-
gramy.
V průvodním listě mimo všech údajů o letu jsou

uvedeny výsledky kontrol a to průměrné hodnoty
odchylek pro celé mapované území, podle nichž
je možné posoudit jakost fotoleteckých a fotogra-
fických prací. Tyto práce se hodnotí a přejímají při
splnění těchto podmínek:
1. Skreslení fotografického ,obrazu následkem ne-

dostatečného 'vyrovnání leteckého filmu během
exposice nesmí převyšovat 0,10 mm při f = 70 mm
a 100 mm, nebo 0,07 mm při f = 200,mm. Skreslení
se kontroluje tak, že na negativech se měří odklon
fotografického obrazu. kontrolních nití od přímky.
Měří se postupně odklon všech čtyř obrazů těchto
nití, při čemž každé měření se provede nejméně
dvakrát. Tato kontrolní měření se provádějí nor-
málně na každém pátém snímku. Jestliže však veli-
kost skreslell.í přesahuje maximální přípustnou od-
chylku, pak měření se provádějí na každém negativu.

2. Podélný a příčný překryt.
Podélný překryt má být minimálně 56 %, maxi-

málně 75 % a určuje se po montáži snímku podle
obrysů ležících při spojnici hlavních bodu sousedních
snímků. Podélné překryty se měří nejméně na polo-
vině leteckých snímků řady. Příčný překryt má být
minimálně 20 % a měří se ob 4-5 snímků. J~ však
vždy nutné měřit podélný i příčný překryt na sním-
cích s nejmenším a největším překrytem.

3. Nerovnoběžnost základny fotografování se stra-
nami leteckého snímku směřujících podél náletové
dráhy má být maximálně 5°. 'rento úhel se určí po
montáži snímků obdobné montáži při určování
podélného překrytu. Jeto úhel sevřený horní stranou
snímku a přímky spojující levý horní roh snímku
s průsečíkem horní strany druhého snímku s pravou
stranou prvého snímku nebo jejím prodloužením.
Obyčejně se měří fotogrametrickým pravítkem.

4. Nepřímost drah nalétání nemá být větší než 3 %.
Určuje se na přibližném seřazení snímků, Na při-
bližném seřazení snímků spojí se horní nebo spod-
ní koncové okraje řady snímků. Nepřímost drah
nalétání se určí jako poměr pořadnice udávající
prohyb řady k ,úsečce měřené na přímce od počát-
ku řady k této pořadnici.

5. Výška fotografování nemá mít větší odchylku
jak 5 % od projektované výšky. Určí se jako aritme-
tický průměr výšek fotografování mapových listů
tvořících daný náletový prostor. Střední výška
fotografování mapového listu určí se podle zvorce:

2d
Fstř =fkm d + d1 2

je ohnisková vzdálenost letecké komory,
jmenovatel měřítka mapového listu,
úhlopříčka mapového listu v cm,
délky úhlopříček mapového listu v cm
změřené na přibližném seřazení snímků.

6. Ocenění fotogrametrické jakosti leteckých snímků:
a) Podélné a příčné sklony leteckých snímků

nemají být větší než 3°.
Dodržení. této podmínky můžeme posoudit podle

obrazu krabicové libely na snímku, ale obyčejně se
určuje na základě délkového měření nlí snímcích,
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Měření prQvádí se vždy na prvé snímkové dvojici
řady, na každé desáté snímkové dvojici, na dvojicích
v zakřivených úsecích řady a na poslední dvojici
řady.
Podélné úhly sklonu se určují ze změřených úseček

v podélném překrytu snímků. Proto je nutné v rozích
snímkové dvojice identifikovat čtyři hody pokud
možno' pravidelně rozložené. Délky nutné pro vý-
počet jsou znázQrněny na ohrázku č. 1.

Podélné úhly sklonu
l' 2 - 12 i' I]' - I] i'

(XxI = l2' Xl Jkl! (Xx2 = llX
2

- Jk e
Úsečky 1 a l' se men s přesností 0,1 mm, úsečky
Xl a x2 se měří s přesností 1,0 mm. Příčné úhly &klonu
, se určují ze změřených úseček ležících v pásech příč-
ného překrytu. Je opět nutné identifikovat čtyři
hody a to tak, ahy jejich, spojnice ve směru řady
hyly rovnohěžné se základnou fotografování, li ahy
úsečka 1-2 hyla s přesností ±5 mm rovna úsečce
3-4. Vzájemná vzdálenost ohou úseček má být
pokud možno největší. Měiení úseček a výpočet
příčného sklonu jsou zřejmé z ohrázku číslo 2 a ze
vzorce.

fk r(12 - 12') + (1]' - 1J)]
OJ] - OJ2 = l' A e

stf.L1Y
Velikost podélného a příčného sklonu snímku ze
změřených hodnot lze určit hez výpočtu z tahulek.
h) Velikost střední užitečné plochy snímku, která

je nutná pro plánování polních a fotogrametrických
prací; se určí jako podíl celé mapované plochy a
počtu snímků.

7. Ocenění fotografické jakosti leteckých snímků se
provádí na základě měření hustoty leteckých nega-
tivů na denzometru, a to vždy na jednom neho dvou
negativech na počátku, ve středu a na konci každého
filmu. Je-li na filmu zohrazeno území nestejného
typu a osvětlení, je nutné měřit hustotu vždy na
skupině snímků stejného typu. Ostatní negativy
se pak porovnávají s těmi, na nichž hylo provedeno
měření.
Fotografická jakost negativů má hýt v mezích

velikosti těchto charakteristických veličin.
a) Nejmenší hustota negativů Dmin nemá hýt

menší než 0,7 a největší hustota Dmax nemá hýt
větší než 2,3.
Hustotou negativů D rozumí se zde dekadický

logaritmus poměru intensity světla dopadajícího na
nega1iv k intensitě světla, které dále prostupuje.
h) Závoj Do měřený na filmu mezi negativy nemá

hýt větší jak 0,5. Závojem Do rozumíme zde hustotu

negativu na jeho okraji, tedy v místě, kde není
fotografický ohraz.
c) Fotografický kontrast D = Dmax - Dmin nemá

hýt menší než 0,5 a větší než 2,0.
d) Koeficient kontrastnosti je určený po sensito-

metrickém měření z gradační křivky a nemá hýt'

menší než 0,9 a větší než 2,4. Koeficientem kon-
trastnosti y rozumíme zde směrnici přímé části
gradační křivky.
Kontrolu údajů udaných v průvodním listě pro-

vádí OTK při fotoletecké a fotografické skupině;
podle kontroly určí kvalitu každého ukazatele a na
konec kvalitu fotoleteckých a fotografických prací.
Na kvalitu těchto prací se klade v SSSR velká

váha a podle sdělení sovětských odhorníků poža-
davky na jakost negativů se hudou stále zvětšovat,
nehoť jen jejich dohrá jakost je předpokladem pro-
vádění dalších úspěšných prací.
S rozvojem fotogrametrie v ČSR hudou nutná

opatření zajišťující jak včasná provedení prací foto-
leteckých, fotografických, tak i jejich dohrou jakost.
Při fotogrametrickém mapování ve větších mě-
řítkách hude nutné, ahy fotoletecké práce hyly vy-
konány v roční dohě hez vegetačního porostu a ahy
jejich výsledky hyly kontrolovány podle osvědčené
praxe v SSSR. Kontrola prací geodetických a foto-
grametrických, jejichž jakost je odvislá od prací
fotoleteckých a fotografických, je prováděna. Pro
poznání činitelů, které půsohily na kvalitu těchto
prací, je nutné ohjektivně posoudit jakost prací
předcházejících.
Faktorem, který v praxi velmi ovlivňuje jakost

fotogrametrických prací, je špatné vyrovnání filmu
v dohě exposice. V SSSR před fotogrametrickým
vyhodnocením snímků je prováděna kontrola tohoto
vyrovnání.

Kontrolu vyrovnání leteckých snímků lze provést
těmito způsohy:
a) Porovnáním ohrazů kontrolních nití na nega-

tivech. Tento způsoh hyl již dříve popsán. Je to
způsoh zahezpečující rychlou kontrolu, ale umožňu-
jící zjistit skreslení větší než 0,1 mm a to jenom do
vzdáleností 2-2,5 cm od okraje snímku.
h) Pozorováním snímkové dvojice při nulovém
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stereoefektu. Změřené podélné paralaxy po orientaci
snímků otočených o 90 stupňů vznikají následkem
nevyrovnání negativů v době exposice. Na jejich
velikost mají však i vliv podélné úhly sklonů snímků.

c) Nejpřesnějším způsobem kontroly je kontrola
vyrovnání podle metody neskresleného modelu.
Jestliže negativy byly v době exposice vyrovnány.
pak velikost příčné paralaxy bodu je přímo závislá
na jeho poloze v snímkové dvojici.

Podle této metody volíme větší počet bodů roz-
místěných v prostoru snímkové dvojice. Polohu
těchto bodů na pravém snímku překopírujeme na
průsvitku a po orientaci dvojice na hlavních bodech
'zjistíme u každého bodu pořadnici y a velikost
příčné paralaxyq.

Tomuto měření je nutno věnovat největší po-
zornost, poněvadž chyby v měření podstatně ovlivní
výsledky kontroly. Pak vypočteme pro tři pokud
možno od sebe nejvíce vzdálené body hodnoty

rp=.!L.
y

Jestliže na průsvitce interpolujeme podle těchto
bodů hodnoty rp a spojíme-li přímkami body o stejné
hodnotě rp, dostáváme síť rovnoběžek. Theoreticky
při správném měření příčných paralax na snímkové
dvojici, u níž byl film v době exposice přesně vy-
rovnán, změřené hodnoty q ostatních bodů měly by
se rovnat vypočítaným hodnotám q po' určení hodnot
rp interpolací z grafu na průsvitce. Nesouhlas těchto
hodnot svědčí, že tomu tak ve skutečnosti není.
Jestliže hodnoiy L1q = q - q nepřesahují hodnotu
0.10 mm u negativů pořízených leteckými komorami
vfl> = 70 nebo 100 mm a 0,07 mm přifk = 200 mm,
přijímají se negativy k vyhodnocení. Větší hodnoty
nad tuto mez svědčí o nevyrovnání negativů v době
exposice. Takové negativy nemohou být podkladem
fotogrametrického vyhodnocení.

Postup určení hodnot L1q je zřejmý z příkladu v ta-
bulce 2:
V tabulce do sloupce 1 jsou zapsány čísla pozoro-
vaných bodil, ve sloupci 2 hodnoty. čtení na šroubu
příčných paralax Q, ve sloupci 3 hodnoty čtení na
stupnici y, ve sloupci 4 hodnoty příčných paralax q
vzhledem k hlavnímu bodu 1, 've sloupci 5 u bodů,
z nichž se provádí interpolace, vypočtené hodnoty rp
a u ostatních bodil hodnoty rp určené interpolací.
Ve sloupci 6 vyjwčtené hodnoty q' a ve sloupci 7

rozdíly L1q mezi vypočtenými a změřenými příčnými
paralaxami. "

Měření příčných paralax q a pořadnic y je možno
provést na stereokomparátoru nebo na přesném
stereometru. Je účelné provést kontrolu pro ,celé
fotogrametricky mapované území ihned po ob-
držení negativil a jejich kopií. Jinak, jestliže skreslení
vlivem nevyrovnání filmu v době exposice přesáhne
přípustnou mez, je zjištěno při práci na universálních
strojích až během provádění relativní orientace.
Při větších odchylkách není pak možné odstranit
příčné paralaxy z prostoru celé snímkové dvojice,
a proto se nedají takové negativy použít pro foto-

<;> 9
o o
o o•...• ~

9oo
<I'

Čís. hodu Qvmm yvmm qvmm q q'=rpy Llqv mmrp= - vmmy

1 2 3 4 5 6 7

567 Ei 1 9,40 - - - - -
568 "" 2 9,40 - - - - -

3' 8,98 +55,3 -0,42 -0,0076 - -
4' 8,53 +64,9 -0,87 -0,0134 - -
5 9,48 -59,9 +0,08 -0,0020 +0,12 -0,04
6' 9,89 -72,1 +0,49 -0,0068 - -
7 9,15 +30,5 -0,25 -0,0074 -0,22 -0,03
8 9,09 +34,8 -0,31 -0,0100 -0,35 +0,04
9 9,40 +4,1 0,00 -0,0064 -0,03 +0,03

10 9,52 -10,2 +0,12 -0,0077 +0,08 +0,04
11 9,63 -39,8 +0,23 -0,0046 +0,18 +0,05
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grametrické vyhodnocení. Kontrola fotoleteckých
a fotografických prací a odstranění eventuálních
závad umožňuje kvalitní a plynulé provedení foto-
grametrických prací.
Zkušenosti sovětské fotogrametrie při fotoletec-

kých a fotografických pracích a při jejich kontrole
jsou přínosem k dalšímu rozvoji i československé
fotogrametrie. Jejich aplikace u nás umo-zní další
zkvalitnění výsledků fotogrametrických prací a tím
i dodání kvalitnějších podkladů pro projektování a
výstavbu hospodářských, průmyslových a jiných
zařízení podle požadavků a potřeb státu.
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526.918 Buchholtz, A.
Photogrammetrie. 328 stran, 254 ohr. v textu. VEB Verlag

Technik, Berlin 1954. Cena váz. Kčs 66,10.
Je to prvni větší německá učebnice fotogrametrie z NDRa její autor. prof. Dr Ing. A. Buchholtz, je naším dohrým príte-

lem. Už dávno před válkou, když hyl ještě profesorem geodesie
a fotogrametrie v Rize, puhlikoval několik svých prací z oboru
fotogrametrie v českých odborných časopisech (Zeměměř.
věstník roč. 1925, 1928, 1936 a Sborník MAP roč. 1929). Později
přešel na vysokou školu technickou do Drážďl!-n,kde je nyní
profesorem a vedoucím ústavu fotogrametrie. 5. XI. 1955 se
prof. Buchholtz dožil 75 let.
V knize ••Photogrammetrie", která vyšla koncem roku 1954,

podal dohrý přehled fotogrametrických přístrojů a method.
Jak uvádí v předmluvě, v současné době není možno v NDR
konat snímkové lety a scházejí ještě potřebné vyhodnocovací
přístroje. Ale také v NDR bude třeba provádět nové topo-
grafické práce a k mapování používat letecké fotogrametrie.
Proto autor zavčas pamatuje na výchovu nových pracovníků
v tomto ohoru.
Učehnice prof. Buchholtze má osm větších oddílů. Prvni tři

pojednávají o měřickém snímku, o stereoskopickém vidění
a měření a o pozemní fotogrametrň. Další oddíl je o leteckých
měřických komorá$:h, o letadlech pro měřické účely a o pláno-
vání snímkového letu. Jednosnímkové letecké fotogrametrň
a fotoplánům je věnován pátý oddíl knihy. Zprvu pojednává
o perspektivních vztazích mezi snímkem a mapQu, o gra-
fických .a opticko-mechanických způsobech, dále se zahývá
theorií optického překreslování, popisuje jednotlivé typy pře.
kreslovačů a postup práce na těchto přístrojích. V následujícím
oddílu knihy je dobrý přehled přístrojů pro vyhodnocování
snímkových dvojic a stručný popis postupu při relativní
a ahsolutní orientaci snímků; oddíl končí přehledem jedno-
dušších vyhodnocovacích přístrojů, které se v praxi často také
používají. Zvlášť cenných je dalších 50 stran knihy. Pojednávají
o vlícovacích hodech a o snímkové triangulaci. V posledním
oddílu se autor zabývá přesností, hospodárností a praktickým
použitím fotogrametrie. Na dvou stranách je seznam hlavní
fotogrametrické literatury německé a jinojazyčné (uvádí také
čtyři učehnice sovětské a jednu polskou). Kniha končí osmi·
stránkovým jmenným a věcným rejstříkem.
Nehudeme se podrohně rozepisovat o ohsahu celé knihy

anebo o věcech známých z jiných učebnic a uvedeme zde jen to,
co kniha ohsahuje nového, neho dosud méně známého a za-
jímavého:
Na str. 29-32 je praktický příklad stanovení prvků vnitřní

orientace fototheodolitu počtářským způsohem s vyrovnáním.
(Bylo hy účelné příklad doplnit ještě výpočtem středních chyh
určovaných veličin). - Na str. 40-41 je přehled a schematické
vyohrazení některých fotogrametrických objektivů (z novo-
dohých objektivů ••Russar 22", který má obrazový úhel 135g
a německý ohjektiv ••Topar"). - V oddílu o stereq.skopickém
vidění a měření je zajímavá stať o anaglyfech a různých jiných
způsobech získání stereoskopického ohrazu (str. 63-67). -
V oddílu o pozemní· fotogrametrii je vyobrazen nový stereo-
komparátor závodů VEB C. Zeiss v Jeně a nový steroautograf
pro pozemní snímky rozměru 13X 18 cm, který se vyznačuje
řadou nových konstruktivních zlepšení (str. 95 a 101-104).
V oddílu o leteckých měřických kom~rách je uvedena novější

letecká měřická komora RMK 21/18, dále popis statoskopu,

horizontální komory, slunečního periskopu a vyobrazení a popis
německých a italských zařízení, která pomocí setrvačníku udr·
žují hěhem letu osu záběru ve svislém směru a na snímku
se zaznamcná poloha snímkového nadiru (str. 126). - Ve stati
o plánování snímkového letu se autor zabývá otázkou nej.
vhodnějšího snímkového měřítka (str. 129). Pro stereofoto-
grametrické mapování 1: 10000 uvádí snÍmkové měřítko
1: 11 500 a pro fotoplány měřítka 1: 10 000 snímkové měřítko
1 : 20 000 až 1: 30 000. Potom stručně popisuje postup při
provádění snímkového letu a v podrohnostech odkazuje na
odhornou literaturu (zde hy bylo možno též upozornit na zname·
nitou sovětskou knihu o leteckém fotografování: A. I. Šeršeň.
Aerofotosjomka, Moskva 1949).
Ve stati o optickém překreslování a překreslovačích podává

potřebnou theorii a kromě jiných překreslovačů popisuje i nový
SEG V, vyráběný v závodech Zeiss-Aerotopograph. Přístroj
umožňuje až 6,4 násobné zvětšení a jeho projekční stůl' má
rozměry 1X 1 m. - Ve stati o různých konstrukcích obkreslo-
vačů leteckých snímků je uveden obkreslovač Zeiss·Aero-
topograph pro diapositivy malého rozměru a sovětský perspekto-
graf Alexapolskiho (str. 177-179).
V oddílu o prostorovém vyhodnocování měřických snímků

jsou všechny přístroje rozděleny do čtyř velkých skupin:
1. přístroje s ryze mechanickou projekcí, 2. přístroje s opticko-
mechanickou projekcí, 3. přístroje s ryze optickou projekcí
a 4. přístroje založené na principu Devilleově. Z přístrojů u nás
užívanýc4 je v knize vyobrazen a popsán Wildův autograf A5,
projekční multiplex, Zeissův stereoplanigraf a fotostereograf
Nistriho, model "Beta", používaný u nás v lesnické praxi.
Z jiných zajímavých přístrojů třeba uvést aspoň italský pří-
stroj ••fotomultiplo" (str. 206-207). Je to zdokonalený multi-
plex u něhož se pohyhy měřící značkou provádějí ručními kli-
kami a ke přístroji lze připojit i několik elektrických koordi-
nátografů, které mohou ve vedlejších místnostech současně
kreslit mapy různých měřítek.
Ve stati o jednodušších vyhodnocovacích strojích je popsán

stereometr, stereopantometr, topografický stereoskop Barr·
Stroudův a topografický i přesný stereometr prof. Drohyševa
(str. 240-241). Zvlášť podrobně jsou popsány dva novější
přístroje Zeissovy: stereotop III a IV; autor uvád,í i číselný
příklad pro orientaci snímků. Oddíl je zakončen výohrazením
a popisem sovětského stereoskopického kreslícího přístroje
Konšinova.
Předposlední oddíl knihy je věnován snímkové triangulaci

a ·otázkám souvisejícím s opatřením vlícovacích hodů foto·
grametrickými methodami. V tomto oboru začal prof. Buch·
holtz pracovat už před 25 lety a proto zde uvádí zajímavé
poznatky. V knize prohírá grafickou snímkovou triangulaci,
počtářskou radiální triangulaci a snímkovou triangulaci mecha-
nickou, používající štěrbinových šablon a mechanického způ-
sobu vyrovnání. Dále uvádí číselný příklad pro určení sklonu
leteckého snímku (podle E. Wolfa) a 10 stran věnuje základům
prostorové snÍmkové triangulace.
V posledním oddílu poukazuje na přesnost, hospodárnost

a rozsáhlé použití fotogrametrie při topografickém mapování,
zcjména v SSSR, upozorňllje na sovětské vědecké práce a so-
větské konstrukce foto~rametrických přístrojů. Podává přehled
o dosavadním použití fotogrametrie v Německu, ve Švýcarsku,
ve Francii, v Italii, ve Finsku, Švédsku, Norsku a v USA.
(Udává. že v USA jsou ve srovnání s evropskými zeměmi značně
odlišné poměry, nehoť jen asi Y4 státního území má mapy v mě-
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řítku větším než 1: 63 000.) Ze zpráv je též patrno, že ve všech
evropských zemích je fotogrametrie používána ve stále větší
a rozsáhlejší míře. Uvádí (na str. 313), že ve Francii při novém
mapování I: 20 000 se pracuje na 38 stereotopografech, které
konstruoval inž. Poivilliers, a měsíčně je na nich zmapováno
1400 km2•

Poslední tři stránky v knize se zabývají interpretací leteckých
snímků, která byla propracována zvláště v SSSR a v USA
a má praktický význam zejména v lesnictví a v geologii.
Učebnice prof. Buchholtze je po methodické stránce velmi

pěkně zpracována. Je z ní patrno, že byla napsána dobrým
a zkušeným učitelem. Neobsahuje příliš mnoho theorie a je
více zaměřena prakticky. V theoretických podrobnostech často
odkazuje na dřívější odbornou literaturu, kterou uvádí jednak
pod čarou a také na konci knihy. Kniha podává dobrý a ucelený
přehled o fotogrametrických methodách a přístrojích, používa-
ných v evropských zemích. Na četných místech seznamuje
čtenáře s fotogrametrickými methodami a přístroji sovětskými,
což dosud mnohé cizí učebnice fotogrametrie opomíjely. K~ha'
obsahuje i řadu poznatků a zkušeností, které dosud nebyly
každému fotogrametrovi známé. Typograficky je vzorně vy-
pravena, podobně jako většina německých učebnic tištěných
v Lipsku. Ve srovnání s cenami našich učebnic je o něco dražší
a značně dražší než knihy sovětské. Bylo by žádoucí, aby dobré
technické knihy z NDR se dostávaly na našem knižním-trhu
levněji než dosud. - Knihu prof. Buchholtze doporučujeme!

J. Klobouček

Fotogrametria pIaska - Technika i organizacja zdhé w tere-
nach plaskich (Fotogrametrie "rovinná") - 140 stran, ~21
vyobrazení, formát 17X24 cm, PaIÍstwowe Przedsi~biorstwo
Fotogrametrii i Kartografii, Warszawa 1951, brož. 37,60 Kčs.
Současně s rozvojem velkých fotogrametrických prací pro-

váděných ve spřátelené lidově demokratické republice polské
rozvíjí se i odborná literatura tohoto oboru. Téměř každá polská
učebnice geodesie obsahuje zvláštní stati věnované fotogra-
metrii. Kromě toho však byly zpracovány i samostatné učebnice,
věnované fotogrametrii. "Fotogrametria plaska" je kniha
známého pracovníka z oboru fotogrametrie prof. M. B. Piasec-
kiho, zaměřená ke speciálním polským poměrům. Vyšla jako
jedenáctá publikace prací Vědecko-výzkumného geodetického
institutu GUPK.
Po krátkém úvodu obsahujícím stručnou historii fotogra-

metrie přistupuje ,autor k vlastní látce. Prvá kapitola, jako
obvykle v učebnicích fotogrametrie, je věnována geometrickým
základům fotogrametrie. Druhá kapitola popisuje letecké mě-
řické komory, základní požadavky na komory, zařízl\ní komor,
jejichobjektivy a uzávěrky a je zakončena popisem několika
typických leteckých měři~kých komor různé výroby. Třetí
kapitola je věnována pomocným zařízením umožňujícím určení
prvků' vnější orientace (je zde též stmčná zmínka o možnosti
určení těchto prvků radiolokací). Ve čtvrté kapitole je velmi
podrobně pojednáno o pořízení leteckých snímků, počínaje
nalétáním a volbou vhodného materiálu a konče fotolabora-
torními pracemi. V páté kapitole jsou probrány všechny známé
methody graficklhJ vyhodnocení, jichž právě v rovinném
území lze s výhodou použít. Zároveň s těmito methodami jsou
probrány jednoduché přístroje pro opticko-grafické vyhodno-
cení, t. zv. obkreslovače. Je uveden také méně známý sovětský
perspektograf N. M. Aleksapolského, poněkud odlišného kon-
struktivního řešení. Šestá kapitola je věnována optickým pře-
kreslovačům. Jsou tu podány matematické a geometrické zá-
klady překreslování a inversorů a popsány základní .typy.
Kapitola je ukončena popisem překreslovačů používaných
v Německu, v SSSR a ve Švýcarsku. Stručně je popsán též
překreslovač prof. E. Wilczkiewicze, konstruovaný v r. 1939
na lvovské polytechnice. Další tři kapitoly (sedmá až devátá)
jsou věnovány zhotovení fotoplánů. Autor popsal celý postup
prací: získání geodetických podkladů, práci při optickém
překreslování (velmi podrobně s mnoha výpočty) a konečné
sestavení fotoplánu. Kapitoly desátá až dvanáctá se zabývají
otázkami radiální snímkové triangulace umožňující v rovinatém
terénu velmi rychlé a hospodárné získání podkladů pro foto-
grametrické práce. Nejdříve jsou vysvětleny zásady radiální
triangl11ace a dále popsány stroje používané při triangulaci,
vyrovnání triangulace a její chyby. Čtenáře zaujme použití
polárního koordinatografu Haag-Streit pro tyto účely. Po-
jednání o radiální triangulaci je zakončeno p:t:aktickým ná-
vod"m fotogrametrlckého oddělení GUPK,' jak prováděti

tyto ~ráce. Poslední kapitola (třináctá) je zajímavým rozborem
orgamsace fotogrametrických prací po stránce theoretické
i praktické.
Kniha je zakončena ruským a francouzským výtahem, po

kterém následuje ještě seznam literatury a obsah knihy. Pro-
braná látka je velmi pečlivě a podrobně zpracována, takže kniha
je dobrým obohacením odborné fotogrametrické literatury.
Lze ji vřele doporučit všem fotogrametrickým pracovníkům.

Ing. O. Jeřábek

Fotogrametria - 176 stran, 117 vyobrazení, formát A5,
PaIÍstwowe Przedsi~biorstwo Wydawnictw Kartograficznych,
Warszawa 1953, cena brož. 16,50 zl.

Po vydání knihy pojednávající o použití fotogrametrie v rovi-
natém území, přistoupil autor ke zpracování fotogrametrické
učebnicepro žáky geodetických a kartografických průmyslových
škol.

V šesti oddílech probírá velmi srozumitelným způsobem celou
látku z oboru fotogrametrie. Počíná geometrickými základy
fotogrametrie, probírá fotogrametrii pozemní i se zmínkou
o fotogrametrii průsekové; větší část knihy věnuje fotogra-
metrii letecké. V této části jsou popsány hlavní práce v letecké
fotogrametrii: plánování snímkového letu, vyhotovení foto-
plánu, radiální a prostorová snímková triangulace a methody
letecké stereofotogrametrie. Všechny oddíly jsou doplněny
stmčným popisem používaných strojů. V oddílu o snímkové
triangulaci se autor zmiňuje o použití radiálního triangulatoru
polské výroby. Závěrečné kapitoly posledního oddílujsou·věno-
vány sovětským stereometrům. Knížka je zakončena seznamem
literatury a podrobným obsahem.
Látka je podána velmi přístupně i při zachování vysoké

odborné úrovně. Autor měl na mysli, aby knihy bylo možno
použít i jako učebnice na těch vysokých školách, kde foto-
grametrie není přednášena jako hlavní předmět. Dopomčujeme
ji zejména pro naše průmyslové zeměměřické školy.

Ing. O. Jeřábek

International GeophysicalYear. List of Stations and Observa-
tories of the USSR for Observations during the lnternational
Geophysical Year 1957-1958. Academy of Sciences of the
USSR, Committee for the lnternational Geophysical Year.

Mezinárodní geofysikální rok. Seznam stanic a observatoří
Sovětského svazu pro měření v rámci Mezinárodního geo-
fysikálního roku 1957-1958. Akademie věd SSSR, komitét
pro Mezinárodní geofysikální rok.
Šestnáctistránkový sešitek obsahuje soupis stanic a observa-

toří, které se na území Sovětského svazu účastní měření v Mezi-
národním geofysikálním roce 1957-58. MGR za.čnedne 1. čer-
vence 1957v Oh SČ a skončí dne 31. prosince ve 24h SČ. V·této
době bude jen na území SSSR v činnosti více než 170 stanic
a observatoří, které se budou zabývat měřením v oblasti geo-
magnetismu, ionosféry, sluneční činnosti, oceanografie,meteoro-
logie, glaciologie, meteoriky, kosmického záření, gravimetrie
a měření zeměpisných šířek a délek. U každé stanice jsou
uvedeny zeměpisné souřadnice, nadmořská výška, přístroj
a methoda observace.
Zeměpisná šířka bude měřena na 9 observatořích methodou

Horrebow-Talcottovou zenitteleskopem. Jsou to stanice Pol-
tava, Pulkovo, Kazaň, Kitab, Kijev, Irkutsk, Blagověščensk,
Pulkovo II. a Moskva. Zeměpisná délka bude měřena na dvou
observatořích v Irkutsku, na dvou v Leningradě, na třech
v Moskvěa dále v Nikolajevě, Pulkově, Rize, Taškentě a v Char-
kově.
Jakou důležitost přikládá Sovětský svaz Mezinárodnímn

geofysikálnímu roku je patrno z toho, že na bruselském kon-
gresu, který pojednával zejména o přípravách k MGR, bylo
přítomno 16 sovětských delegátů. Za ČSR se účastnil jediný
delegát Doc. Dr Bouška.
ČSAVmá, jak se zdá, stále ještě dost času na organisování

příprav k MGR.
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