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Některé zásady pro budování technickohospodářských
map na území naší rePlib1iky
lnž. Vladislav Sachunský,
náměstek předsedy O střední správy geodézie a kartografie
Usnesení XI. sjezdu Komunistické
strany Českoslo venska vytyčilo z6kladní politickohospodářské
směrnice, jejichž splnění zabezpečí další rychlý rozvoj čs. národního
hospodářství.
K zajišťování
některých
úkoW, které vyplývají
ze základních politickohospodářských
směrnic, jsou potřebné mapy malých, středních a velkých měřítek, jako hlavní výsledky práce odvětví geodézie a kartografie.
V mapách malých a
středních měřítek je v podstatě dosaženo z;otřebného předstihu před požadavky jednotlivých
oborů národního hosz;odářství. K dosažení stejné situace v mapá ch velkých měřítek je nezbytné stanovit v prvé řadě
hlavní zásady pro jejich jednotné budování jako technickohospodářských
map naší republiky,
zejména:
zobrazovací soustavu'; souřadnicový
a výškový systé m; měřítko, klad a formát map; obsah map; smluvené
značky pro technickohospodářské
mapy; přesnost ma p a využití (1osavadních mapových podkladů.

Usnesení XI. sjezdu Komunistické strany Československa označilo za hlavní" bitevní pole, na němž
se bude rozhodovat o dovršení socialistické výstavby v naší vlasti, národní hospodářství, náš prumysl,
stavebnictví, dopravu a zemědělství. V mírovém
soutěžení s kapitalismem musíme ještě výrazněji
prokázat přednosti socialistické výstavby v prumyslově vyspělém státě.
K zabezpečéní dalšího rychlého rozvoje národního
\lospodářství v příštím období stanovil XI. sjezd, kromě jiných, zejména tyto základní politickohospodářskě směrnice:
1. Dalším rychlým rozvojem dále zvýšit význam
prumY3lu v.'tkpnomice ČSR a dosáhnout do roku 1965
ve srovnání s rokem 1957 rustu prumyslové výroby
o 90-95 %, což je zhruba šestinásobek výroby
v roce 1937. 'To znamená rozvíjet především surovinová a materiálová odvětví prumyslu, zvláště paliva
A metalurgii.
Mimořádn~ duležité bude rychle rozvivinout chemický prumysl, a tím zvýšit jeho úlohu
v rozvoji výrobních sil země. Považovat nadále strojírenství za hlavní článek hospodářského rozvoje,
2. Dokončením socialistické přestavby vesnice,
posílením a rozvinutím ekonomiky jednotných zemědělských družstev a státních statku vybudovat
. moderní intenzívně hospodařící socialistické zemědělství, vybavené výkonnou mechanizací a používající ve velkém rozsahu chemických prostředku. Na,
tomto základě dosáhnout dalšího rustu zemědělské
výroby do roku 1965 proti roku 1957 zhruba o 40 %.
3. Ve stejném období bude nutno zvýšit objem
stavebních prací o 70 až 80 %. Za hlavní cestu k dosažení rychlé, levné a kvalitní výstavby považovat
industrializaci stavebnictví a rozvinutí výroby stavebních hmot.
Mapy střédních

a malých měřítek

K zajišťování někt~rých úkolu vyplývajících z uvedených základních politickohospodářských
směrnic
je třeba vyhotovit v potřebném předstihu v té či' oné
formě mapové podklady. Na celém území našeho
státu je vyhotovena přímým měřením topografická
mapa v měřítku 1 :25 000 a kartograficky zpracovány

topografické mapy v řadě až do měřítka 1 :200000.
Jak známo budují v současné době ústavy Ústřední
správy geodézie a kartografie ve spolupráci s orgány
topografické služby ministerstva
národní obrany
intenzívně na celém území státu topografickou mapu
v měřítku 1:10000 a v oblastech duležitých pro národní hospodářství v měřítku 1 :5000. Díky plnému
využití fotogrammetrických
metod postupují práce
tak, že letošním rokem se dostáváme v topografickém mapování v měřítku 1:10000 (1:5000) do předstihu před požadavky národního hospodářství a možho oprávněně předpokládat ukončení tohoto velkého
mapového díla' na celém státním území' v podstatě
do konce třetí pětiletky. ,
Proto mužeme konstatovat, že požadavky národního hospodářství na mapy středních a malých měřítek jsou Ústřední správou geodézie a kartografie
. ve spolupráci s ministerstvem národní obrany v plné
míře uspokojovány.
Zás~dy pro mapování ve velkých měřítkách
Ve vyhotovování map velkých měřítek 1:2000 a
t :1000 není již tak příznivá situace. Na tomto úseku
geodetických prací se zatím z několika duvodu improvizuje. Tuto improvizaci umožňuje jednak využívání existujících map puvodního katastrálního vyměřování a map z nich odvozených, jednak plné zaujetí
přednostním řešením všech otázek spojených s přeyodem čs. geodetických základu polohopisných i výškopisných do nových soustav,i technologickým, organizačním a technickým zabezpečováním včasného
dokončení zmíněného již topografického mapování
v měřítku 1 :10 000 a udržováním tohoto mapového
díla v souladu' se skutečností.
Zásluhou účelné organizační výstavby geodetické
a kartografické slUžbY i úspěšně se rozvíjející činnosti Výzkumného ústavu geodetického, topografic.:.
kého a kartografického v Praze a v plném souladu
s potřebami našeho národního hospodářství mohla
Ústřední správa geodézie a kartografie přistoupit
k řešení otázek spojených s mapováním ve velkých
měřítkách již v pruběhu plnění jmenovaných dvou
hlavních úkolu, tj. převodu geodetických základu do
nových soustav a topografického mapování na ce:'
lém území státu v měřítku 1 :10 000. Tento současný
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. další naléhavý úkol je třeba vyřešit komplexně ve
shOdě s přijatou změnou čs. geodetických základů.
Současně je nutno zajistit jednotnost vyhotovovaných map, přihlížet v prvé řadě k potřebám a požadavklÍm .uživatelů map a odstranit tak dosavadní
nehospodárnost v obstarávání mapových podkladů ve
vel]{ých měřítkách.
.
Na podkladě výzkumných prací a výsledků jednání se všemi zainteresovanými
resorty
rozhodla
Ústřední 'správa geodézie a kartografie, aby pro
mapování ve velkých měřítkách platily tyto zásady:
Mapy ve velkých měřítkách se vyhotovují 'stejně
jako mapy. středních- a malých měřítek v příčném
konformním válcovém zobrazení Gaussov'ě, avšak
v mezinárodní úpravě třístupňových poledníkových
pásů. Na našem území jsou základními polectníky pro
třístupňové pásy poledníky 12°, +5°, 1.80, 210 a 24°
východně od Greenwiche. Referenční plochou pro
zobrazení je elipsoid Krasovského s konstantami
a = 6378245 m, i = 1:298,3.
Gaussovo zobrazení je vědecky i techrlicky stejně
vhodné jako dosavadní zobrazení Křovákovo. Pro
převod geodetických základů do Gaussova zobrazení na podkladě mezihárodního soubornéh? ,vyrovnání
bylo použito nejnovějších astronomických,
gravimetrických a základnových měření. Zkreslení dosa. huje v rozsahu jednoho třístupňového pásu Gaussova zobrazení, maximálně 15 cm a přibližně stejné je
i maximální zkreslení v Křovákově zobrazení na Severním a jižním okraji našeho státního území. Jediné
zobrazení pro všechny geodetické práce na našem
území zajistí také nejvyšší hospodárnost jak ve výpočetních pracích, tak i v evidenci a dokumentacI
geodetických základů. Z hlediska budoucíchgeneraci je neoduvodnitelné ponechání dvou zobrazovacích
systémů na území jednoho státu.
Body geodetického polohopisného základu budou
vypočteny v rovinných pravoúhlých souřadnicích
třístupňových pásu v souřadnicovém systému 1952
- po vyrovnání a body geodetického výškopisného
základu ve výškovém systému baltském - po vyrovnání.
Měřítko technickonospodářských
map se volí podle typu mapovaného území. Tyto mapy se vyhotoví
zpravidla v měřítku 1:2000, příp. 1:1000 nebo 1:5000.
Souvislé oblasti mapování podle měřítek budou předem stanoveny na podkladě pruzkumu požadavku
všech resortů.
Zásadou pro klad a formát technickohospodářských map je zajištění souvislosti s topografickými
mapami, .a tím snaha co nejlépe sloužit uživatelUm
map,. Proto klad listů vychází z dělení mezinárodní
mapy v měřítku 1:1 000 000 o rozměrech 4fi zeměpisné šířky a 6° zeměpisné. délky a známým
postupným dělením dochází k topografické mapě
v měřítku 1 :10 000. Formát mapy v měřítku 1 :2000
se odvodí rozdělením topografické mapy v měřítku
1;10000 na 3 sloupce či' 4 vrstvy, tj. 12 listů o rozměrech 37,5" zeměpisné šířky a 1'15" zeměpisné
délky (přibližně 57X75 cm, plocha zobrazovaného
území asi 175 ha). Postupným dalším. dělením na
2sloupce a 2 vrstvy vzni.knou mapy v měřítku 1:1000
a 1:500. Formát mapy v měřítku 1:5000 obdržíme dělením mapy v měřítku 1 :10 000 na 2 sloupce a 2 vrstvy
o rozměrech 1'15" zeměpisné šířky a 1'52,5" země-

pisné délky (přibližně 46 X 46 cm; plocha zobrazovaného území asi 520 ha). Klad podle zeměpisných souřadniC zaručuje nejen přímou souvislost s topografickými mapami, ale odstraňuje hlavní obtíže, které
by jinak vznikly na styku pásů.
.
. Z uvedených rozměru je patrno, že není dokonalé
spojení mezi mapou v měřítku 1 :5000 a 1 :2000.'Kdybychom odvozovali formát mapy 1 :2000 dělením mapy
v měřítku 1:5000, dostali bychom velmi malé rozměry map v měřítku 1 :2000, které by uživatelum nevyhovovaly.otázka
kladu a formátu map byla jednou ze
závažných otázek jak technických, tak i ekonomických. Před rozhodnutím bylo třeba uvážit hospodárnost fotoleteckých I?raci, rozměry tiskařských strojů na ústavech geodézie a kartografie, kde mají být
mapy tištěny, možnost využití normalizovaných skříní, velikost zobrazovaného území, složení do normalizovaného formátu a další. Tímto rozhodnutím byly
respektovány připomínky uživatelu map zvláště ve
velikosti zobrazovaného území na jednotlivých listech.
Zásadou pro obsah technickohospodářských
map
je požadavek, aby prakticky nebylo použito generalizace. Na mapách se zobrazí body geodetického základu (trigonometrické, zhušťovací, polygonové, ni~lační, případně i jiné body) souřadnicově nebo výš- .
kově určené a v přírodě stabilizované. Body geodetického základu mají být určeny číselně se stejnou
přesností pro všechna měřítka a rozloženy v přírodě.
v potřebné hustotě s trvalou stabilizací tak, aby byly
východiskem všech pozdějších měření.
Obsahem map bude dále viditelný. polohopis všech
význačnějších předmětu měření v rozsahu větším,
než stanoví dosavadní měřické předpisy. Předměty
polohopisného měření, zejména hranice pozemku podle užívacích vztahu, hranice ,kultur a správní hranice, budou zaměřovány a zobrazovány na základě
místního šetření. Přitom je třeba uvážit otázky
údržby map ve shodě se skutečností. Předpokládá se,
že základní obsah mapy bude pro některé speciální
účely doplňován dalšími podrobnostmi přímo jejich
uživateli.
Výškopis se v technickohospodářských mapách vyznačí vrstevnicemi o základním intervalu 1 m a kótováníin pevných bodu v přírodě. Umělé spády se
vyznačí technickými šrafami.
Smluvené značky budou navazovat na značky map
topografických. Nebudou mít plošný charakter
a
z důvodu reprodukčních budou jednobarevné.
.
Pro přesnost technickohospodářských map pudou
použita kritéria stanovená dosavadními měřickými
předpisy s přihlédnutím k použitým metodám.
Součástí technickohospodářských map bude písemný operát, ve kterém budou zapsány další podrobnosti.
Je přirozené, že mapy vyhotovené v' Křovákově
zobrazení (asi na 6 % plochy státního území) zůsta.,.
nou nadále oV užívání. Sóuvislost s novým zobrazením se zajistí zákresem nového kladu listU do dosavadních map.
Podrobnější technologie vypracovaná na podkladě
uvedených zásad musí' být prakticky vyzkoušena.
.-Příslušná zkušební měření, zvláště též s použitím fotogrammetrických metod, budou uskutečněna, v letošním
příštím roce. Výroba technickohospodářsR:ých map bude zahájena v roce 1961. ,
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V závěru je třeba zduraznit, že hlavní a rozhodující je zajištění jednotnosti a neměnnosti mapového
díla a co nejhospodárnější výroby s optimálně dlouhým výrobním cyklem. Bude nutné dosáhnout, aby
v jednotlivých resort~ch byla uvážena se vší odpovědností naléhavost potřeby těchto map .i tempa jeJich výroby, abychom se mohli v přiměřeně krátké

době dostat do žádoucího předstihu před požadavky
národníhq hospodářství. Nevyhneme se rovněž řešení některých ekonomických problému.
Jen tak je možno docílit, aby nové mapy zaručovaly při efektivním vynaložení prostředkú, nejen jejich maximální využití na všech úsecích našeho národního hospodářstVí, ale aby odpovídaly svou přesností a technickým provedením všem požadavkum
i ve vzdálenější budoucnosti.

Vplyv snímok a letových dispozícií na hospodárnosť
leteckej fotogrametrie
Prof. inž. dr. Pavel Gál,
SvšT v Bratislave
Veľká úloha dovfšenia socialistickej
výstavby v naš ej vlasti sta1)ia československú geodéziu a kartografiu
Tfred rozsiahle úlohy. Na zvládnutí t(fchto úloh sa má v zmysle opatrení Ústrednej správy geodézie a kartografie vo veľkej miere podielať aj progresívna a výkonná metóda leteckej fotogrametrie.
(Články inž. Průšu
a inž. dr. B. Chrastila v 9. čísle GaKo 1958.) I keď rO'Zlsiahle použitie leteckej fotogrametrie
je už samo o sebe
významným krokom pf€: zvýšenie efektívnosti
mapovacích prác, nie je tým ešte urobené všeiico a treba sa
zameraf na využitie 1)setkých možností leteckej fotogrametrie.
Z rozličných čin(teľov ovplyvňujúcich
presnosť a hospodárnosť leteckej fotogrdmetrie
najzávažnejší vplyv majú samotné letecké snímky. Správne sa to
precLvída aj v dlhodobej perspektíve vedecko-výskumnýc1J, prác v rezorte Ostrednej správy geodézie a kartografie (článok inž. J. Koubuv 9. čísle GaKO 1958), kde sa uvádza, že podľetdoterajších
skúseností a požiadaviek výrobných zložiek sa javí potrebným venovať hlbokú pozornosť možnostiam zlepšenia výsledkov leteckého fotografovania,
ako nutnej podmienky pre zvýšenie presnosti a hospodárnosti vyhodnotenia.
Náš článok sa zaoberá rozborom týchto možností.
.
!

Otázka racionaUzácie fotogrametrických
prác

mapovacích

-

let e c k é sní m k y; ich kvalita, geometrická
presnosť, snímková mierka a správne prekryty;
e t óda: a p r í str oj e použité na vyhodnotenie;
vývoj fotogrametrie v ostatných desaťročiach, kto9 e ode t i c k é pod k I a d y; hustota siete pevrý prebiehal často bez ohl'adu na dialektický vzťah
ných bodov so zretel'om na určovanie vlícovacích
medzi ekonomikou a technikou fotogrametrických
bodov;
mapovacích prác, priniesol rad rozličných pracovných
or 9 a n i z á c.i a p r á c e; vhodné technologické
metód a v závislosti od toho aj vel'mi mnohotvárne
postupy aj so zretel'om na revíziu vykonaných
inštrumentárium. V čase tohto dosti živelného vývoprác.
ja .'sa vel'mi málo námahy venovalo výskumu vyhotovených prác z hl'adiska optimálneho využitia všetJe zrejmé, že všetky tieto faktory nemažeme jedkých možností leteckej fotogrametrie a rol>ili sa len
noznačne definovat, resp. oddélene hodnotiť, tým
ojedinelé pokusy bez zámeru tieto výsledky zovševiac, že sa za raznych okolností' menia. Keď si ich
obecňovať.
bližšie všimneme tentoraz v obrátenom poradí, vyplýva nám, že na účelnú, a vyváženú organizáciu práce
Problém racionalizácie mapovacích prác vo všebude mať zásadný vplyv to, akým spasobom zvládneobec.nosti spočívá v stanovení' optimálneho súladu
medzi r Ý c h los ť 0;tI pracovného postupu, p r ~ s- - me prvé tri faktory. Pokial' ide o vplyv geodetických
podklaqov možeme tento považovať za konštantný
n o s ť o u výsledkov a výš k o u n á k I a d o v. Vlopre rozličné postupy i keď z rozborov uvádzaných
hu zrejme splníme najlepšie, keď mapové dielo s pov ďalších statiach vyplývajú široké možnosti pre znížadovanou presnosťou a účelu primeraným obsahom
ženie závislosti od vlícovacích bodov.
vyhotovíme v na j k r a t š o m č a s e a s na jme nPokial' ide o metódy a prístroje, je dnes už samoŠ í min
á kl a dmi.
zrejmý názor, že najvyššiu hospodárnosť docielime
Je· všeobecne známe, že uvedené fundamentálne
len pri používaní univerzálnej metódy. Rozličné zjedfaktory spolu súvisia a vzájomne sa vymedzujú. Vynodušené a diferencované pracovné postupy boli a
soké požiadavky na presnosť vyžadujú náročnejšie
príležitostne snáď aj budú východiskom z núdze najpracovné metódy a prístroje a práca pochopitel'ne
m§. materiálnej. Naše zameranie sa na univerzálnu
pokračuje pomalšie. Naopak privel'ká snaha po hosmetódu je odovodnené aj tým, že u nás máme vel'mi
podárnosti .a skracovaní času potrebného na vyhotorozsiahly park uniyerzálných prístrojov, .}<torýchkavenie máp si nutne vyžiada' ústupku v požiadavkách
pacita skoro už aj dnes vystačí aj na veľmi intenzívna presnosť.
ne mapovacie práce.
Najvačší význam z hl'adiska hospodárnosti sa dnes
Všetky tieto všeobecné zásady platia v plnom rozpripisuje vlastným snímkam, najma ich kvalite, geosahu aj pre mapovanie metódou leteckej fotogrametrickejpresnosti
a letQvým dispozíciam z W'adismetrie. Efektivnosť fotogrametrických
mapovacích
ka plošného fotografovanla. Preto sa práve s touto
prác ovplyvňuje rad faktorov a síce:

- m
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otázkou budeme hlbšie zaoberať so snahou preiukázať, žeplánovanie letových dispozícií a správne vykonanie snlmkového letu ovplyvňujú presnosť a hospodárnosť rozhodujúcim spasobom.
Na hospodárnosť leteckej fotogrametrie má zásadný vplyv- aj určovanie vlícovacích bodov, ktoré
dnes ešte zvličša robíme geodetickými metÓdami. Je
:preto pochopitelné, že hospodárnosť fotogrametrie
maže veJ'mi priaznivo ovplyvniť aj snímková triangulácia. S touto už samo dosť širokou otázkou sá tu
však nebudeme zaoberať.
Letecké snímky ako prostriedok
vo fotogrametrii

racionalizíicie

ných prostriedkov, ukazujú sa pre racionalizáciu
fotogrametrických mapovacích prác tieto nové možnosti:
-'- použitie menšej snímkovej mierky,
- účelné usporiadanie letových dispozícií vzhfadom na mapované územie,
- použitie širokouhlej optiky,
- zvačšenie formátu snímok,
- 1etové dispozície s konvergentnými snímkami.
V akéj; miere t~eto prostriedky prispievajú k racibnalizácii fotogrametrických mapovacích prác, resp.
ako sa vzájomne doplňujú, ukážeme si podrobným
rozborom jednotlivých tém.
Prechod na menšie snimkové mierky

Ako v každom produkčnom procese, aj pri mapovaní metódou leteckej fotogrametrie účinnú racionalizáciu dosiahneme, ked' vylúčime, prípadne znížirne
všetky str a t o v é č a s y. K' stratovým patria vo
fotogrametrii všetky tie časy, ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné na, vyhotovenie snímok a pre ich
polohové a výškové vyhodnotenie.
Podl'a toho, za predpokladu, že kvantum práce,
spojené s vykreslením polohopisu a zobrazením terénu vrstevnicami, ako aj kartografická
úprava
ostávajú pri rozličných technologických postupoch
fotogrametrického
vyhodnotenia tovnaké, z á s a dne o v p 1Yv nit e I n é s ú č a s ypotrebné
pre
9 e ode ti 'e k é P r á c e spojené s určovaním vlícovacích bodov a pre
o r i e n tác i u s t e r e o 9 r a m o v vo vyhodnocovacom prístroji.
Potreba času pri týchto dvoch pracovných úkonoch
zre,ime rastieúmerne
s počtom potrebných' stereomodelov. To ukazuje, že z hťadiska hospodárnosti op'timálne riešenie dosiahneme, ked' mapovanéúzemie
zakryjeme s najmenším počtom stereomodelov, re'sp.
leteckých sním ok. Prltom mierka snímok musí pravda umožňovat vyhodnotenie s požadovanou presnosťou.
Je pochopiteťné, že na hodnotu, t. j. presnosť a
úplnosť fotogtametrického
vyhodnotenia, má prvoradý vplyv k val i t a ob r a z u a 9 e o m e t r i c k á
P r e s n o s t sní m k y. Kvalitu obrazu posudzujeme podťa rozlišovacej schopnosti pre vel'mi malé
kontrasty a vyjadrujeme ju počtom ešte oddelene
zobrazených čiarok na milimeter. Nageometrickú
presnosť zobrazeni a má zasa najvačší vplyv stupeň
korekcie chýb objektívu, najma jeho skreslenia a d'alej tvarová stálosť emulzných podkladov.
Až donedávna vývoj optiky z hťadiska požiadaviek
fotogrametrie stagnoval a ešte aj na VI. medzinárodnom
kongrese
ofotogrametrii
roku
1948
v Haagu sa konštatovalo, že zvyšovaniu hospodárnosti fotogrametrických
mapovacích prác prj;lkáža
nedostatočná kvalita leteckých fotogrametrických
objektívov, a tým aj nedostatočná kv'alita s]límok.
Od toho času však vývoj optiky, v tomto smere pokročil a dnes máme na zhotovovanie snímok ako nor!l1álne, ,tak ••
aj širokouhlé objektívy s vysokou rozlišovacou schopnosťou, ktoré dávajú obrazy prakticky bez skreslenia a pri ktorých sa podstatne zlepšila aj korekcia straty svetla k okrajom. Okrem
toho vznikli aj nové, tzv. nadširokouhlé bbjektívy
so zorným uhlom viac ako 120°. K~d' k tomu prirátame aj vývoj letectva, najma moderných avigač-

Požiadavke hospodárnosti fotogrametrického mapovania pri určitých stanovených požiadavkách na
presnosť zrejme najlePšie vyhovieme, .ked' je snímková mierka čí~ menšia. V tomto prípade pre danú
úlohu potrebujeme menej snímok, resp. stereomodelov, a tak aj menej vlícovacích bodov.
Položme si preto' otázku: A k á je n'a jme n š ia
sní m k o vám i e r k a, ktorú ešte mažeme použiť
pre vyhotovenie mapy s požadovanou polohovou
a výškovou presnqsťou? Odpoved' na túto otázku
je v~eobecne tá, že najmenšia snímková mierka záviší od možnosti, s akou mažeme rozoznať bezpečne
aj tie najmenšie podrobnosti (napr. signa1fzované
hraničníky), ktoré sa majú na mape zobrazit. Z toho
aj správne vyplýva, že sní m k o v á mi er ka z áv i s í od úloh y. Podl'a toho snímková mierka
bude rozna napr. pre mapy topografické, lesnícke,
geolQgické alebo iné. V .d'illšom uvádzané úvahy budú
sa týkat podmienok pli'i vyhotovovaní topografických
máp v súbore štátnych mapových diel, pre ktoré
platia všeobecne vysoké požiadavky napresnosť
a
úplnosť zobrazenia. Tu odvodené podmienky potom
pochopiteťne vyhovujú požiadavkam iných druhov
máp.

Vzťah
medzi
snímkovou
a mapovou
m i e r. k o u dnes všeobecne vyjadrujeme vzorcom
ms

=

c Vmk

kde m. je mierkové číslo snímky, mk je mierkové
číslo mapy. Koeficient c je práve mierou hospodárnosti a aj sa všeobecne označuje ako k o e f i c i e n t
hospodárnosti.
Uvedený vzorec ''Odvodil empiricky G r u ber roku 1937 na podklade štatistického prieskumu vykonaných mapovacích prác (1). Aj dnes priznáva sa mu
všeobecná platnosť lebo pomerne dobre vyjadruje
závislosť medzi snímkovou a mapovou mierkou.
Úmerne s vývojom fotogrametrie narastala iba hodnota koeficientu hospodárnosti c, t. j. pte dané úlohy
sa pre zvýšenie hospodárnosti
prác prechádzalo
postupne na menšie snímkové mierky.
Gruber povodne stanovil pre c hodnotu 100 a pri
znížených požiadavkách na presnosť hodnotu 130.
V snahe po hospodárnosti prax postupne prechádzala na menšie snímkové mierky už ajpri vtedajších objektívoch a vyhodnocovacích prístrojoch. Aj
u nás napr. ,už po roku 1945 sme pre mapy 1:2000
používali snímkovú mierku 1:7500, z čoho vyplýva
c = 168. Pri nedávno dokončenom topografickom
mapovaní 1:25000 smlilpoužívali snímkové mierky asi
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1:23000, z čoho vyplýva c = 146. Podfa návodu pre
fotogrametrické práce sa pre mapy 1:10000 majú
používať snímkové mierky v medziach 1:12000 až
1:18000, čiže c je .potom ,v medziach 120-180;
V SSSR (2) pre mapovanie 1:10000 používali koeficienty hospodárnosti až do 180.
V zásade nie je možno dobre stanoviť všeobecne
platný a presne definovaný vzťah medzi snímkovou
a mapovou mierkou, pretože na to vplýva rad razných činitefov. Z týchto činitefov okrem stanovených
. medzí presnosti a zapracovanosti personálu má prvoradý vplyv sám vyhodnocovací prístroj. Pre vyhodnotenie s vyhodnocovacim pt'ístrojom II. rádu, napr.
multiplexom,. treba použiť vačšiu snímkoyÚ mierku,
teda menšieho činitefa hospodárnosti, ako pre vyhodnotenie napr. na stereoplanigrafe. Podobne aj pre
vyhodnotenie na jednoduchých a"utografoch A6 (resp.
.<'\8)treba použiť vačšiu snímkovú mierku ako pre
vyhodnotenie na precíznom vefkom autografe A5
(resp. A7).
>
M o Ž ~o s ť p rec hod u n a m e n š i e sní m k o v é mi e rky. VeI'ký vplyv na koeficient hospodárnosti má, pochopiteI'ne, kvalita snímky ako produkt kvality objektívu fotokomory a použitého fotomateriálu. V tomto smere vefkým prínosom sú
nové typy tzy. v Ys o k o v Ý k o n n Ý c h o b j e kt í v o v (napr. WiIdov AVlOTAR a AVIOGQN, sovietske objektívy typu RUSSAR, Zeissov TOPAR a
iné); ktoré pri minimálnom skreslení majú vysokú
rozlišovaciuschopnosť.
Pria2;nivý vývoj v kvalite
objektívov a leteckých fotografických emulzií, ako
aj zvýšenie optickej a mechanickej presnosti vyhod'nocovacích prístrojov
umožnili prechod na ešte
menšie snímkové mierky, pri zachovaní doterajšej
predpísanej presností.
I keď ešte chýbajú výsledky systematického výskumu mapovacích prác vykonaných ..za rovnakých
podmienok rozličným inštrumentáriom, dobrý obraz
o možnostia(:h prechodu na menšie snínikové mierky
si mažeme urobiť pódfa príkladov uvádzaných v odbornej tlačí.
Tak napr. H e i s s I e r (3) uvád~a pre mapovanie
1:5000 v Nemecku (Grundkarte)' snímkovú mierku
1:14 000, z Čoho vyplýva c = 200. Túto hodnotu koeficientu hospodárnosti určil na podklade vykonaných
prác. pri ktorých sa snímky, vyhotovil,' komorami
vystrojenými objektívmi AVIOTAR a AVIOGONa vyhodnotili sa na Wildovom autografe A6.
We i b rec h t (4) navrhuje pre mapy v mierkach
pre 1:10 000 až 1:25 000 koeficienty hospodárnosti
v medziach c = 200-230.
K a s per
(5) uvádza pre mapy vo vefkých mierkach a pre razne pracovné' súpravy hodnoty koeficientu hospodárnosti v medziach od 200-300.
S c her m e r hor n (6) uvádza pre katastrálne mapovanie v mierke 1-:1000ako 'účelnú snímkovú mierku
1:7500 a pre mapy v mierke 1:2000 snímkovú mierku
1:12000. V prvorn prípade c = 240 a v druhom prípade c = 270.V Rakúsku pri katastrálnom mapovaní (7) použili
pre mapy v mierke 1:1000 snímky vyhotovené Wildovou komorou na dosky v mierke 1:11 000, z čoho
vyplýva až c = 348.
Prelifad o hodnotách snímkových mierok pre rozličné mapové .mierky pri stúpajúcej hodnote koe.;.

dispozícií

na hospodárnost
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Vztah snímkovej
mierky
k m'apovej mierke
plocha zobrazená na jednej snímke •

a

ficientu hospodárnosti uvádza obr. 1. Rýchly vzrast
plošného výkonu, ako to vidíme na prayej častí obrazu, ukazuje, že použitie menšej snímkovej mierky je
veI'mi účinný prostriedok racionaIizácie fotogrametrických mapovacích prác. Vidíme, že pri prechode
od c = 100 do c = 300 sa plošný výkon jednotIivej
snímky zvačšíaž 9krát, čiže teoreticky sa počet potrebných snímok redukuje na jednu devatinu.
Hodnoty plošného výkonu z obr. 1 vzťahujl). sa na
jednotlivú snímku formátu 18 X18 cm. Podobné pomery ~ú aj v prakticky doležitejšom prípade plošného
fotografovahia. Obraz o prínose, ktorý dostan~me
prechodom na menšiu snímkovú mierku, vyplýva
z príkladov uVedl'mýchv tabufke I, kde sú porovnané
Tab. 1. Letové dispozicie
hospodárnosti

pre rózne koeficienty

}<'otokomoras f ~ 210 mm, Ú,Žitkový formát 170 x 170 mm,
q

=

0,25
.

Mierkamapy
Počet listov
Rozmery mapových listov
Rozmery
územia

1 : 10000
12

1: 5000
12

46 X 46 cm"

46 X 46 cm"

18,4 X 14,0 km"

9,2 X 6,9 km"

Medze koeficientú
hospodárnosti c

100-130

1

2

200-210

,

I

100-13p

200-210

---3

12
7
Počet pásov
Koeficient
hospodárnosti
120
207
Výška letu
2520 m 4300 m
Mierkové číslo
snímky
12000
21000
Počet snímok
v páse·
18
11
Pozdlžný
prekryt
0,60
0,60
Celkový počet
216
snímok
77
Počet modelov
204
70
Počet vlfcova,438
158
cích bodov

4

5

5

9
113
1700 m

204
3050 m
I

8100
14
0,61

14'800
8
0,60

126
117

40
35

255

83

.letové dispozície pre mapovanie v mierkach 1:10 000
a 1:5000 pri starých koeficientoch hospodárnosti
v medziach c = 100-130 a pri jeho hospodárnejšej
h'odnote v medziach c = 200-210. Táto hodnota sa
javí podfa príkladov a úvah uvádzaných v .citova-
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nej literatúre primeraná aj pre naše pomery, hoci
tastrálnom mapovaní použili zacieÍené snímky tak., že
by sa móhk> prípadne uvažovať aj o vyššej hodnote.
jeden stereomodel kryl dva listy katastrálnych máp
s rozmermi 500X625 m v mierke 1:1000 [7]. Ako viKonečné slovo v tejto veci však bude mocť povedať
len systematický výskum' presnosti a hospodárnosti
díme na obr. 2, letové dráhy sú na rozhraní dvoch
vyhotovených prác.
I
Pre zostavenie náletových plán ov sme použili sposob optimálneho využiti a prekrytov vo vzťahu na
zvolený počet 12 listov máp ,uporiadaných do štvor~
uholníka v troch stípcoch a štyroch vrstvách. Príklady ukazujú, že počet stereomodelov, a tak aj počet potrebných vlícovacích bodov, sa pri prechode
od c = 120 na c = 200 zmenší 3 až 4 razy, čo nesporne znamená prínos na hospodárnosti.
Vel'mi cennou je najmii skutočnosť, že sa tým
~- - - - -ClO
zmenší závislosť od vlícovacích bodov; Skúsenosti
~.,.
z praxe ukazujú, že sa často nemože využiť plná kapacita vel'kých univerzálnych vyhodnocovacích príT ;OOm
stroj ov, pretože vyhodnocovatel'ské skupiny nie sú
načas zásobené potrebným počtom vlícovacích bodov.
&
Práve určovanie vel'kého počtu vlícovacích bodov,
Obr. 2. Letová dispozícia so zacielenými snímkami použitá
potrebných pre doterajšie letové dispozície, fot-ogral're katastrálrte mapovanie 1:1000 v Rakúsku; stereomodel
metrické práce najviac idržujú a zdražujú.
zo snímok v mierke 1:12000 kryje dva listy katastrálNutným predpokladom prechodu na menšie ,snímnych máp.
kové mierky je ovšem použitie vysokovýkonného obmapových vrstiev, čiže v odstupe 1000 m, snímky sa
jektívll a kvalitného negatívneho materiálu.
exponujú vždy nad rohom mapových listov.
O t á z k a emu I n é h o pod kl a d u. S možAko avigačný podklad v tomto prípade použili lenosťou pr~h-odu na menšie snímkové mierky súvisí
tecký fotoplán v mierke 1:15000, ktorý vyhotovili po
aj otázka, či sú hbspodárnejšie f i 1 m y, alebo d o s predbežnom snímkovom lete s fotokomorou RC5
k y. Všeohecne sa usudzuje, že dosky sú presnejšie
(18X18 cm2, f=21 cm). Do fotoplánu zakreslili klad
ako filmy, ktorých nevýhodou je ich zrážka. Preto pri
mapových listov; okolo rohov listov každého druhého
použití doskovej komory možeme prejsť na maxiradu vyznačili kruh s' priemerom 100 m (6,6 mm na
m<1lnehodnoty koeficientu hospodárnosti.
fotopláne), do priestoru, ktorého musel padnúť stred
Ani tu však nemožno Vyjadriť v lineárnych závis··
snímky. Snímky sa vyhotovili doskovou fotokomorotl
lostiach; je však nepochybné, že drahá a ktehká dosWild RC7 a s formátom 14 X 14 cm2 a f = 100 mm
ka neposkytuje nijaké výhody pri práci. Aj fotokos výšky 1100 m, takže snímková mierka bola 1:11 000.
mora je zložite'jšia a drahšia, pričom kapacita filmoVyhodnotenie na Wildovom autografe A7 ukázalo, že
vej komory je podstatne vyššia.
aj pri takejto vel'mi hospodárnej letovej dispozíoii
Pre vývoj novodobých doskových fotokomor boli
s vysokým koeficientom hospodárnosti (c ""350) sa
rozhodujúcimi obavy pred nedostatočQou rozmerovou
može dosiahnuť presnosť požadovaná pre katastr~lne
stabilitou filmu, resp. z tohe) vyplývajúcich vyhodnomapy.
covacích chýb. Tieto obavy sa opierali predovšetkým
Pozoruhodný návrh na vyhotovenie mapy 1:5000 y
o výskum v laboratórnych podmienkach. Novší výNemecku (v rozmeroch sú 2 X 2 km2) podal K a s per
skum, podstatne lepšie prispos()bený praktiékým pra[8]. Navrhuje zacielené snímky so zretel'om na klad
covným podmienkam. však ukázal, že prevaha' doskoa rozmery listov mapy so vzdušnou základnicou 1 km
vých ,komor v presnosti je pomerne malá (asi 20 %),
takže prakticky možeme filmové aj doskové komory . a odstupom snímkových pásov 2 km (obr. 3). Takto
považovať za rovnocenné. Z hl'adiska hospodárnosti
treba preto uprednostiť filmové fotokomory.

- --

-. -

z

Racionálne letové dispozície
Pri stanovení letových dispozícií treba prihliad3t
ha plné využitie fotokomory aj vyhodnocovacieho
prístroja. Z hl'adiska hospodárnosti je dOležité nielen
znížiť 'počet potrebných snímok, ale' sa postarať aj
o ich správne
rozdeleniě
na mapovaríú
o b I a s ť. V t@llto smere najvyššie výhody dosiahneme, keď klad snímok, resp. stereomodelov zásadne
prisposobíme kladu a rozmerommapových list ov. Takéto letové dispozície p'redpokladajú zalietanie presne v smere sekčných rámov, obvyklé v smere východ
- západ, pričom sa vyhotovia tzv. z a c i e len é
sní m k y, t. j.taM, ktoré sú exponované nad určitými, vopred stanovenými bodtni.
VýhOdy letovej dispozície so zacielenými snímkami
si ukážeme na dvoch príkladoch. V Rakúsku pri ka-

Obr. 3. Projekt letovej dispozície so zacielenými snímkami
pre nemeckú Grundkartu
1:5000 (podl'a Kaspera).

každý l~st mapy vznikne vyhodnotením len dvoch
stere'omodelov, a každý stereomodel leží jednoznačne
na jednom Jiste mapy a nie na dvoch, prípadne aj na
štyroch mapových listoch.

1959/66

Geodetický
obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 4 GáZ: VpZyv snímok

a Zetových

Uvedené pr:íklady ukazujú, že možnosti prechodu
na menšie snímkové mierky vďaka zlepšenej kvalite
objektívov umožňujú využiť vÝhony zaciehmých snímak, ktoré zaisťujú účelný postup yyhodnotenia a
maximálnu hospodárnosť. Námietky, že je také dispozície za letu ťažko zadržať, pJ;i dnešnom stave
a prostriedkoch letectva a avigačných prostrie'dkov
už neobs1toja. Potvrdili to konečne .aj naše prvé pokusy so zacielenými snímkami, y-yhotov!"l1ými nad
skušobným priestorom Tel č. Okrem toho qové mpžnosti sa tu otvárajú aj pri použití helikoptéry. Trocha
viac námahy a zvÝšená starostlivosť pri snímkovom
lete sa potdm pri y-yhodnotení viac ako zaplatí.
Použitie širokouhl~j optiky
V prvých fázach vývoja mali širokouhlé objektívy
ešte pomerne vel'ké skreslenie a okrem' toho vel'kú
stratu svetla ku okrajom. Preto k ním z hl'adiska
presnosti nebola vel'ká dovera. vývoj však priniesol
nové, hodnotné širokouhlé objektívy, z ktorých napr.
sovietske Russary sú prakticky bez skreslenia a ich
strata svetla k okrajom sa podstatne zm!"l1šiIa. Vynikajúce vlqstnosti má tiež. dnes užvel'mi rozšírený
WiIdov širokouhlý objektív AVIOGON od Berteleho,
ktorý pri svetelnosti 1 :5,6 má zorný upol 2 IX = 100 g
Pokial' ide o prínos, ktorý može znamenať použitie
širokouhlej optiky pre hospodárnosť fotogrametrie,
hodnoverný úsudok by sme si mohli utvoriť, len keby
sme mali možnosť porovnať vÝsledky hotovÝch prác
vykonaných za približne rovnakých podmienok, jednak z normálnych snímok a jednak zo širokouhlých
snímok. Žial' v odbornej Iiteratúre
nachádzame
v tomto sJrnere len vel'mi málo materiálu. Je to iste
preto, že kvantitatívne
zhodnotenie
si vyžaduje
prieskum rozsiahleho snímkového a mapového materiálu ako z hl'adiska presnosti, tak aj hospodár.nosti a tejto práci sa na škodu veci 'Venuje zatial'
len málo pozornosti. Pokúsime sa preto tento nedostatok nahradiť teoretickým rozborom.
Jednotlivá širokouhlá snímka neznamená z hl'adiska
hospodárnosti nijaký prínos, i keď sa často mylne
ako dokaz toho uvádza,že pri rovnake,j vÝške letu
sa širokouhlou snímkou obsiahne vačšia plocha. Toto
však nie je d6ležité, lebo rozhodujúci význam tu má

dispozícií

na hospodqrnosť

Z hl'adiska jednotlivej snímky moze na vol'bu
typu fotokomory mať prípadne vplyv iba dostup použitého lietadla.
Ináč s!a však veci majú, keď berieme pre prax doležitejší sp6sob stereoskopického plošného fotografovania s rovnobežnými snímkovými radmi. Pri radovom fotografovaní so stereoskopickým prekrytom
by sme teoreticky najviičší k r o k, t. j. P r 1 r a s t o k
P I o c h y od s'n í m k y k sní m k e, dosiahli,
keby sa podlžny prekryt rovnal 50 %. Tento prípad
však vpraX;i nemožno použiť, lebo l'ahko by mohli
vzniknúť medzery medzi susednými stereomode'lmi.
Preto volíme prekryt 60 % (0,68), takže krok od
snímky k snímke je 40 % (0,48) -a susedné stereomodely sa tiež prekrývajú o 20 % ,<0,28), ako to zná-

Obr. 5.Snímkový
rad s normálnymi
a prekrytom
60 %.

snímTCami

zornuJe obr. 5. Takéto letové dispozície' sú účelné
len pre. fotografovanie s normálnými fotokomorami;
pri širokouhlých komorách možeme zvoliť z hI'adiska
'hospodárnosti
účelnejšiu dispozíciu, keď uvážime,
že základnicový pomel' ako faktor presnosti výhodnotenia je pri širokouhlých sJ1Ímkových dvojiciach
podstatne vačší.
Základnicový pomel' ff = b:h, ako vieme, je mierou presnosti výškového y-yhodnotenia, ako to vyjadruje vzorec

dh

= m, dp
ff

ktorý dostaneme diferencovaním
stereofotogrametrie

základného

vzorca

h-!!L
p

ľ·····················
\

Obr. 4. Konštanta

komory

a snímková

mierka.

snímková mierka. Ako vyplýva z obr. 4, každým typom fotokomory
možeme dosiahnúť požadovanú
sní:mkovú mierku lebo platí

M,=Á.~./a_

h1'h2'ha

Ako vidíme výšková chyba dh klesá so zvačšovaním základ.nicového pomeru. Narastanie presnosti 50
základnicoyÝm pOlllerom však nem6žeme brať Iineárne, lebo pri veI'kých základnicových pomeroch vzrastajú ťažkosti so stereoskopickým
pozorovaním.
akrem toho teoretický rozbor niektorých úkazov fyzikálneho charakteru, najma posun obrazu z pohybu
lietadla a z výškových rozdielov terénu, prejavuje sa
v neprospech širokouhlých snímok [9]. Praktické
skúšky presnosti (obr. 6) ukázali, že narastanie základnicového pOlT\eru až asi do hodnoty 1,0 prináša
zisk na pr~snosti výškového y-yhodnotenia; ďalej zvyšovať základnicový pomel' už nemá význam, lebo stúpa neistota v nastavení značky, vyplývajúca z fyziologických pozorovacích ťažkostí.
Vidíme, že širokouhlé snímky, pri ktorých je základnicovÝ pomel' takmer dvojnásobný, umožňujú
tiE'Žtakmer dvojnásobnú presnosť vÝškového vyhodnotenia. Táto skutočnosť tUnožní potomhospodár-
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Tab. 2. Porovnanie

letových dispazíCÍ'í pre normálnu
fotokomoru

a' širokouhlú

Mapa 1 : 10 000
46 cm', t.j. plocha 18,4 x 14,0 km'
koeficient hospodárnosti c = 200 - 230

12 listov 46

.~

~

E

Geodetický
obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 4

na hospodárnost

x

fotokomora 18' x 18 cm

2

.

letové dispozloie

,

normálna
f = 210 mm

ppčetBásov

7

-- ~.~-_

I f širokoúhla
~ 115 mm

207

koeficient hospodárnosti
---

-,

mierka snímky
I

I

i

I

i

,

O,!!

základnlcový

I

I

i

,

,,O

porner

i

I

i

%
základnicovým
výškového me-

snímkami

15
,-----

0,60

celkový počet snímok

77

je potom O,1s, čo v úze'mí zodpovedápribližne prekrytu 0,2s normálnych snínlok. Krok od stereomodelu k stereomodelu je potom 2 X 0,3s, t. j. 0,6s, na
rozdiel od kroku 0,4s pri normálnych snímkach.
Z toho vyplýva, že počet vyhodnocovaných modelov
se v jednom páse zníži asi o jednu tretinu.
Prekryt v hodnote 0,7s m.ažeme dobre použiť, lebo
napr. pre komoru 18X111cm2 a f=115 mm dostaneme aj pri tomto prekryte ešte vždy vel'mi priaznivý
základnicový pomer I}= 0,46.
Príspevok k hospodárnosti prinášajú širokouhlé
komory aj so zreterom na priečny/ prekryt. Pri nor-,
málnych komorách volíme priečny prekryt obvykle
v hodnoteq={),2-0,3s. Tomutoprekrytu pri široKouhlych snímkach zodpovedá hodnota q == 0,l-o,15s:
Takto sa odstup snímkových pásov pri širokouhlých
snimkach z hodnoty 0,7-0,8s'zvačší na hodnotu 0,85
až 0,90s.

Pre získanie obrazu o číselných hodnotách takto upravenej letovej dispozície porovnáme letové
dispozície s normálnou a šil'okouhlou fotokomorou
. premapu
hto 000 pri, c=2l.O, ktorý sme uviedli
v predchádzajúcej stati v tab. 1.
Porovnanie v tabul'ke 2 ulkazuje, že prírastok na
hospodárnosti oproti normálnej fotoikomore, vyjadrený znížení:rn počtu potrebnýc;h modelov avlícovaCích bodov, je až 30 %.

0,71
--'-

-'--'---'--~

90

---- --------.-~--_._-

počet modelov v páse

10
70
._~

celkový počet vlícovacích
bodov
----

základnicový

pbmer

---

8

-~,,---

a pre-

-------

11

~j

celkový pbčet modelov

rad so širokouhlými
kry tom 70 %.

21300

21000
----------

--'--'--'-'~

neJslU letovú 'dispoz(ciu, založenú na vačšom prekryte snímok.
Keď zvačšíme pozdížny prekryt z O,6,s'. na 0,7s,
mažeme ,,'pri vyhodnotení jednotlivé 'stereomodely
tvoriť postupne zo snímkových dvojíc 1-2, 3-4,
atď., čiže použiť vždy k a ž d ú dr u h úz á k I a dnic u (obr. 7). Prekryt jednotlivých stereomodelov

Obr. 7. Snimkový

2450

~---

pozdÍžny prekryt

------~-

430p

počet snímok v páse

,f,!!

Obr. 6( Prakticky
zisteny
vzťah medzi
pomero~
a presnosťou stereoskopického
rania (podfa Brucklachera).

._---

,

212
.

výška letu (v m)

6

.. - ..~-------

--~_._----

158
-------

0,35

._._-

48
------

-~

98
----------

(J,46

K širokouhlým snímkam bola donedávna určitá
nedavera a všeobecne sa uvádzalo, že presnosť v~hodnotenia zo šir<;>kouhlýchsnímok je menšia ako zo
snímok normálnych i keď teoretické rozbory svedčia o opaku. Tieto pochyby boli oprávnené len potiaf, pokiaf ešte kvalita širokouhlých objektívov nebola celkom na výške. Dnes, keď máme vysokohod'notné široko uhle objektívy, ako RUSSAR, AVIOGON,
PLEON a iné, ktorých skreslenie sa prakticky rovná
nule, sú tieto obavy už bezpredmetné.
Ani z obavy z toho, že pri širokouhlých snímkach
majú okrájové lúče už privel'kú nadirovú vzdialenosť
a z toho vyplývajúcu menšiu presnosť polohového
určenia, celkom'neobstoja. Vo Švajčiarsku napríklad
fotogrametrické podniky už dlhé roky používajú na
presné fotogrametrické práce tzv .. normálne konvergentné snímky, pri ktorých sklon okrajových lúčov
je ešte o niečo vačší,. a predsa dosahu,jú predpísanú
presnosť, a ako s?- tvrdí, dokonca aj s vačšou istotou ako pri použití normálných snímok.
Obavy ,z hluchých priestorov, ktoré by pri širokouhlých snímkach azda mohli vznikať vo vačšej miere,
prichádzajú do úvahy už len vo vysokohorských terénoch; aj tu si však z prípadu na prípad mažeme
po,mocť tým, že mod(i':'lytvoríme priamo zo sused. ných snímok.
Nevýhodou letovej dispozície so širokouhlými
snímkami a prekrytom 0,7s je len to, že je tu vačšia
spotreba negatívneho materiálu. Tieto náklady sú
však oproti zisku pri určovaní vlícovacích bodov aj
pri vyhodnotení celkom nepatrné.
Uvedené rozbory ukazujú na prednosti širokouhleoj fotografie z hl'adiska hospodárnosti. Pre konečný ,úsup.ok však treba presikúmať viaceré konkrétne úlohy z hl'adiska presnosti a hospodárnosti;
iba takto dostaneme správne podklady pre porovnanie výhod a nevýhod normálnej a širokOuhlej snímky a budeme mocť posúdiť, aký prínos na efektívnosti širokouhlé snímky pl'inášajú.
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Vplyv prekrytu

snímok

a letových

dispozícií

na hospodárnosť

prekrytu
na. hospodárnost
(podl'a Schoelera).

fotogrametrie

čet stere'omodelov ako aj počet vlícovacích bodov;
zvyšuje zhruba až dvojnásobne. Pritom zvačšenie
pozdIžneho prekrytu može byť často sposobené len
tým, že sa pri snímkovom lete nevenuje dostatočná
pozornosť správnemu časovému intervalu, resp. že
sa nedodržia podmienky nálEYtovéhoplánu.
Hodnoty v obr. 8 sa vzťahujú na územie
10 km X 10 km, t. j. 100 km2, pričom snímkové rady
sa prekrývajú v hodnote 20 %; pozdIžny prekryt sa
mení v medziach od 60 % do 80 %. Závislosť je vyjadrená aj vzhfadom n!l koeficient hospodárnosti,
takže obraz ukazuje aj priebeh vzrastu hospodárnosti so znižovaním snímkovej mierky. Vzhfadom
na významný vplyv prekrytu na hospodárnosť treba
pri preberaní snímok hodnotu prekrytu kontl'olovať
a vyhodnotenie nerobiť s takými snímkami, kde by
sa museli robiť vefké ústupky v otázke hospodárnosti.
Zvačšenieformátu

snímok

...

nakej výške letu a zhruba aj pri plošnom vYkone
dáva fotqkontora s formátom 23 X 23 cm2 snímkovú
mierku zvačšenú 1,35krát. Keby sme napr. fotokomorou 18 X 18 cm2 vyhotovili snímky v mierke
1:10000, za tých istých okolností by sme s fotokomorou 23X23 cm2 dostali snímkovú mierku 1:7400.
Táto skutočnosť má iste priaznivý vplyv na presnosť
a tak aj hospodárnosť práce.
Prechod na vačší snímkový formát prináša ovšem
vačšiu možnosť vzniku c h Ý b z n e ro v i n n é h o
P o I o žen i a f i I 'ln u. Pre'to fotokomory vačších
formátov možno na meračské účely použiť len pri
dokonalom a dobre fungujúcom zariadení na urovnanie filmu.
Ako by sa zvýŠila hospodárnosť pri prechode
z formátu 18 X 18 cm2 na formát ~3X 23 cm2, ukáže.me si na číselnom príklade. Porovnáme výkon dvoch
širokouhlých Wildových fotokomor pri riešení úlohy topografického mapovania 1:10000 (tab. 3). Túto
úlohu sme už riešili s použitím normálnej fotokomory tab. 1, stlpec 3. Hoc~ by sme tu. mohli, kedže
ide tu o širokouhlé fotokomory, použiť výhody zalietania s prekryom p = 0,78, z dovodov porovnania použijeme iba obvyklý prekryt okolo p=0,6s.
Ako úžitkový formát sme pri štandardnom formáte
použili hodnotu 17 X 17 cm2 a pri anglosaskom formáte hodnotu 22 X 22 cm2.

značný vplyv nahospodárnosť
má aj pozdIžny
prekryt snímok. Neprimerane vefký prekryt podstatne znižuje hospodárnosť tým, že sa tak zvačšuje počet stereomodelov i vlíoovacích bodov. Ako vidno na
obr. 8, pri prechode z prekryth 60 % na 80 % sa po-

Obr. 8. Vplyv

na hospodárnost

Tab. 3. Porovnanie
formátom

v;ýkonnosti

I

dvoch fotokorrWr s róz'!1'ym
.

18 x 18
cm'
f = 115

listov mapy 1 : 10 000
formátu 46 x 46 cm',
t.j. územie 18,4 x 14,0 km'
12'

mm

2~

f ~

x

2~
152

--- ..

1-

altern.

I

cm'
mm
-- .. -

altern.

II

5
6
7
počet pásov
I
188
koeficient hospodárnosti i
207
.222
3350m
2850m
výška letu
I 2380:m
mierka snímky
2200J
18800
i 20700
11
10
8
počet snímok v páse
0,63
0,60
pozd1žny;prekryt
0,60
40
60
celkový počet snímok
77
I
35
54
počet modelov
70
i
73 .
124
158
počet vlícovacích bodov

I

Vo fotogrametrickE'jpraxi
je dnes najrozšírenejší
Výsledky porovnania v tab. 3 \,lkazujú, že hospotzv. štandardný
formát
18X18 cm2. V snadárnosť sa s použitím fotokomory s vačším formáhe po hospodárnosti žiadalQ sa zvačšenie snÍmkotom podstatne zvýši. Vidíme, že keď pripustíme trochu
vého formátu a tak už pred druhou. svetovou vojmenšiu snímkovú mierku, ako to uvádza alternatíva
nou za začal používať aj tzv. ve f k Ý for má t
I, počet stereomodelov a poč~ vlícovacích bodov sa
2
30 X30 cm . Ukázalo sa však, že pri tomto veľkom
pri 'prechode na vačší formát zmenší takmer na poformáte už vefmi narastajú ťažkosti s rovinným polovicu. Keď však chceme pracovať s vyššou presložením filmú pri expozícii. Na meračské účely sa
nosťou a prejdeme na vačšiu snímkovú roierku
preto vefký formát používať prestal a dnes sa uplat(1:18000), ako to uvádza alternatíva II, ešte vždy je
ňuje len na účely zpravodajské.
.
tu zisk v počte st~eomodelov'aj
potrebných vlícoAko vhodný kompromis medzi ná,rokmi na presvacích bodov aspoň 20',%.
nosť a hospodárnosť sa začína najma na západe ujímať tzv. a n 9 los a s k Ý for má t 23 X23 cm2
Konvergentné snímky
(9" X 9"). V odbornej literatúre sa J tomuto formátu
Pri rozbore letových dispozícií so zvislými snímz hfadiska hospodárnosti pripisuje vefký význam a
kami sme videli, že prírastok plochy, čiže tzv. k r o k
popredné závody na výrobu fotogrametrických' príod snímky ku snímke,. je pri normálnych snímkach
stroj ov už aj komory takýchto formátov vyrábajú
asi 40 %. Pri širokouhlých snímkach s prekrytom
a prisp6sobujú pre ne aj svoje vyh'odnocovacie prí(p=O,7s) sme dosiahli krok až 60 %. Ešte vačší krok
stroje. Napr. Wildove autografy A7, A8 a A9 sú už
. možno dosiahnuť pomocou snímok, ktorých osi sú
zariadené na tento formát.
k o n v e r gen t n é, takže sa prekrývajú v smere
Fotokomora s formátom 23 X23 cm2 má pri rovletu o 100 %. Keď e'šte aj nechátrne medzi jednotlinakej snímkovej mierke plošný výkon proti formátu
vými m~delmi zabezpečovací prekryt 20 %, dosiah. 18 X 18 cm2 zvačš-ený l,6krát, alebo naopak, pri rov-
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neme krok 0<;1 snímky ku sníimke až 80 %, čo zrejme
priaznive vplýva na hospodárnosť.
Úplný, t. j. 100% prekryt v smere letu mažeme
dosiahnuť dvojakým spasobom:
- obidve snímky sú v smeru letu proti sebe sklonené o rovna!ký uhol; to sú s y metr i c k y
wonvergentné
snímky
(obr. 9);

Obr. 9. Schéma konvergentnej

snímkovej

dispozícií

Geodetický
obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 4

na h~spqdarnosť

rovanie Ý uzlových rovinách. SÚ to predovšetkým
prístroje s optickou projekciou, akým je napr.· stereoplanigraf. Na vyhodnotenie možno však použiť aj
prístrojes
mechanickou
projekciou,
napríklad
Wildov autograf A7, vyžaduje to však dodatkové
zariadenie na vyrovnanie mierky a zošúvereného
obrazu. Na vyhodnotenie konvergentných snímok sú
výhodné aj prístroje typu multiplex; v USA napr. na
mapovanie v malých stredných ,mierkach používajú
pre konvergentné snímky upravený multiplex, tzv.
twin - plex.
V ďalšom si všimneme geometrické 'pomery pri
symetricky konvergentnej snímkovej dvojici (obr.
9). Snímková mierka konvergentneJ snímky nie je
jednotná, ale sa mení v smere letu. Pri zosta,vovaní
letových dispozícH sa tu účelne počíta so snímkovou
mierkouv
strede snímky, čiže s tzv. str e dno u
m i e r k o u. Rózdiel snímkovej m{erky od okraj a po
okraj však nie je vel'ký; pri 11Jormálnychkomorách
je rozdiel medzi mierkou na okraji a v strede snímky iba asi 6 %, ČO eŠte nijako neruší stereoskopické
videnie.
Pre stereoskopické vyhodnotenie sa pochopitel'ne

dvojice.

je!ina snímka je zvislá (normálna) a druhá snímka je sklonená v smere letu; to sú "n o r m á lne
k o n ve r gen t n é sní m ky.
V.druhom prípadě ide o osqoitnú letovú dispozícíu, ktorú vyvinuli vo Švajčiarsku pre mapovanie
vel'mi členitých horských terénov. Nebudeme sa
ňou bližšie zaoberať, lebo ide o vel'mi náročnú letovú dispozíciu, pre ktorú by sa ťažko našlo zovšeobecnenie. Konvergentné snímky mažeme v zásade vyhotoviť akoukol'vek leteckou radovou fotokomorou, ktorú možno skláňat v smere letu. V ostatnom čase sa
začínajú na zhotovovanie konvergentných snímok
vyrábať aj š,Peciálne dvojité konvergentné fotokomory, upravené na priame' zhótovenie konvergentných snímok.
Napr. Zeissova kúnvergentná súprava, ktorej schému znázorňuje obr. 10, pozostávaz dvoch romakých
normálnych fotokomar s f = 21 cm a formátom
18X18 cm2, ktoré sú osobitným zariadením zmol1tovaně do bloku tak, že konvergencia osí záberu je
3<%. Vzhl'adom na postúpné pripodovanie snímlok sa
od konštrukcie agregátu vyžaduje spol'ahlivá vzájomná justácia obidvoch fotolrom6r na konvergenciu
a súčasnosť expozície obidvoch fotokomar.
Obr. 11 znázorňuje schému vyhotoveni a symétricky koÍwergentných snímok. Na každom vzdušnom
stanovišti sa súčasne vyhotovia dve snímky A aj B,
ktoré sa navzájom prekrývajú/v úzkolm ,páse. Jednotl~vé stereomodely I, II ... vznikajú vžQ.y z dvojíc
lA'-2B, 2A-3B atď. Úplný prekryt snímok A a B
vyplýva z vel'kosti základnice, ktorá je aj tu funkciou časového intE1rvalu medzi expozíciami.
Orientácía a vyhodnotenie konvergentných snímok
vzhl'ad<>n1na premenlivú mierku a konvergenciu
uhlových lúčov vyžaduje použiť také, prístroje, ktoré
automaticky vyrovnaj\Í zvačšenie a dovol'ujú pozo-
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Obr. 11. Schéma radového fotografovania
nou súpravou.

s konvergent-

nevyužije celá plocha negatívu, ale v pozdlžnom
,smere je ú žit k o vou
s t e r e o s k opic k o u
P 1'0 C h o u iba časť medzi snímkovými nadirmi.
V priečnom' smere sa úžitkový' formát z dovodov
bezpečného priečneho prekrytu susedných pásov obmedzuje po obidvoch stranách o O,lfr s.

1959/70

Geodetický
obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 4 GáZ: Vplyv

sl1ímok

a Zetových

dispozícií

na hospodárnos

ť

...

!

\

mar s novodobými vysokovýkonnými objektívmi a
použitie kvalitného filmu s vysokou rozlišovacou
schopnosťou a minimálnou diferenčnou zrážkou.
Prechod na menši€, snímkové mierky otvára možnosti pre prisposobenie snímkového kladu na klad
Tab. 4. Porovnanie výkonnosti zvislých a konvergentných
snímok
a rozmery vyhotovených mapových listov, čo je pre
vyhodnotenie mimoriadne významné. Rozobrali sme
Pomerné čísla ptí rovna·
!
kom formáte a rovnakej.
si ďalej aj {lrínos, ktorý znamená použitie širokosnímkovej míerke
uhlej
fotografie, zvačšenie snímkového formátu a
,_.
Druh snímok
b:h
počet
použitie konvergentných snímok.
výška
plocha
vlíc.
letu
modelu
Všetky tt,l uvádzané prostriedky zvýšeni a hospobodov
--~---~---- . -~,._.~,.dárnosti fotogrametrických mapovacích prác nie sú
1
2
3
4
5
výlučné a treba ich vhodne aplikovať vzhi'adom na
zvislé ,snímky
jestvujúce fotokomory vo vzťahu na vyhodnocovanie
0,33
I
1
1
1
f= 210 mm
inštrumentárium a na dané úlohy. V tejto veci maže
---I
dobre
pomocť systematická analýza vyhotovených
zvislé snímky
0,5
0,62
1
1
f= 115 mm
prác. Treba si však uvedomiť, že porovnávať smieI
me len výsledky prácvykonaných za rovnakých pod1,56
konvergentné
0,96
0,65
l11ienok. Preto treba nájsť čas a prostriedky na to,
snímky
pri rovnakej meračf=210
mm
skej presnosti (snímaby sa jedna úloha riešila roznými postupmi a rozlič0,58
,
y = 30u
I kovámierkazmenšená
nými prostriedkami, lebo len tak možno urobiť zod-,
v pomere 4 : 5)
povedné záve'ry.
I
(1,20) (2,37) (0,42)
I
U nás nateraz sú a ešte dlho budú aktuálne otázkymapovaniav
mierke 1:10000 a technicko-hosponeho modelU koi1Vergentných snímok je asi o 56 %
dárske mapovanie vo vei'kých mierka.ch 1:2000, resp.
vačšia ako plocha modelunormálnych a širokouhlých
1:1000. Pre mapovanie 1:10000 by 1:>010 rozhodne
snímok. V obrátenom pomere, v akom sú plošnévýpotrebné využiť možnosti širokouhlých snímok. Pre
kony, javí sa počet potrebných vlícovacích bodov.
vei'ké mierky by sa zasa účel ne mohli využiť výhody
Vidíme, že ich potreba klesne asi o tretinu.
konvergentnej fotografie. V obidvoch prípadoch je
Vzhi'adom na presnosť merania majú konvergenttu nielen príilos na presnosti a hospodárnosti, ale vo
né snímky vei'mi priaznivý zá'kladnicový pomer. Povei'kej miere sa zmenší závislosť od vlícovacích bodi'a pokusov, ktoré vykonal Br u c k 1.ac her [10],
dov, čo má vo fotogrametrickej
praxi z hi'adiska
je pomer presnosti letovej dispozíci~ so zvislými \ efektívnosti základný význam. Je zrejmé, že v tomto
sním~ami a letovej dispozície s konvergentnými snímsmere maže dobre pomocť aerotriangulácia. Pretože
kami 4:5 v prospe9h konvergentných snímok. Táto
ml našom území je už vybudovaná dostatočná hustá
okolnosť dovoi'uje pri konvergentných snímkach so
trigonometrická sieť, pojde len o krátke snímkové
zretei'om na zachovanie rovnakej presnosti zmenšiť
pásy sniekoi'kými stereomodelmi, v rámci ktorých
snímkovú mierku v tomto pomere. Pre takto zmendáva aerotriangulácia vyhovujúce výsledky aj pre
šenú snímkovú mierku platia potom pomerné hodvei'ké snímkové mierky.
noty uvedené v zátvorkáCh. Vidíme, že i pri zachoVšetky tieto výhody však možno využívať len pri
vaní rovnakej presnosti vyhodnotenia je plošný výdokonalom súlade a koordinácii medzi vyhotovením
kon konv!,,!,gentnej letovej dispozície proti zvislým
snímok a ich vyhodnotením. Je síce pravdou, že fosnímkam viac ako dvojnásobný.
togrametrické prevádzky si vždy voi'ajako poradia
" V odborných kruhov sa dnes vedie dosť QStrá
s hocakými snímkami; o 00 však by bola ich pr:ác'a
diskusi a okolo konvergentných snímok. Zo strany jej
efektívnejšia, keby v každom prípade mali vhodné
nepriaznivcov sa uvádzajú aj jej mnohé nevýhody,
a z hi'adiska požiadaviekfotogrametrie
kvalitné
najma to, že snímky sa nedajú dobre pozorovať pod
snímky. Preto treba otázkam plánovania a vykonastereoslropom, ďale'j vačšiuspotrebu
negatívneho
nia snímkového' letu, ktoré, ako sme videli, majú
materiálu, alw aj to, že konv!,,!,gentná fotografická
prvoradý význam pre efektívnosť fotogrametrických
aparatúra je dva razy taká drahá ako dednoduchá
, mapovacích prác, venovať najvyššiu pozornosť.
fotokomora. Na druhej strane sa však zdarazňuje
vei'ký, prínos na presnosti a hospodárnosti a uvádza, ,
sa, že konvergentné snímky možno' s výhodou použiť
na presné mapovacie práce vo vel' k Ý c h mi e r[1] G r u ber,
0,: "BiIdmaBstab und Kartenma/3stab",
k ach a vzhi'adom na plošný výkon 'sú výhodné aj
Bildmessung ',und Luftbildwesen č. 3/1937.
[2] S o k o lov a, K o ž e v n i k o v, M i lne r: ,,0 nena mapovanie v str e d n Ý c h m i e r k ach, kde
kotorych rezulta,toch opytnych fotogrammetričessú do určitej miery v prevahe aj proti širokouhlým
kich rabot." Geodezija i kartografija č. 8/1956.
snímkam.
[3] H e i s s I e r, V.: "Untersuchungen
uber den wirtAj s týmito obmedzeniami prinášajú konvergentné snímky značný zisk na hospodárnosti, ako ukazujú
hodnoty v tabulke 4. V stípci 4 vidíme, že plocha jed-

I

.

Rozobrali sme rad možností pri vyhotovení leteckých snímok, ktoré, majú zásadný vplyv na efektívnosť fotogrametrických mapovacích prác. Videli sme,
že hospodárnosť leteck!"j fotogrametrie sa podstat,ne zvýŠi prechodom na menšie snímkové mierky.Nevyhnutným predpokladom pre ,to je použitie fotoko-

schaftlich zweckmaBigsten BildmaBstab bei Luftbildwesen mit Hochleistungsobjektiven",
Bildmessung und Luftbildwesen 1954.
[4] W e i br ech t, O.: "Mierka snímky a mapy". Ge9detický a kartografický
obzor č. 4/1957.
[5J Ka s per, H. - S c h (j II, R: "Anwendung der Luft,
photogrammetrie
in der
Katastervermessung".
Herbrugg 1956.
(6] S c her m e r hor n, W. ,. W i t t, G.: "Photogram,.
metrische Katastervermessung."
Photogrammetria.
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K problémum topografického mapování v měřítku
1:10000 univerzální fotogrammetrickou metodou
Zhodnocení fotogrammetrické
metody z hledi$ka výrobně te~hnolog!ckéh.o a. ekonomi.ckého.
stolovou. Opatření, kterávyplynula
z provedeného zhodnoceni. Zlepsovact navrh na upravu
univerzální
fotogrammetliické
metodě. Zhodnocení navrhovaného
zlepšení.
technický

lnž. Stanislav Jaroš,
náměstek ředitele OOGK v Bmě

V současné době' lze fotogrammetrickou
metodu pova-'
žovat za hlavní metodu, v topografickém mapování v mě·řítku 1 : 10 000. K této úvaze opravňuje skutečnost, že
ústavy resortu ÚSGK jsou vybavovány vyhodnocovacími
fotogrammetrickými
přístroji. Také OÚGK v Brně byl
vybaven dvěma. stereoplanigrafy
a jedním překreslovačem leteckých snímků. Tato pro jmenovaný OÚGK historická skutečnost vytvořila předpoklady pro ~omplexní
provádění mapovacích prací fotogrammetrickou
metodou.
Od zavedení této nové techriiky do výroby očekávali
pracovníci ústavu časové i nákladové úspory v takové
míře, jak jsou uváděny v literatuře pojednávající o fotogrammetrii.
'
Průzkumem u, měřických oddílů a čet pracujících na
výkonech fotogrammetrické
mapo'l(acL metody byly zjiš- .
těny pochyby pracovníků, zda bude dosaženo lepších ekonomických výsledků než při mapování stolovou metodou.
Tato skutečnost byla signálem k provedení zhodnoceni
fotogrammetrické
metody z hlediska výrobně-technologického i ekonomického.
f. Výrobně

technologické

Porovnání. s m~todo~
technologie
prace prt

zhodnocení

1. Prověrka dodržování předepsaných technologický'ch
postupů ukázala, že pracovní postupy jsou v zásadě dodržovány. Výjimku činila práce geodetů, kteří poněkud
zanedbávali zaměřováni kótovaných bodů při zaměřování
vlicovacích bodů, viz směrnice F 1, § 10, odst. 8. Jako
odůvodnění bylo' uváděno, že geodeta při jeho práci zatěžuje volba kótovaných bodů, která vyžaduje zkušenosti
topografa.
2. Duplicita práce při provádění jednotlivých operací:
a) Bylo zjištěno, že klasifikace leteckých snímků v les ..
ních komplexech, kde došlo jen:k schematickému vyhodnocení, měla být provedena až při mapování nevyhodnocených prostorů. Pochůzka klasifikátora se j(}ví jako
duplicitní.
.
b) Při topografické revizi nelze často nalézt vllcovací
body" které při jejich určení byly podle směrnic stabilizovány kolíky. Proto mnohé vlícovací body nemohou
být využity jako výchozí body pro zaměřování kontrolních bodů nebo pro domapování nevyhodnocených prostorů. Dochází k' zaměřování zbytečně dlouhých připojovacích pořadů. Je to neúčelná vícepráce v prostoru, kde
již byly geodetické práce před poměrně krátkým časem
provedeny. '
c) Práce fotogrammetra
v prostorech schematicky vyhodnocených je převážně opakována topografem při toporevizi. . /
,
'
d) Překonstruování
fotogrammetricky
vyhodnocených
vrstevnic při toporevizi a oprava kresby je duplicitní
práce. která navíc znečišťuje topogr,afický originál.
I

[7J Hla w a ty, F.": Ka m e n i k, W.: "DieKatastraL ..
photogrammeťřie im <Jste'rreich bei der Neuvermessung von Gebieten mit hohem Bodenwert." <Jster.
Zeitschrift ftir Vermessungwesen č. 2/1958.
[8] K a s per, H;.: "Vors9hliige zur photogrammetrischen
Herstellung der Grundkarte und Ausgestaltung des
Bildplanwerkes 1:5000." BiIdmessung und LuftbiIdwesen č. 4/1954.
[9J S c h o e I e r, H.: "Einige Betrachtungen .. liber die
Verwendung von Normal,- Weit- und Oberweitwinkelobjektiven in der messenden Aerophotogrammetrie", Festschrift
Buchholz, Technische Hochschule. Dresden 1954.
.
[10J Br u c k i ach e r, W.: "Gesichtspunkte zur Verwendung der Konvergentkammer."
Bildmessung und
LuftbiIdwesen 1956.

3. Délka výrobního cyklu:
Délku výrobního cyklu jednoho mapového listu nepříznivě ovlivňují tak zvané mrtvé časy, které vznikají hlavně v době mezi fotogrammetrickým
vyhodnocením a
topografickou revizí. Příčiny jejich vzniku mohou být
různé. Nejdelší mrtvé časy vznikají při' dokončení fotogrammetrického vyhodnocení mimo období polníc~ prací,
tj. v době nepříznivého počasí, kdy nelze toporevlzl pro··
vádět a mapový list zůstává rozpracovaný, někdy po 4
až 5 měsíců. Takové;:..vyřazení rozpracovaných mapových
listů z výrobního procesu narušuje rovnoměrný chod
prací.
4. Dodávka leteckých snímků:
a) Nevčasná dodávka snímků znemožňuje přípravu
klasifikačních prací v kanceláři a zdražuje tuto operaci.
b) Dodávka snímků v pozdních podzimních měsících
nutí k nehospodárnému
provádění geodetických prací
za nepříznivých povětrnostních podmínek, což zdražuje
práce o 15-25 %, nehledě k újmě na zdraví pracovníků.
5. Kvalita práce a využití jednotlivých výkonů:
a-) Vlicování:
Pblní měřické práce vykazují jen malý počet závad.
Tyto nedostatky jsou však z hlediska fotográmmetrického vyhodnocení velmi závažné, poněvadž se vyskytují
<při volbě vlícovacích bodů nebo při jejich identifikaci
na snímcích. Aby nepříznivý vliv těchto nedostatků na
fotogrammetrické
vyhodnocení byl vyloučen nebo snížen
na nejmenší míru, je účelné při určování vlícovacích bodů
protínáním zpět zaměřit ještě pomocný vlícovací bod
rayonem.
, Při zaměřování pomocných bodů rayonem je třeba důsledně dbát zásady, ze určující vodorovný úhel musí být
zaměřen v úhlové osnově a při výškovém zaměření musí
být provedeno ještě druhé kontrolní čtení na jiný úsek
tachymetrické latě. Z nedodržování uvedených zásad vyplývá .mnoho chyb, jejichž odhalení značně zatěžuje kon-:
trolní orgány. Pracovník totiž nemá možnost vlastm
kontroly při provádění výpočetních pra'Cí. Tím se stává,
že výsledky zatížené počtářskou chybou se přes provedenou kontrolu' vedoucím oddílu i příslušníkem OTK dostanou až k fotogrammetrickémuvyhodnocení,
kde způsobují značné časové Ztráty.
b) Klasifikace leteckých snímků:
Topograf provádějící klasifikaci leteckých snímků zakreslí a zapíše do snímku všechny skutečnosti a údaje,
důležité z hlediska obsahové náplně mapy, a podle směrnic F 1 adjustované klasifikované snímky předá k fotogrammetrickému vyhodnocení. Správně klasifiko~aný snímek nesporně přispěje ke zpřesnění a zkvalitnění vyhodnncovacích prací. Vyvstává však otázka, zdaklasifikující
topograf poskytl fotogrammetru
všechny své poznatky,
které získal podrobnou pochůzkou 'v terénu.
c) Fotogrammetrické
vyhodnocení:
Provedení absolutní orientace a fotogrammetr,ické vyhodnocení každé snímkové dvojice je založeno na znalosti geodetických souřadnic pěti vlícovaclch bodů. Kvalita vyhodnocení, za předpokladu, že jsou splněny vše~
chny další podmínky, je závislá na zkušenostech a pečlivé
práci vyhodnocovatele a terénním charakteru vyhodnocovaného územ!. Znalost dalších geodetických a topogra-·
fických prvků vYhodnocovaného území by· ulehčila a
zkvalitnila vyhodnocovací práce. Zvláště by se to projevilo v terénu plochém a zarostlém a v každém případě
u vyhodnocovatelů s menšími zkušenostmi, se kterými
při značné fluktuaci pracovníků ve fotogrammetrii
je
třeba počítat.
d) Topografická revize:
.
V mnoha případech se stabilizační kolíky na vlícova'cích bodech ztratí a tím se stane, že revidující topograf
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spolehlivě nenajde určené vlícovací body. V takových
případech si topograf zpravidla určí polohu vlícovacího
bodu jen přibližně. Použití takto určených vlícovacích
bodů pro zaměření kontrolních bodů nebo pro domapo~
vání nejistých míst snižuje kvalitu provedené revize
a může nepříznivě ovlivnit výsledek dobré práce fotogrammetra.
6. Účelnost jednotlivých výkonů:
V zásadě lze říci, že určení vlícovacích bodů a klasifikace leteckých snímků jsou jediným materiálem pro
práci vyhodnocovatele, tedy pro tvorbu mapy.Topografická revize je převážně zaměřena jen na kontrolu již
provedené výrobní činnosti a tudíž ji nijak nemůže pod··
porovat. Tento nedostatek, s přihlédnutím ke značnému
rozsahu reviznich prací, je nutno považovat za závažný.
II. Ekonomické

I

zhodnocení

1. Porovnání stoldvé metody s metodou fotogrammetrickou podle ceníkových hodnot ceníku ÚSGK (podle
zpracování inž. Syrovátky, OÚGK v Brně):
ÚSGK vydává ceník prací prováděných ve vlastním
resortu. Jsou v něm specifikovány náklady na měrnou
jednotku prováděných prací, do nichž je zahrnuta též
hospodářsko-správní
a výrobní režie.
Současně jsou
v něm uvedeny časy ITP a pomocných dělníků připadající . na měrnou jednotku. Různá členitost terénu, jeho
zarostlost, sklonitost a způsob zastavění jsou v ceníku
vyjádřeny pěti obtižnostními typy, které jsou podrobně
popsány.
.'
a) Podle ceníkových hodnot byly vypočteny náklady
i časy na komplexní zmapování 1 km2 stolovou a univerzální fotogrammetrickou
metodou. Porovnáním dos.aže•ných výsledků bylo zjištěno, že univerzální metoda je
proti metodě stolové hospodárnější,. poněvadž snižuje
vlastní náklady na zmapování 1 km2 o 28,3 % až o 67,8 %
podle obtížnostnfch
typů. Časové úspory činí u ITP
18,8(% až 56,8 % a u pomocných dělníků 34,6 % až
75,8 %.
·Z uvedených hodnot vyplývá, že ceníkÚSGK předpokládá značné úspory na- měrnou jednotku proti stolové
metodě. Je však nutno poznamenat, že ceníkové hodnoty
platí za předpokladu, že fotogrammetr vyhodnotí celou
měrnou jednotku. Z praxe je však známo, že při foto'grammetrické
metodě nemohou být vyhodnoceny tzv.
skryté 'prostory, které vznikají -zastíněním terénu hustým porostem v lesních kortlplexech. 'Takových skrytých
prostor"ů bývá na rozsáhlé zakázce až 30 % z celkov?
rozlohy.
'b) K tomu, aby byl získán přehled o tom, jak s~ projeví ceníkové hodnoty na konkrétní zákáice, byla provedena překalkulace zakázky vykalkulované pro univerzální metodu na l'Il-etodu stolovou. Kalkulovaný prostor
v celkové rozloze 1000 km2 obsahuje:
'
329 km2 druhého obtížnostního typu,
482 km2 třetího obtížnostního typu,
190 km2 čtvrtého obtížnostního typu a
3~9 km2 lesních komplexů.
Porovnáním. výsledků provedených kalkulací obou metod bylo zjištěno, že univerzální metoda je hospodárnější
proti metodě stolové.
Vlastní náklady se projev.ily nižší o .
Časová úspora u lTP činila.
. . . .
Časová úspora u pomocných dělníků .

29,2%,
20,2 %.
41,7 %.

Uvedených ekonomických výsledků má tedy být dosaženo na této konkrétní plánované zakázce.
Byl proto proveden průzkum, zda při plnění jednotlivých operací fotogrammetrické
metody v letech 1957
a 1958 bylo dosaženo příznivých výsledků. I když ·vy ..
kázané hodnoty nebyly úplné a chyběly úgaje o fotogrammetrickém vyhodnocení, které ústav začal provádět
až ve 2. pololetí 1958, bylo možno konstatovat, že dosavádní výsledky jsou horší,' než předpokládá ceník. EkonOl)1.ickývýsledek byl nejvíce zatížen překročením plánovaných časů na topografickou revizi.
2. Pro úplnost ekonomického pohledu na univerzální
metodu hylaprovedena
kalkulace jednotlivých" výkonů.
Z této kalkulace vyplývá, že z celkových vlastních nákladů připadá na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

písemnou přípravu .
určení vlícovacich bodů
určení topografických bodů.
klasifikac! leteckých snímků.
.
vyhodnocerlí leteckých snímků.
topografickou revizi.
. . . .
kresbů topografického originálu
III Opatření,

která vyplynula
hodnocení

7

2,2
26,0

q'O,
%,

5,3%,
13,50/0,
9.5%,
37,50/0,

6,0%.
provedeného

Z -dosažených výsledků komplexní prověrky fotogrammetrické metody byly učinělly tyto závěry:
1. Je třeba podrobit kritickému zhodnocení dnsavadní
pracovní postup z hlediska:
li) geodeta a využití jeho práce pro další operace ťotogrammetrické metody;
'.
b) topografa a možnosti časových i nákladových úspor
na operacích, které se v největší míře podíleji na
celkových vlastních' nákladech:
c) fotogrammetra a nejúčinnější podpory j .-ho práce;
ti) kvality konečného mapového díla.
.
"
~;. V~doucí a zkušení pracevníci působicí na jednotlivých úsecích fotogrammetrického
mapování byli pověřeni vypracovánim podnětných návrhů podle dané tematiky. Výsledky jejich práce byly", diskusi předloženy
účastnikům Dne nové techniky, který pořádal OÚGK
v Brně ve dnech 12. a 13. prosince ,'-958.
.
IV.. Zlepšovací návrh na úpravu technololJie práce
při univerzální fotogrammetrlcké' metode
Na podkladě daného tématického úkolu vypracoval inž.
I adislav Hromádka zlepšovací návrh na úpravu tedmologi€ práce univerzální fotogrammetri-::ké' metody. Jeho
tlepšovacI návrh byl u OÚGK v Brně řádně přihlášen
a účastníci Dne nové techniky v Brně s ním byli podrobně seznámeni.
Jeho koncepce spočívá v tom, že se tOlJografická reVl:;;€ omezUje jen na nezbytně
nutnou miru 'd JeJí prováiěni může být provedeno v kanceláři. Při tom jsou dány
předpoklady ke zvýšení kvality mapového díla. Jednotlivé pracovní výkony jsou uspořádány v následujícím
chronologickém pořadí:
1. přípravné práce;
2. klasifikace leteckých snímků s volbou kótovaných
li kontrolních bodú;
;5. určení vlícovacích bodů se současným zaměřenim
bodů kótqvaných a kontrolních;
4. zmapování prostorů, které nelze fotogrammetricky
zpracovat;
5. fotogrammetrické
vyhodnocení leteckých snímků;
6. topografická .revize a vykreslení topografického ori"
ginálu;
7. kartografické
zpracováni;
8. reprodukce a tisk.
Popis jednotlivých výkonů:
ad 1. Před zahájením polních měřických prací provedou se přípravné práce v plném rozsahu podle instrukce pro mapování v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5000. Současně se provede příprava leteckých snímků pro klasifikaci.
.
Pro tuto připravu jsou k disposici dva drohy snímků.
Jedny, tzv. pomocné snímky, které jsou kontaktními kop.iemi ze snímkových negativů. Druhé, matné - zpravidla zvětšeniny. pro vlastni klasifikaci. Tyto druhé snímky jsou dodávány v polovičním množsťví než snímky
pomocné.
Z pomocných snímků se vyberou ty, které mají stejná
čísla, jako matné zvětšeniny určeně pro zákres klasifikace: Do takto vybraných pomocných snímků se vyznačí sekčni čáry mapového listu a pracovní prostory
shodné s prostory pro klasifikaci. Dále se do pomocných
snímků tužkou zakreslí prostory vlícovacích bodů, tak
jak je ~otogrammetr vyznačil na lesklých snimcích pro
vlícování. Mimo to se do pomocných snímků zakreslí
všechny body geodetického _základu.
Zvětšeniny snímků určené pro klasifikaci se připrav!
podlesměrníc
F 1, § 19,' s využitím různých mapových
podkladů, jak je uvedeno v qlánku inž. Kubáta, otisknutém v Geodetickém a kartografickém obzoru č. 4 z roku 1958.
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ad 2. Oba takto připravené snímky slouží topografovi
k provedení klasifikace. Topograf při klasifikaci leteckých snimků, na podkladě průzkumu a rozboru terénu,
zvolí a v pomocném snímku vyznačí:
a) charakteristické
body terénu, které z hlediska fotogrammetrického
vyhodnocení mají význam pro terénní
reliéf; zpravidla jsou to body v místech, kde fotogrammetr je při vyhodnocování na pochybách; např.: zalučněné nebá travinami porostlé plochy, vrcholové tvary,
kupy, sedla, úžlabí, zářezy apod.; tyto body vyznačí na
snímku křížky;
b) body kótované, tj. ty body, které maji být v mapě
popsány, jakož' i topografické body; označení provedtl
předepsanou znaakou:
c) body kontrolní, které jsou na snímku dobře viditelné a které lze bezpečně vyhodnotit: jako paty oje··
dinělých stromů, sloupů elektrického
vedení a jiných
bodů'_s trvalou signalizací;
d) čáry terénní kostry, jako údolnice, hřbetnice, a
průběh terénních ploch. horizontálami, podobně jak se
provádí v polním náčrtu při topografickém mapování číselnou metodou;
e) všechn;, předměty, které mají být zobrazeny v mapě,
ale nejsou /patrny ze snímků, jako křiže,. kilometrové
kameny, nivelační značky apod.; z-ákres těchto předmětů
bude geodetovi sloužit jako seznam předmětů k jejich
zaměření.
l

Dále topograf v pomocném snímku upřesní tužkový
zákres bodů geodetického základu podle situace v pří-·
rodě.
•
Pomocný snímek se adjustuje tak, že vyznačené skutečnosti se provedou značkami a v barvách podle směrnic. Zvolené kontrolní body se označí červenými křížky.
Výsledkem práce klasifikátora
je klasifikovaný letecký snímek, určující obsahovou náplň mapy a adjustovaný pomocný snímek s dříve uvedeným obsahem. Po~
mocný snímek je určen jako významná pomůcka pro
další operace a pro' revizi.
.
ad 3. Geodet provádějící určení vlícovacích bodů obdrží'
mimo jiných podkladu také adjustovaný pomocný snímek.
zpracovaný klasifikátorem.
Úkolem geodeta je současně se zaměřením vlícovacího bodu. pokud možno při jednom postavení stroje,
polohově i výškově zaměřit všechny body. nebo předměty
vyznačené v pomocném snímku.
'
Ekonomické hledisko je rozhodujícím
činitelem při
volbě měřickémetody.
S úspěchem může, být využito
tachymetriCkého rayonu pro zaměření bodu jednou, záměrou z vlícov:;tcího nebo pomocného bodu. Pro zam€-ření kontrolních bodů jeví se 'nejúčelnějším trigonometrické určení výšky. Ze stanoviska stačí zaměřit výškový
úhel, poněvadž délka bude odměřena z mapy po fotogrammetrickém vyhodnocení. Důležité kontrolní body mohou být zaměřeny ze dvou nebo i více stanovisek.
Geodet popíše v pomocném snímku zaměřené body
čísly shodně se zápisníkem. Čísla kontrolních
bodů,
které jSOlí! zaměřeny trigonometricky.
podtrhne v pomocném snímku červeně a v zápi,sníku poznačí zpusob
zaměření buďto podtržením čísla bodu nebo v poznámce.
Toto označení trigonometricky
určených bodu je důle··
žité z hledíska grafické přípravy, fotogrammetrického
vyhodnocení i topografické revize, poněvadž při všech
těchto op~racích je třeba mít dobrý přehled o těchto
bodech. Při grafické přípravě m.USl být vyneseny všechny body kromě trigonometricky určených kontrolních
bodů, při fotogrammetrickém
vyhodnocení nesmějí být
tyto body opomenuty a při topografické revizi bude vypočtena jejich výška.
Výsledky polních vlícovacích prací budou soustavně
dodávány počtářskému oddílu v sídle ústavu k provedení
veškerých výpočetních prací a, grafické přípravy mapového listu pro fotogrammetrické
vyhodnocení.
ad 4. V nejkratší možné době, pó provedenígeodetických prací spojených s určením vlícovacích a jiných
dříve uvedených bodů, je účelné a hospodárné provést
mapováni prostorů, které nemohou být fotogrammetricky
vyhodnoceny. Z ekonomického hlediska je nutné využít
všech vhodných, geodeticky určených bod,ů pro mapovací práce v těchto prostorech. Je však nutno poukázat
na závažný význam projektu, v němž bude nutno sta_
novit, nejlépe za Ispolupráce fotogrammetra, skryté prostory, .

a) v nichž v žádném případě nelze s dostatečnou přesností provést fotogrammetrické
vyhodnocení,
b) v nichž lze na podkladě přiměřeného
množství
přímo měřených bodů spolehlivě provést fotogrammetrické vyhodnocení.
Při volbě mapovací metody pro zmapování uvedených
skrytých prostorů je nutno přihlédnout k ekonomické
účelnosti a dále k fyzické námaze mapérů, která v takových prostorech bývá enormní. Z uvedených hledisek
se jeví jako přijatelná metoda číselná.
V prostorech uvedených v bOdu a) provede topograf
úplné mapování podle instrukce s vyřešením polohopisu
i výškopisu.
V případě ad b) zaměří topograf podstatně nižší počet
bodu. Největší pozornost věnuje vy bodování hustě zarostlých a členitých míst. V řídce zarostlém terénu postačí, pomocná stanoviska a přiměřený počet kontrolních
bodů.
.
Podkladem pro. vedení polního náčrtu v obou uvedených případech je zvětšenina leteckého snímku používaná pro klasifikaci.
.
Výsledkem práce topografa v případě uvedeném: ad b)
je grafický podklad doplněný zákresem vypočítaných
zaměřených bodů.
Podrobně vyhodnocení polohopisu i výškopisu provede
za pomoci přímo zaměřených bodů fotogrammetr.
Vyskytnou-li se místa, která fotogrammetr
nevyhodnotí
ani za pomoci podrobných bodů, dořeší tato místa topo. graf při topografické revizi.
ad 5. K fotogrammetrickému
vyhodnocení leteckých
snímků dostane fotogrammetr následující podklady:
a) konstrukční list s vynesenými vlícovacími, pomoc~
nýmia topografickými body, jakož i s přímo měřenými
body terénního reliéfu (viz oddíl IV., odstavec ad 2, tohoto pojednání), případně též s podrobnými body skry:.
tých prostorů; na tomto konstrukčním
listě nebudou
zakresleny kontrolní body;,
.
b) klasifikované letecké snímky;
c) zpracované pomocné snímky.
Úkolem fotogrammetra je plně využít všech přímo zaměřených bodů, vynesených v konstrukčním listě, v pomocném snímku znázorněné terénní kostry a horizontál.
Dále je třeba využít polních náčrtů vyhotovených při
mapováni skrytých prostorů.
Správným využitím všech uvedených podkladů se fotogrammetru poskytuje možnost kvalitního vyhodnocení co
největší části mapovaného prostoru fotogrammetricky.
Při vyhodnocováni polohopisu nesmí fotogrammetr
opomenout. polohově určit kontrolní
body vyznačené
v pomocném podkladu. Tyto body sice neslouží přímo
vlastní práci fotogrammetra,
ale umožňují vedoucímu
oddílu soustavnou a účinnou kontrolu kvality fotogrammetrického vyhodnocení. Pomocí přímo měřeného vÝ,škového úhlu a odsunuté délky z mapy lze velmi rychle
vypočítat výšku kontrolQ.ího bodu a tak posoudit přesnost fotogrammetrického
vyhodnocenÍ,
ad 6. Bezprostředně po provedeném vyhodnocení celého mapového listu lze přistoupit k topografické revizi. Zkušený topograf ji provede v kanceláři.
Revidující topograf mimo jiné přezkouší, jak přímo
měřené body zapadají do obrazu vrstevnic, a k prověření kvality využije všech kontrolních bodli. Dále topogra'f přezkouší souvislost terénních ploch pozorováním
snímků pod stereoskopem.
Pomocí charakteristických
terénních bodu a zobrazené terénní kostry v pomocném
snímku posoudí správnost vyhodnocení jednotlivých terénních tvarů. Revidující topograf vyřeší současně na
podkladě přímo zaměřených bodli za pomoci polního náčrtu ta mí~ta, která se fotogrammetru
nepodařilo vyhodnotit.
Zjistí-li topograf v některém mí1ltě vyhodnoceného
mapového listu nesoulad, který nelze 'v kanceláři při využití všech podkladů. a pomůcek odstranit. provede porovnání vadného místa v terénu, kde přímo na místě.
závadu odstraní. Takové porovnání pro nepatrný rozsah
polní práce není tak náročné na příznivé počasí a ne.může proto zdržet pracovní proces. Lze předpokládat,
. že' k porovnání a odstraňování závad v terénu dojde jen
výjimečně;
ad 7 a 8. O kartografickém
zobrazení a reprodukci,
kde se zkouší nový způsob zpracování pomocí rytiny,
se nezmiňujeme pro nedostatek
vlastních zkušeností.
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V. Zhodnocení navrhovaného

zlepšení

1. Z hlediska výrobně technologického:
a) Odpadá jakákoliv duplicita práce a je dán předpoklad k plnému využití výsledků práce· jedné operace
pro operaci následujíci.
b) Jednotlivé výkony JSQu uceleny podle odborné specializace zúčastněných
pracovníků,. což skýtá možnost
kvalitního a hospodárného provedení jednotlivých prací.
c) V zásadě jsou odbourány tmrtvé časy ve výrobním
cyklu maI3ového listu, hlavně ty, které vznikaly me ..•.
i
fotogrammetrickým
vyhodnocením a topografickou re·
vizí. Tyto mrtvé časy dosahovaly v ziIl).ním období až
4 i 5 měsíců. Plynulost pracovního' procesu a. odstranění
mrtvých časů dávají předpoklady k podstatnému zkráceni
výrobního cyklu.
d) Kvalita hlavní operace, tj. fotogrammetrického vyhodnocení, vzroste v důsledku zpřesnění práce fotogram··
metra. Možnost soustavného ověřování správnos(i vlastní
práce vnese jistotu do práce fotogrammetra
a zmírní
náročnost
této
práce na nervovou
soustavu
pracovníků. Uvedené příznivé okolnosti
přímo ovlivní
kvalitu 'konečného
mapového
díla.
Topogr&fický
originál vyjde z pracovního procesu čistý, což de důle··
žitým činitelem pro kartografické
zpracování pomocí
rytiny.
e) Je vyřešen problém topografické revize, který byl
tematickým úkolem soutěže ÚSGK pro rok 1957-1958.
f) Je dodržena zásada hlavního článku, neboť všechny
prováděné výkony jsou zaměřeny k podpoře hlavní ope~
race. - fotogrammetrického
vyhodnocení.
g) Vedle zvýšené kvality mapového díla bylo dosaženo
větší homogennosti ve zpracování mapy.
-.
h) Revizní práce by~y účelně vymezeny na nutnou
prověrku dodržení předepsané přesností a kvality mapového díla.

i) Namáhavost práce ve většině operaci byla snížena.
2. Z hlediska ekonomického:
Po provedených zkouškách upraveného pracovního postupu bylo přikročeno k překalkulaci jedné již dříve
vykalkulované zakázky, která má rozsah 860 km2• Na
podkladě provedených zkoušek bylo stanoveno, že vícepráce spojené se zaměřením charakteristických
a kontrolních bodu při vlícování si vyžádá 30 % času určeného pro vlícování.
"'
Zpracování pomocného snímku současně s klasifikaci
reprezentuje 20 % z času pro klasifikaci leteckých />nímků.
Na topografickou revizi bylo ponecháno 80 hodin pro
jeden mapový list.
V kalkulované zakázce bylo 220 km2 lesních ploch. Za
uvedených předpokladů pr6jevil se na této zakázce tento
ekonomický výsledek:
a) úspora času ITP .
4,5 %,
b) úspora času pomocných dělníku
3,7 %,
c) úspora cestovních nákladu ITP.
,
15,5 %,
d) úspora cestovních nákladů dělníků
12,1 %,
e) úspora na dopravném .
14,9 %.
Celková úspora nákladů
12,0 %.
Úspory nákladů jsoú percentuálně
VYSS1
než časové
úspory p'roto, poněvadž část terénních pracovních časů
byla novou úpravou převedena na levnější pracovní časy
v kanceláři.
Při posuzování ekonomického výsledku je třeba uvážit,
že časy pro vicepráce u vlícování a klasifikace byly stanoveny podle provedené zkoušky na malém prostoru, a
dále, že charakter mapovaného prostoru a rozloha skrytých prostorů ovlivňují ekonomické výsledky.
,
Závěrem je možno konstatovat, že nový v tomto člán·
ku popsaný pracovní způsob do značné míry zlepší výsledky mapování v !Uěřítku 1: 10 000 univerzální fotogrammetrickou metodou.

Využití fotoplánů pro založení a zpřesňování jednotné
evidence půdy
technický

lnž. Karel Jireček,
náměstek ředitele OOGK v Opavě

Zvýšení produktivity práce při zakládání a zpřesňování
mapového operátu jednotné evidence. půdy je možné
v současné době dosáhnout, použitím jednosnímkoýé fotograinmetrie. Hledání novÝ,ch a produktivnějších
metod
práce na úkolech daných zeměměřické službě vedlo pracovníka VúGTK v Praze s. inž. V. Pichlíka k návrhu
využít při zaKládání jednotné evidence půdy (dále jen
JEP) jal<o mapového podkladu fotoplánu.
.
Z iniciativy technologického oddělení ÚSGK byly vyho~
toveny na zkoušku fotoplány pro katastrální území Brumovice, Slezské Pavlovice, Studnice, Osoblaha, Bohu.šov,
Kašnice, 'Matějovice, Dolní Povelice a Rusjn, ležící
v okrese Krnov. Provedením zkušebního úkolu byl pově-"
řen fllěřický oddn 424: Oblastního ústavu geodézie a kar\ tografie v Opavě, vedoucí s. Jaromír Spurný, kteliÝ
v tomto okrese také prováděl JEP. .
,
Jednotlivi!. katastrální
území jsou charakterizována
relativpím převýšením: Brumovice 50 m, Slezské Pavlovice .10 m, Studnice 20 m, Osoblaha 40 m, Bohušov 50 m,
Kašnice 35 m, Matějovice 35 m, Dolní Povelice 50 m
a Rusín 60 m. Tato území mají n1isledující pokrytí souvislým hustým lesním a křovinatým porostem: Brumovice 10 %, Slezské Pavlovice 5 %, Studnice 5 %, Osoblaha
5 %, BO)1UŠOV
,25 %, Kašnice 5%, Matějovice 5 %, Dolní
Povelice 30 %' a Rusín 5 %.
Identifikace' předmětů šetření na fotoplánech byla ve
všech k. ú. ztížena nejasností fotografického
obrazu
reprodukcí fotoplánu. Železnice a vQdní toky nebylo
možno identifikovat. Avšak jednotlivé bloky polní tratě,
rozdělené společnými zařízeními, bylo možno odsouhlasit
'\
presne.
Kontrolním měřením bylo ověřeno, že všechny fotoplány jsou bez srážky. V jednotlivých katastrálních územích bylo následujícÍ'využití
fotoplánů: Brumovice 85 %,
Bohušov 70 0/0, Kašnice 90 %, Matějovice 90.%, Dolní
Povelicé65 %, Rusín 90 %.

-

-

Slézské Pavlovice 90 %, Studnice 90 %, Osoblaha 90 0/0,
K stoprocentnímu využití fotoplánů nedošlo v žádném
katastrálnim území, poněvadž nebylo možné klasifikovat
místní tratě a roztříštěnou držbu.
Při výpočtu výměr' skupin nebyla nikde překročena
dovolená mez přesnosti, stanovená pro měřítko 1:2880
(tj. 1/200 výměry skupiny), i. když výpočet byl proveden
na fotoplánu měřítka 1 : 5000. V mnoha případech byl pod
50 % dopustné odchylky. Pouze v případě kombinovaného
I výpočtu
ploch na' fotoplánu a kat. mapě byla 've třech
př!'padech nepatrně překročena dopustná odchylka.
Casová úspora práce při využití fotoplánu jako map?vého podkladu jen při polních pracích na vyšetřovaném
území činila v průměru asi 50 %.
Fotoplány pro jednotlivá katastrální území byly vyhotoveny ze snímků překreslených po vrstvách v intervalu
15 m. K tomu bylo využito leteckých snímků v měř.
1 : 23000 -1 : 24000, pořízených již dříve pro mapování
v měř. 1 :25000.
Jakost reprodukcí fotoplánů, zvláště reprodukcí fotoplánů na nezajištěném· papíru, byla men~í, než je normální, a podstatně ovlivnila zkoušky, hlavně při klasifikaci terénu. Překreslení a montáž fotoplánů byla provedenakvalitně.
Použití zajištěného papíru zn. "Typostat"
na reprodukce fotoplánu byla vhodná a nutná, zvláště
s ohledem na další mokrou cestu při bělicím procesu
již zpracované pozemkové mapy. Pro výtah lineamentu
platného stavu na fotoplánu je třeba použít jakostní,
nesmytelné a syté tuše, aby při bělicím procesu nedošlo
ke smytí tuše, nebo zeslabení sytosti výtahu1).
Měřítko fotoplánů 1: 5000 je pro účely JEP vhodné.
S ohledem na to; že ucelené místní tratě zllstanou na
1) Z,de se jeví nutnost rozmnožení mapy z fotoplánu reflexnim zp1isobem, což byld s úspěchem vyzkoušeno v KRÚ v Praze.
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otisku kat. mapy, která ff vyznačením obvodu vyloučené
části se stane příložnou mapou pozemkové mapy 1 : 5000,
jsou polní tratě velký<;h celků po hospodářskotechnických
úpravách zobrazeny v měřítku 1 : 5000, které je výhodné
a časově úsporné jak pro práce polní klasifikace, tak pro
technické práce při výpočtu ploch.
V souhrnu možno říci, že zkouška s využitím fotoplánů
pro účely jednotné evidence půdy dopadla uspokojivě.
K 1 a d y zkoušeného

technologického

tační směry a pJ;'ůsekově bylo měření provedeno na
modrokopii podkladu staré kat. mapy. Takto po výtahu
platného stavu byla reflexní plánografickou cestou vyhotovena pozemková mapa.
-Lze říci, že na tomto kat. území nová pozemková mapa
bude v celkovém rozsahu odpovídat po stránce přesnosti
mapě vyhotovené z fotoplánu.
Uvažujeme-li sledované časy měřického oddílu jen
v polních pracích a z kancelářských jen vynesení podrobné situace a výtah tuší, pak index produktivity práce
v tomto konkrétním případě byl 1,3 ha za SH (skutečnou
hodinu).
Proti tomuto případu porovnejme kat. území Studnice
o výměře 182 ha ,na Osohlažsku. Zde byla rovněž dokončena celo obecní hospodářskotechnická
úprava a práce
byly provedeny na podkladě fotoplánú. Index produktivity práce v tomto případě byl 11,4 ha za SH. Z tohoto
srovnání vyplývá ještě větší časová úspora než při topografickém mapování v poměru klasické metody a metody
kombinované. Tam, kde nebylo možno využít fotoplánů.
v polní trati na plných 100 % a kde bylo nutno využívat
kat. mapy~ je m,ožnost porovnání časové úspory těžká. Je
však nesporné, že na Osoblažsku fotoplány nejenom
uspořily mnoho práce a času, ale hlavně pomohly získat
věrohodné mapové podklady, z nichž lze vypočítat správné
plochy po úpravách pozemků.. V případě pozdějších změn
v terénu, vzhledem k polohopisu na fotoplánu, je tento
podklad velmi vhodný zejména proto,' že podstatně
usnadní možnost doměření nastalých změn.
2. Dal š í z pro d u k t i vně n í k o n str u k ční c h
prací:
. Klasifikace na fotoplánu je nepatrným objemem práce
proti nutpému zobrazování zaměřených změn z polních
náčrtů. nebo pracovní mapy na podkladech v měř.
12880. Odpadá vyhotovování evidenční mapy, která po
vybělení fotoplánů. vznikne plánograficky z reflexního
negativu. Zamezení případných chyb vzniklých z nepřehledností konfigurace parcel umožňuje výpočet ploch
na čistem podkladu fotoplánů. v ·měř. 1: 5000, který má
jednoznačný poslední stav bez neplatného stavu, jako je
tomu u kat. mapy, na níž vznikají nově u,tvořené plochy
vyškrtáním nebo sloučením starého stavu. Uvádíme v přehledné tabulce sestavení výsledků výpočtu výměr jednotlivých výpočetních skupin, provedených na fotoplánu
v měř. 1: 5000 kat. území Osoblaha a Studnice.
Výpočetní skupiny byly vytvořeny ohraničením nezměněnými parcelami, převážně cestamí a společnými zařízeními a výměra byla porovnána se součtem ploch parcel
starého stavu. Viz tabulka č. 1. ,
3.. Mo ž n o s t i s nad n é h o z í s k á n í I i b o v o ln é h o p.o čtu se p i a k o p i í P o z 'e m k o v é map y.
Po vybělení fotoplánů. s vykresleným lineamentem plat-

postupu:

1. D o s a žen í v y s o k é pro d u k t i v i typ

o 1n í c h
p r a c í: V případech, ve kterých fotoplárr odpovídal
v plném rozsahu s!mtečnosti, tj. kde proces socializace
vesnice Byl v dóbě náletu ukončen nebo se od této doby
nezměnil, je úspora polních prací, tj. šetření a klasifikace,
největší.
Tato úspora záleží zejména:
a) na plošném podílu místní a polní tratě; klasifikaci
místní tratě z použitého měřítka leteckých snímků. nelze
toti21 na fotoplánu provádět a je třeba k ní použít příložnou mapu mE;ř. 1: 2880;
,
b) na j a k o s ti fo top lán ů, tj. možnosti identifikace předmětů. šetření na reprodukci fotoplánu.
Tato otázka ovlivňuje též přesnost udání ploch jednot, livých parcel. Ve zkoušených případech přesnost ploch
jednotlivých parcel vzhledem k použitému měřítl\u 1/5000
a velkým celků.m po hospodářských úpravách pozemků.
nebyla ovlivněna. V případě ucelené, poměrně ma:Ié a
za války demolované místní tratě kat., území Osoblaha
bylo dosaženo úspory časv při polních pracích v polni
trati 2/3 aŽ) % z objemu času, předpokládaného při zakládání JEP na polní zpracováni území ve smyslu Směrnic
č. 1. Toto srovnání je hodně přibližné, poněvadž jednak
plánovaný čas pro běžné zpracování bez využití fotoplánů.
byl pouze empirickým odhadem a jednak jakosť a úplnost
grafického podkladu je vů.či skutečnosti v terénu daleko
větší na fotoplánu, než· by' byla na kat. mapě po zaměření
a zákresu změn v držbě, přičemž zaměření má být prováděno těmi nejjednoduššími měřickými metodami s plným
využitím starého stavu kat., mapy. Přesnější porovnání
mů.žeme odvodit z následujícího případu.
Na ,Přerovsku v kat. území Pavlovice o ploše 557 ha,
kde je rovněž celo obecní tiprava pozemků., nebylo možno
využít fotoplánů, poněvadž snímky byly vyhotoveny před
několika lety. K zaměření tohoto území bylo použito metody měřického stolu (Rost & Sohn, Vídeň) a dálkoměru
Zeiss.,Redta na měření příček v projekčních blocích.
Stolovou metodu lze prodl,lktivně použít zejména proto,
poněvadž na stávajících společných zařízeních bylo možno
identifikovat pevné body jako stanoviska, případněorien-
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Jireček:

Využití

fotoplánu

pro z.aložení a zpřesňování

. ného stavu vyhotoví se reflexem negativ a z něho potřebné otisky pro potřebu ~NV, JZD a ČSSS. Vyhotovená
modrokopie pak slouží za pozemkovoU mapu pro další
vedení nebo v případě! dokol'lčených změn zů.stane pozemkovou mapou vybělený originál na zajištěném papíře.2)
Zá por y zkoušeného technologického postupu:
1. Fotoplánů. se využijerentabilně
jen tam, kde snímky
jsou novějšího data. Uvážíme-li náklady spojené s překreslením po vrstvách, montáží a reprodukcí fotoplánů.,
včetně potřebného materiálu.
musí se tyto rentovat
v úsporách klasifikace. měření a výpočtu ploch.
Nelze však tvrdit, že by použití starých snímků.. bylo
rentabilní nebd naopak, v ideálním případě, že by pro
malé změny, např. arodance, bylo rentabilní požadovllt
vyhotovení fotoplánŮ.
2. Jestliže ve zkoušených případech bylo použito
snímků. určených pro. fotogrammetrické vyhotovení mapy
1 : 25000 a byl z nich vyhotoven fotoplán v měř. 1 : 5000,
je už tímto zvětšením předem ovlivněna jakost fotoplánů.
jak v příslušné měkkosti a malé kontrastnosti,
tak
i v přesnosti s ohledem na počet vlícovacích bodů.. Jestliže přesnost pro daný účel jednotné evidence pů.dy byla
shledána za vyhovující, není tomu tak u fotografických
reprodukcí fotoplánú. Příliš měkké, nekontrastní a špatně
čitelné reprodukce fotoplánu nutily v polní trati v některých případech ke kombinacím překresů. nečitelných partií
z kat. mapy zpět do fotoplánů..
Místní tratě pak musely být zpracovány na podkladu
kat. mapy. V případě dvorcového zastavění nebo neucelené místní tratě by tato nečitelnost v detailech byla
závadou. která by nutila využívat fotoplánů. jen částečně.

Fotoplány.vyhotovené
podle uvedených zásad umozm
v určitých případech vyhotovení mapového operátu pro
JEP rycllle a levně. Přesto však stojíme i nadále před
2) Zde je možno využít zlepšeni vyzkoušen~ho v' KRÚ v Praze
podle, návodu technologického odděleni ÚSGR, při jehož teali~
zad odpadá odbělovaci proces.

I

JEP

vážným a nutným úkolem, jak s rychlým krokem postupu
socializacena
našich vesniéích udržet krok zjišťováni
správných výměr ploch scelených pozemků a jak umožnit
co nejproduktivnější
a nejrychlejší dodávání mapových
podkladů. a posledních výměr parcel pro MNV,JZD a ČSSS.
Na technickohospodářské
mapování, které bude zpočátku prováděno jen v hospodářsky dů.ležitých oblastech,
nemů.žeme na vesnicích spoléhat, zrovna tak jako nemů.žeme spol,éhat na využití podkladu map katastrálních,
kde se úpravami pozémků. zmenšuje, možnost věrohodného zjištění ploch bez nákladného měření.
Navrhuje se proto. již nyní vytvořit předpoklady k tomu,
aby po skončení socializace vesnice byly vybudovány
pozemkové mapy. v měř. 1: 5000 v celém ,rozsahu, tj.
včetně místních tratí na podkladě fotoplánů, zhotovených
ze snímků. v měř. 1: 13 000 až 1: 15000, použitých pro
topografické mapování v měř. 1 : 10 000 všude tam. kde
relativní' převýšení dovolí překreslit snímky v menším
počtu vrstev. Pak bude možno jednotnou evidenci pů.dy
upřesnit v plochách z přesných grafických
podkladů
v relativně nejkratší době.
Poznámkarecensenta:
Návrh autora. uvedený v závěru. je nutno zvážit
i z dalších hledisek, zej~éna vzhledem k provádění souhrnných projektů. HTOp. Fotoplány svou dokumentární
věrností jsou nejvhodnějším mapovým podkladem pro
jakékoliv technické podnikání, a tedy i pro návrh a případnou realizaci souhrnného projektu HTOp. Je proto
nutné věnovat větší péči jejich používání všude tam,
kde je to možné. Žádáme čtenáře, aby nám sdělili své zkušenosti s použitím fotoplánů. pro jakékoliv účely.
V článku -je nutno zhodnotit zejména to. že autor uvádí
kriticky klady i zápory zkoušeného postupu vyhotovení
pozemkové mapy pro účely jednotné evidence pů.dy.
Dosažené výsledky jsou úspěchem pracovníků. ústavů
ÚSGK ve snaze najít nové. rychlejší a hospodárnější způ.soby vyhotovení mapových podkladů. Přispívají ke, zlepšení technologie, využití jednosnímkovéfotogrammetrie
pro rů.zné technické a hospodářské účely.
lnž.

Ladislav

Skládal,

pracovník

ÚSGK

VyhotoverH fotoplánů V měřítku 1:5000 pro učely JEP,
. z leteckých snímků v měřítku 1:23 000

•

V článku inž. K. Jirečka •.Využití fotoplánů. pro založení
a zpřesňování jednotné evidence pů.dy" je zhodnoceno
použití fotoplánů. vyhotovených v GTÚ v Praze pro JEP
v území, pro které nejsou k ,dispozici vyhovující katastrální mapy. Jakým způsobem byly tyto fotoplány vyhotoveny, chci v tomto článku stručně vysvětlit.
OÚGK v Opavě požadoval vyhotovit fotoplány naúzeml
několika obcí o celkové ploše asi 100km2•
Ježto toto
území je kopcovité. bylo nutnv vyhotovit fotoplán ze
snímků překreslených po vrstváéh. Tohoto zPůsobu nebylo
u nás dosud použito, proto bylo nutno nejdříve tuto
metodu vyzkoušet. Na zkoušku byly vyhotoveny fotoplány na území obcí Rusín, Matějovice a Kašnice o celkové
ploše asi 19. km2• Území jmenovaných obcí je zobrazeno
na šesti mapových listech (fotoplánech) v měř. 1: 5000.
Po zákresu leteckých snímků. do mapy 1 : 25000 bylo
zjištěno, že fotoplány pro toto území je možno vyhotovit
překr\oslením pěti .leteckých snímků. 1'.'...:1 bylo možno
snímky z měř. 1: 23 000 překreslit do měřítka 1: 5000
(asi 4,5násobné zvětšení), bylo nutno zhustit vlícovací
podklad osmi pomocnými vlícovacími body.
!

. I. Zhuštění vlícovacího podklad~
Ke zhuštění vlícovacího podkladu byla vyzkoušena grafická radiální snímková triangulace z hlavního bodu a
početní radiální snímková triangulace z hlavního bodll
(viz .§ 37 fotogrammetrických
směrnic F-2, vyd. ÚSGK
v r. 1958). Následující tabulka dává přehled o přesnosti
určení nových bodů..

Ačkoliv přesnost grafické metody je skoro stejná jako
metody početní (prliměrný rozdíl 4,5 m), přece jen byla
grafická metoda uznána jako méně vhodná, neboť bylo
nutno pracovat s prů.svitkami velikosti 80 X 80 cm, dále
byly technické potíže s vynesením vlícovacích bodů. v pásu
2 m dlouhém. Grafická metoda vyžadovala také více času
a nebyla zde ani kontrola správnosti určení překreslova·
cích bodů. Ovšem ani početní' metodou nelze získat sou~
řadnice pomocných vlícovácích bódů. s přesností potřebnou pro mapu 1 : 5000, jsou!li určovány z leteckých snímktl v měi:'ítku 1 : 23 000. Rozborem rovnic pro protíná ní .
zpětné a pro protínání vpřed bylo zjištěno, že lze očekávat v určení souřadnic nových bodů.. chybu asi 7,0 m.
Vzhledem k tomu, že foloplánů měla být použito výhradně pro účely JEP, bylo k jejich vyhotovování přikročeno i za těchto předpokladů. přesnosti.
II. Překreslování
r
Ah
Podle .vzorce Ar =,

po vrstvách

f

7 .m

(kde A r je radiální posun

vlivem převýšení v milimetrech na fotoplánu, r' je vzdálenost od hlavního bodu na snímku v mm, f je konstanta
komory v mm, L1h převýšení v metrech a 'm je měřítkové
. číslo fotoplánu) byly určeny, při požadavku aby na styku
dvou vrstev nebyl větší posun situačních čar než 1,0 mm,
desetimetrové
překreslovací vrstvy.
Z mapy 1 : 25000 byly obkresleny na prů.svitku vrst-ev·
nice pó 10 m a zvětšeny do měřítka 1 : 5000. Tyto 10metrové vrstevnice byly přeneseny na snímky překreslen9
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jejich zvětšením do měřítka fotoplánu a n{l~~ponováním
na fotopápír (popř. i jinými způsoby).
Potom se proraz i čtyři libovolné otvory pro čepy shodné ve vlícovacím podkladu a ve všech maskách. Dále se
vyříznou vrstvy volnoosým nožem, vždy dvě sousední
vrstvy současně, aby nevznikly při exponování na snímcich mezery nebo překryty.
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jednotlivě po vrstvách. Snímky pak byly rozstřihány ~l
podle vrstev znovu sestaveny a slepeny. Po montáži
prVních čtyř listu bylo shledáno, že tento způsob je
velmi pracný a nehospodárný, neboť větší část překresleného snímku (mimo příslušnou vrstvu) je nepotřebná
a montáž jednoho listu trvala asi 12 hodin. Proto bylo
vyzkoušeno překreslení po vrstvách pomocí ma~ek, kde
se exponují postupně všechny vrstvy na jeden fotografický 'papír (zlepšovací návrh inž. Z. Maršíka - pozn.
recenz.). Tento způsob uspořil hodně materiálu a hlavně
obtížné práce pti montáži fotoplánů.
Po skončení fotografických a montážních prací byly
pro kontrolu vyneseny koordinátografem
do fotoplánů
vIícovací body, kterých se nepoužilo pro překreslení.
Nesouhlasy mezi body (viz tabulku II) vynesenými
koordinátografeI11 z daných souřadnic a odpovídajícími
body, zobrazenými ve fotoplánech (jsou-li identifikovatelné - pozn. recenz.), jsou ukazatelem přesnosti vyhotoveného fotoplánu. Přesto, že' průměrná chyba vyšla
okolo 4 m, tj. 0,8 mm, ve fotoplánu (doptlstná chyba je
podle § 18, odst. 6, fotogrammetrických
směrnic F-2
0,6 mm) bylo fotoplánů s úspěchem použito pro jednotnou ..evidenci půdy, jak vyplývá z článku inž. K. Jirečka.
Celý zbývající prostor byl pak překreslen po' vrstvách
s použitím masek. Protože se tento způsob rozšířil i na
zhotovování fotoplánů v měřítku 1 : 10 000 a v roce 1959
se předpokládá využití fotoplánu 1 : 5000 pro účely JEP
ve větším rozsahu, popíši .zde stručně celý pracovní po·
stup.
Pře k re s lov á n í
let e c k Ý c h
sní m k ů
po
vr,stvách
pomocí
masek.
Masky je nutno připravit předem. Lze je získat např.
obkresle~ím vrst(jvnic z mapy 1: 25000 na průsvitku a

~

7 .

~~
m

vypočítají ra-

diální posuny vlícovacích' bodů vzhledem k nejnižší a
.nejvyšší vrstvě a vynesou se na vlícovacípodklad.Pak
se snímek překreslí a po překreslení se vloží do podkladu
čepy. Na ně se nasadí citlivý ,zajištěný fotografický papír
(zn. Correctolltat) a pak postupně všechny masky. Pro
exponování jednotlivých vrstev se nastaví vždy patřičné
měřítko, a nasadí se příslušná rrÍaska. Všechny vrstvy se
postupně expo~ují na j~den fotografický papír. Jednotlivé snír.nky takto po vrstvách překreslené smontujeme
nakonec do mapového listu (viz § 15, odst. 4 fotogram-metrických směrnic F-2).
.
\
Při jednotné evidenci půdy jde zejména o určení správné výměry parcel, kterou možno určit ve fotoplánu správně, i když je třeba celá parcela trochu situačně posunuta.
Proto je možno v některých případech takto zhotovených fotoplánů použít. pro JEP, nenHi jiných lepších
mapových podkladů, i když z článku vypl4'vá, že situační
přesnost fotoplánů není pro měřítko mapy 1 : 5000 postačující.

Fotoplán pro území s převýšením nedovolujícfm překreslit,letecké snímky na jednu vrstvu se vyhotovuje ze
snímků:
a) překreslených po vrstvách.
b) pře~r~slených po vrstvách pomocí masek.
c) vyhotovených na horském fototransformátoru
(popis
přístroje uveřejněn v Geod. a kartogr. obzoru, roč.
1956, č. 5),
d) překreslených pomocí štěrbinového překreslovače.
DříVe se u nás vyhotpvovaly, fotoplány jen v územích,
pro které bylo možno překreslit snímky na jednu vrstvu.
Na základě zkušeností získaných v Sovětském svazu'
, v r. 1955 bylo přikročeno ve větší míře kvyhotování foto-
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plánů, jež jsou nejnázornější
ekonomicky vyhotovenou
polohopisnou mapou.
Poněvadž nebyl k dispozici horský fo to transformátor
(gornyj fototransformátor),
zkonstruovaný
v Sovětském
svazu a umožňující hospodárným způsobem získat letecký
snímek z kopcovitého území, ve kterém je vyloučen vliv
převýšení na správné zobrazení polohopisu na minimum,.
'přistoupilo se k vyhotovení fotoplánů ze snímků překreslených po vrstvách.
Tento způsob je značně pracný a vyžaduje mnoho fotografického materiálu. Z těchto důvodů bylo od něho v Sovětském svazu upuštěno.
Po zkouškách, .provedených
v GTÚ'v r. 1956, bylo zkonstatováno, že je výhodné sesta .•
vit fotoplán ze snímků překreslených
po vrstvách jen
v územích, které je možno překreslit na tři vrstvy.
Aby bylo možno v geografických
podmínkách našeho
státu vyhotovit fotoplán pro převážnou část území, je

stroje, přístroje
a pomůcky

Gedetické

Seltmannův

polárný kOOl'dinátograf
526.961

FreibersJ<ý národní podnik přesné mechaniky (VES
Freiberger Prazisionsmechanik)
uvádí na trh nový typ
polárného koordinátografu,
kterým doplňuje řadu jim
vyráběných vynášecích přístrojů. Továrna vyráběla dosud
dvě velikosti příložného půlkruhového transportéru
pro
vynášení busolních a teodolitových důlních pořadů, celokruhový transportér
(0 285 mm) a kovový půlkruhový
transportér 0, průměru 300 mm ..

nutno překl'eslovat snímky na více než tři vrstvy. Překreslení snímků pomocí masek podle zlepšovaciho návrhu
inž. 'Zbyňka Maršíka, popsaného v článku, řeší tento problém velmi technicky a ekonomicky. V současné době je
nový způsob s úspěchem rózšiřován do všech ústavd
ÚSGK, které disponují překreslovačem.
Nejdokonalejším
a nejhospodárnějším
způsobem bude
možno vyhotovovat
fotoplán ze snímků překreslených
pomocí tzv. štěrbinového překreslovače,
který byl nedávno zkonstruován v Sovětském svazu. V nejbližší době
budeme moci informovat zájemce o tomto přístroji, který
umožní sestavovat fotoplán v jakémkoliv území, neboť
v budoucnu s~ počítá s tím, že pro některé speciální účely
se budou vyhotovovat mapy tak, že jejich polohopisnou'
složkou bude zeslabený fotografický obraz fotoplánu.
lnž. Ladislav

S k 1á dal,

pracovník

OSGK

Úhlová i délková stupn'ice se čtou pomocí mřížky rychle
a bez námahy. Délková s odhadem na 0,1 m a úhlová
(obr. 2) přímo na 20e (10') a odhadem na 2e (1'). Koordinátografem lze vyn~šet v měřítku 1 : 1000 rajóny délky
5 až 310 m, i když jeho rozměry jsou poměrně malé (asi
44 X 26 cm). Kartírovací chyba je ± 0;1 mm.
Dostředění přístrojku na stanovisku· se provádí velmi
přesně optickým dostřeď ovacím zařízením, skládajícím s,
z dvojitého kříže a lupy, takže se povrch plánu nepoškozuje. To je zejména vítáno při doplňování plánů, kdy je
t,řeba dostřeďovat koordinátograf
několikrát nad tímtéž
bodem. Koordinátografu
je možno používat bez nesnází
i na okraji mapových listu.
Možnost rychlého
dost ředění a nastavení, pohodlné
!li přesné čtení, jakož i přehlédnost
při práci umožňují při
diktování hodnot vynést až 700 bodů za 8 hodin.
Vynášecí přístroj má úhlové dělení buď 3601)nebo 400 g
a vyměnitelná délková měřítka.
Normálním
příslušenstvím jsou měřítka 1 : 500 a 1 : 1000. Další měřítka 1 : 200
a 1 : 250 lze doobjednat. Úhlová stupnice má rozsah 0° až
2700, resp. 3600. Pro vynášení v rozsahu 2700 až 3600 je
nutno transportér
pootočit, což nezpůsobuje, vzhledem
k vhodn~ volené konstrukci, žádných potíží. Proti posunutí chrání transportér
závaží o váze 800 g, jež se klade,
na základní část transportéru.

Rozman it()sti
Geodetický

Nový Seltmannův polárný koordinátograf (obr. 1) vyhovuje i těm požadavkům měřické praxe, které dosavadní
vynášecí přístroje nesplňovaly. Jeho hlavní výhodou je to,
že jej lze. přizpůsobit i ke srážce mapy. Stane se tak jednoduchým posunem indexu pikírovacího zařízení.
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seminář

"Projektování
úprav"

terénních

Celostátní odbQrné semináře zeměměřických
inženýrů
mají u nás už svou tradici. Přednášeli na nich odborníCI
teorie i praxe na témata, řešící aktuální problémy, vyplývající z úkolů naši výstavby. V letech 1951-1953 byly
uspořádány čtyři geodetjcké semináre na bázi podnikové
(Geoplan, Geometra n.p.).
V minulém roce v březnu
pak seminář se zahraniční účastí, který byl jako první
na bázi školské a zatím největší jak svým rozsahem
(400 účastníků), tak \ významem.
Podnět k uspořádání letošního semináře dali někteří
externí členové katedry
geodézie počátkem
školního
roku. Námět semináře "Projektování terénních úprav" le
vlastně přípravou pro plnění usnesení XI. lijezdu KSC;
jeho cílem je mobilizace schopností odborníků II jejich
aktivizace pro plněni úkolů daných XI. sjezdem v oboru
bytové výstavby, zejména budování samostatných sídlišť,
a pak rekultivace
rozsáhlých
devastovaných
oblastí
v okolí dolů, kterých má být využito pro zemědělství
nebo lesnictví. Konečně je tu otázka tzv. postgraduálního
studia odborníků z praxe. V době, kdy technický rozvoj spěje tak rychle vpřed, nelze se trvale spokojit
s vědomostmi, které si inženýři přinesou z.vysoké školy.
Každý odborník ~ískává v praxi mnoho zkušeností a poznatků, ale je třeba, aby měl také přehlěd O všem, co
nového se v jeho oboru děje. Aby znal nové metody
práce, nové přístroje
a dovedl jich používat. Vysoká
škola je jistě především povolána k tomu, aby svým
bývalým posluchačům pomohla. V tomto směru je také
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geodetický seminář dalším prohloubením
spolupráce
školy s praxí a zároveň jednou;z: navržených forem žádaného postgraduálního studia.
Seminář "Projektování terénních úprav" se konal ve
dnech 19. a 20. ledna 1959 na zeměiněřické fakultě
ČVUT v Praze. Přes mimořádné zatížení úkoly .školské
reformy a ruzných jiných akcí, podařilo se kolektivu
katedry geodézie obětav6u spoluprací uskutečnit seminář v nejkratší možné lhutě. Na seminář byli pozváni
zeměměřičti inženýři z celé republiky podle účasti na
loňském semináři. Podle předběžných informací bylo plánováno 100 účastníku; ale v posledních dnech před zahájením bylo seminář tak velký zájem, že bylO nezbytné.
,přijmout
největší možný počet přihlášek. Přitom 'bylo
nutno ještě řadu zájemcu odmítnout, a to j\lk pro nedostatek místa v posluchárl}ách, tak pro ned,ostatek materiálu, které bylo třeba připravit dříve (texty a výkresy).
Semináře se zúčastnilo 145 zetněměřických inženýru
ze všech kraju republiky. Jako hosté byli přivítáni předseda ÚSGK v Praze s. inž. Pruša a jeho techn. náměstek
s. inž. Sachuhský, za' patronátní 'Závod OÚGK v Praze
techn. náměstek s. inž. Čálek, členové sesterské fakulty
v Bratislavě s. proděkan ínž. O. Míchalčák, prof. Gál,
doc. Suchá ne k a inž. Fabián.
Program semináře zahájil vedoucí katedry geodézie
, s. doc. inž. dr. V. Krumphanzl. Jeho úvodní přednáška
charakterizuje
vývoj terénních úprav a rozebírá náplň
této discipliny, Projektování terénních úprav tak, jak
je dnes chápeme a provádíme, je nová discíplina, kterou
si vyžádaly rozsáhlé budovatelské úkoly nového společensM;ého zřízení. Terénní úpravy se prováděly již dříve.
ale teprve budování socialismu, spojené s výstavbou rozsáhlých, u nás dosud neví daných komplexu, jako prumyslových závodů, sídlišť, komunikačních staveb apod.,
kdy je třeba přemístit často značná kvanta zemin, postavilo do popředí i otázku ekonomickou. Zemní práce
jsou velmi nákladné, 'a proto je tu třeba projektu, který'
by řéšil tento problém co nejhospodárněji,
nejúčelněji
a respéktoval i otázky estetické.
V SSSR poznali již před námi potřebu řešení těchto
problému, zejména při velkých stavbách socialismu. Maji
v tomto oboru také nejobsáhlejší
literaturu.
Terénni
úpravy jsou tam součástí učebních osnov, všech země
měřických fakult, zvláště pak specializace inženýrské
geodézie. Na projektech terénních úprav pra'cují v SSSR
vedle geodetu i odborníci z jiných oborů, jako architekti,
stavebilí inženýři aj.
,
K otázce, kdo má nebo kd9 je oprávněn' provádět terénní úpravy, je třeba říci: kdo má k tomu nejlepší
předpoklady a kdo to n1ejlépe umí. Hlavním požadavkem
je hoSpodárné a účelné vyřešení n9vého terénu, nové
topografické plochy, za předpokladu minimálního přemisťování zemin, odvedení povrchových vod a úpravy
zpevněných ploch. Podkladem pro projekt je podrobné
měření polohové a výškové. Měřické práce a. řešení topografických ploch je výhradně otázkou geodetickou, a
proto především inženýr geodet má předpoklady pro
projektování 1;erén{lích úprav, zejména má-li potřebné
základni znalosti geologie, územníhO plánování, doprav·
ního stavitelství li vodohospodářství, které se na zeměměřické fakultě přednáší v potřebném rozsahu.
Úkolem semináře bylo. aby položil základ ke správnému vývoji této discipliny u nás a sjednotil názory na
některé nejasné či sporné otázky v praxi. Jen tak bude
možno co ne,jlépe plnit úkoly, ,dané XI. sjezdem KSČ.
Prvni den semináře byl věnován odborným přetlnáškám, druhý den byla praktická cvičení a diskuse.
Podrobný

program:

Pondělí

Doc. dr. V. Krumphanzl: Zahájení. Úvodní přednáška a
vstupní informace.
Inž. dr. Jelínek: Účelová přesnost a obsahová náplň výškopisných podkladu.
Inž. dr. E. Nykodym: Úvod do projektování a všeqbecné
poznámky.
Inž. P. Chramosta: Návrh nového terénního reliéfu.
Inž. dr. A. Jelínek: Vytyčování terénních úprav.
Inž. dr. A. Jelínek: Určování objemu zemních prací a
jejich vyhodnocení. Rozvozový plán.
lnž. dr. E. Nykodym: Normálová kalkúlace, dokumentace
a rozprava o ukázkových pracích.

Inž. dr. E. Nykodym: Rámcové zpracování námětu menšího rozsahu na ,.dodaných podkladech.
Inž. P. Chramosta: Předběžné a konečné řešení nového
terénu. (Dotazy a diskuse.)
Inž. dr. A. Jelínek: Zpracování vytyčovacího výkresu.
Inž. dr. A. Jelínek: výpočty kubatur.
Inž. dr .. A. Jelínek: Návrh rozvozu hmot.
Rozprava. o námětu postgraduálního
studia.
Doc. dr. Vf Krumphanzl: Závěr a zhodnoceni semináře.
Všichni přednášejicí, vesměs velmi zkušení odoorníci,
zhostili se s úspěchem svéhp úkolu. Teoretická část
semináře byla dokumentována ):>ohatÝl1ltextovým a grafickým materiálem (85 stran textu a více než 40 tabulek
světlotisku s názprnými obrázky a formuláři, kterých se
v praxi skutečně>- používá i s naznačeným zpusobem vyplňování). Kromě toho pak pro praktická cvičení byly
k disposici ukázky projektů v různých stupních vyhotovení ve více barevných tiscích, na kterých přednášející
ukazovali jednotlivé fáze projektu a způsob jejich provádění. SoUčasně se seminářem byla otevřena výstava
ukázkových prací, o kterých bylo v jedné z přednášek
prvního dne promluveno.
Po přednáškách a cvičeních rozvinula se diskuse. Byly
vysloveny některé dotazy, úvahy a poznámky k jednotlivým přednáškám, na které reagovali buď přímo posluchači sami, nebo je souhrnně zodpověděli přednášejíci
v závěru diskuse. Byly též předneseny některé hodnotné
návrh:y a zásadní' připomínky, týkající se projekčních
znalostí a schopností zeměměřického inženýra, eventuálně jejich doplnění. Pro lepší vymezení odpovědnosti bylo
navrhováno, aby u všech projektů. tvoříla geodetická
část samostatný. svazek, který by byl podepsán oprávněným odborníkem geodetem.
Po zakončení odborné diskuse bylo na programu postgraduálni studium a otázky s ním spojené. Účastní.ci semináře
dostali dotazníky
o postgraduálním
studiu.
v nichž měJ[ odpovědět na tyto otázky:
1. Uznáváte nezbytnost

postgraduálního

studia?

2. Navrhovaná délk~ 2 -3 dny je dostačující?
3. Souhlasíte, aby každý inženýr absolvoval nejméně
jeden seminář v období každých pěti let? A ponechat na vůli podniku vysílat svého zaměstnance každoročně, je-li různé téma?
4. Souhlasíte s navrženým rozdělením účastniku do
tří skupin podle délky praxe?
5. Má se účast na semináři (školení) zapisovat do indexu?
6. O semináři má být vydáno vysvědčení:
A: jen o účasti,
B. o účasti a absolvování praktických cvičení,
C: o absolvování
a podrobení
se klasifikovaně
zkoušce.
.
7. Souhlasíte s účastí absolventů jiných studijních
směrů, kteří poslouc~ali geodézii?
8. Pokládáte za vhodnou dobu pro semináře leden a
záři, kdy ,,\a škole jsou volné místnosti?
Odpovědi 'na tyto otázky byly zpracovány
deny dále v tabulce.

O!ázka.!
cis.:
ano

ne

I

1

I

2

3

4

5

/'".--;,;".-""

25

6

8
A

140 120 ~143 105 92
5

7

a jsou uve-

2

40

53

83 142 100
62

3

1
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5

40
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Tento průzkum ukazuje, že Házory účastníku v otázkách číslo 1, 3, 8 byly prakticky jednotné. Nutnost postgraduálního studia uznávali tedy všichni. K délce semináře bylo asi 20 % připomínek, že je třeba Pamatovat
na delší dobu pro diskusi, eventuálně i v užších zájmových kroužcích (to je těch 25 hlasů -ne-). Téměř tře-

1959/80

,

/

dna účastníků byla proti rozdělení do skupin podle ,délky
praxe; byli to ,většinou mladší pracovníci;kteří uváděli"
'že délka praxe není vždy rozhodující pro zastávanou
funkci. Více než tl'etina byla proti uŽíváI).í indexů. PodlE'
odpovědi na otázku vysvědčení o semináři, jeví se tu
jistý únik od prověřováni vědomo,stí, ziskaných při s,e~
mináři;' s óhledem na tabulku dále uvedenou lze předpokláJiat; že u posluchačú L skupiny, tj. 5 -15 let praxe.
Pdkúd jde o účast i jiných, směrů studijních na semináři, je skoró polovina- proti.
Zajímavé bylo též rozvrstyení účastníků tohoto semlt;láře podle data .II. státní zkoušky (závěrečné). a podle
sídla podniku. ve kterém, pracují:

Počet let -po
2. státní zkoušce:
do5ti

5 -

let

počet
účastníků

Celkem

19

1954 ~

1958

19

1949 -

1953

60

,

15

79
·1945 -'194~

19
,

-

1939
15 -

2
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Z Ústfedni správy geodézie a kartografie
Nové vydáni Instrukce

B

Ústřední správa geodéziea 'kartografie oznamuje, že
vzhledem ke stále se opakujícim požadavkům hodlá nově
vydat
I n str u k c i B.
V novém vydání instrukce přihlédne ÚSGK k současnéI!lu stavu pozemkové evidence prováděné. okresními
měřickými středisky oblastnich úsťavů geodézie a kartografie.
Cenu Instrukce B lze zatím odhadnout asi na 50 až
60 Kčs za jeden výtisk., Vydání lze očekávat koncem
IV. čtvrtletí 1959 nebo až v I. čtvrtleti 1960. .
Ústřední správa geodézi-e a kartografie vyp~ala' subskripci InstrukceB a požádala ústavy v oboru- své pťtsobnosti, ústřední
úřady, orgány pověřené prováděl}.ím
zeměměřických praci a odborné školy o nahlášeni poctu
výtisků, které hodlaji odebrat pro svou služební potřebu,
případně i pro soukromou potřebu odborných pracovníků.
Dodatečné subskripčni přihlášky k odběru Instrukce B
možno ještě zaslat do 15. května 1959 na adresu:
ústřední správa geodézie a kartografie (odbor 21 technický), tř. Politických vězňů 12, Praha 3 - Nové
Město.
.
St.

29
1934 '-

1938

27

pstřední spráV9. geodézie a kartografie
vydala pro
potřeby dalšího rozvoje motorismu a zejména pro zahraniční návštěvníky Československa Automapu CSR v mě,
před r; 1929
1
řítku 1: 500 000. Automapa vyšla již" ve druhém vydání
~
v ,nákladu 120 000 výtisků v pěkné knižní úpravě kapesPočet účastníků semináře celkem'
145
niho formátu. Vysvětlující texty jsou uvedeny v jazyce
českém, ruském, anglickém, francouzském a německém.
Věříme, že toto dilo, které na knižnim trhu bude pro
Při tom z Čech bylo 92, z Moravy 30 a ze Slovenska
svou oblibu mezi motoristy brzy rozebráno, se docká
23 účastníků.
také brzy dalšiho vydáni. Cena 10 Kčs.
Závěrem možno 'říci, že seminář byl velmi úspěšný.
Ze souboru turistických map ÚSGK uvádíme tyto mapy;
V oboru teJ;"ériních úprav splnil předpoklad pořadateló
Posázavi. Měřitko 1: 75 ODD, 1, vydání, vyšlo v prosinci
a ·potvrdil také, že geodeti jsou schopnými projektanty.
1958, v nákladu 30 350 výtisků, cena 6 Kčs.
V otázce postgraduálního studia potvr:dil správnost náMoravský kras. Měřltko 1 : 75 ODD, 1, vydání, vyšlo v liszorů 'školských pracovníků na její řešení. Zvlášť kladně
topadu 1958, v nákladu 35 350 výtisků, cena 5 Kčs.
je třeba hodnotit postoj, s kterým přistupují naši inže'Beskydy. Měřítko 1: 75 ODD, 2. vydání, vyšlo v březnu
nýři z praxe k otázkám potřeby soustavného doplňování
1959, v nákladu 30 350 výtisků, cena 6 Kčs.
teoretickýéh i odborných znalostí.
Jizerské hory. Měřítko 1 : 75 000, 1, vydání, vyšlo v proNakontlc byl ohlášen perspektivní plán pomoci zeměsinci 1958, v nákladu 25350 výtisku, cena 5 Kčs.
měřické fakulty ČVUT praxi.
V souboru turistických map Správy geodézie a kartografie na Slovensku byla vydána mapová díla:
Na září 1959 jsou již hlášeny:
, Velká Fatra. Měřitko 1: 75 ODD, 1, vydáni, vyšlo v proa) Konference onomografii (viz GaKO 1958/12) - orsinci 1958, v nákladu 25 400 výtisků, cena 5 Kčs.
ganizuje katedra matematiky.
Malá Fatra a Kysucká vrchovina. Měřítko 1: 75 ODD, 1. vybl Seminář z mapování a HTÚP - organizuje katedra
dání, vyšlo v listopadu 1958, v nákladu 25 400 výtiskťt,
mapování a HTÚP.
cena 5 Kčs.
Dále se plánují tyto set11ináře:
V souboru politických map ÚSGK byly vydány tyto
'I. Organizace a plánováni geodetickych prací - uspomapy:'
řádá katedra geodézie.
" ,
Mapa Evropy. Měřítko 1: 8 000 000. Stejnoploché kuželové zobrazení Gaussovo. 5. vydání, vyšlo v prosinci
2. Vybranéstatě
z matematiky
- uspořádá katedra
1958, v nákladu ·12000 výtisků, cena 4 Kčs.
matematiky.
Československá republika. Měřítko 1: 750 000. Obecné.
'3. Reprodukční metody map a plánů v technické praxi
kuželové konformni zobrazení. 4. vydání, vyšlo v pro(včetně přípravy ml;lp a plánů k reprodukci)
sinCi 1958, v nákladu 45 400 výtisků, cena 4 Kčs.
uspořádá katedra kartografie.
Rakousko. Měřítko' 1: 1000000. Plochojevné kuželové
4. Vytyčování velkých podzemních inženýrských staveb
zobrazeni. 1. vydání, vyšlo v lednu 1959, v nákladu 6400
- uspořádá katedra geodézie.
výtiskťt, cena 3,50 Kčs.
5. výpočty a vytyčování komunikačních oblouků V řadě atlasů ÚSGK byl vydán Malý atlas světa - příuspořádá katedra geodézie.
ruč ni vydáni. 2. vydání, vyšlo v r. 1958, v nákladu 70000
výtiskťt, cena vázaného výtisku 22 Kčs.
•
6. Technika souhrnných projektů HTÚP - uspořádá
Pro informaci zejména zahraničních zájp.mců o čs. karkatedra mapování a HTÚP.
tografickou tvorhu vydala ÚSGK Katalog kartografických
7. Možnosti využívání fotogrammetrie
v inženýrské
děl (KATALOG KARTOGRAFICK?CH••DĚL
KATAAOpraxi - uspořádá kat-edra mapování a HTÚP.
KAPTOfPA<I>lltIECKIIX 113,4AHllll, CATALOGUEOF
8. Elektrooptické
dálkoměry
- uspořádají
katedry
CARTOGRAPHlC PUBLICATIONS, KATALOG DER KARastronomie ~ geofysiky, kartografie a vyšší geodézie.
TENWERKE), ve kterém uvádí mapová díla a atlasy, které
9., Nové názory ná teorii měřických chyb a vyrovnávací
vydala od, r. 1954 do r. 1958, s ukázkami jednotlivých typů
počet - uspořádají katedry kartografie a vyšší geoa druhů map .
. dézie. astronomie a geofysiky, matematiky.
Všechna zde uvedená mapová díla jsou určena nej10. Souřadnléové 'a výškové
soustavy na území ČSR.
širší veřejnosti a 'jsou k dostáni ve všech prodejnách
Vzájemné transformace
a kartometrie., Uspořádá
n. p. K n i ha. Prodej do zahraničí provádi podnik zahrakate~ra kartografie' a vyšší geodézie.
ničního obchodu pro dovoz a vývoz kulturních
statků
A r ti a, Praha 2, Ve smečkách 30.
St.
lnž. Jaroslav Kadlec
1929 -

více než 25 let

1933
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----
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V nakladatelské spolupráci~SNTL a SVTL vyšel IV. svazek edice VOGTK v Praze, který obsahuje inž. Jiřího
Adámka Sedmimístn.é t~!Julky goniometrickýcH funkcí se
sedmicifernou kotangentou od 00 do 450 prošedesátinné
dělení kruhu. První vydání v~šlo,v březnu 1959 v nákladu
2400 výtisku, cena váz. Kčs 15,10.
'Tabulky obsahují přirozené hodnoty goniometrických
funkcí (sinus, kosinus, tangens, kotangens) pro ,šedesátmnédeleni kruhu a tabulky kontrolní tunkce 1 + sin x +
+ cos ;p. Funkce cotg x je od 0° do 150 vedena samostátně tak, že pro úhl.y od 00 do 20 je ,tabulkována s intervalem 10" výrazy = x" cotg x s přibližnou hodnotou
kotangenty"pro zpětnÝ postup a od-2v dl;)15° funkce sama
také pro 10". OstatnX funkce (sin, tg, cos) a( kotangE\nta
od 15u mají interval ľ.'
,'
Tabulky jsou propracovány se zvláštním zřetelem pro
použití v zeměměř-ické praxi, kde všechny početní operace při triangulaci, zlruš.fování sítí a při poly.,gonizaci
jsou založeny na kotangentě. Sedmimístné hodnoty tabelovaných funkcí umožňujídosaŽehí, předepsané přesnosti
geodetických výpočtu. Použití tabulek však není omezeno jen na obor geodézle; lze jich použít i v ostatních
technických oborech, kde přicházejí v úvahu přesnější
trigonometrické, výpočty.

*

o

Geodetický a kartogra~ickýsbornik
1959. Vydalo SNTL,
v březnu 1959, v nákladu 1000 výtisků, cena brož. výtisku
11.30 Kčs., /
'
V řadě Geodetických a: kartografických sborníků vydávaných jako doplněk . GeOdetického a kartografického
obzoru je,to ji,ž 5. svazek. Obsahuje tato pojednání:
inž.Milos Ci m b ál n í k, kand. tech. věd: Rašení hlavníchg'eodetických
úloh pro velki! vzdálenosti na ploše
rotačníhoelipsoidu
(20 str.),
inz. Bořivoj D e Ion g, kand. tech. věd: Kombinace
triangula'ce s' trilaterací z hlediska přesnosti (10 str.),
inž. Vladimír Krá t k ý: Příspěvek
k teorii chyb
vnitřn10rientace
(14 str.) a'
,
inž. dr. Ladislav J. L u k e š : Příspěvek k určení rozdílu
zeměpisných délek hlavních geodetických' bodů (13 str.)~
Sbo.rník je určen zejména' pracovníkum vysokých škol,
výzkumu a praxe v odvětví geodézie li příbuzných vědách.

*

Inž. Alexander K u t noh o l' S k Ý : Vytyčovací tabulky
pro klotoidické přechodnicové
oblouky. Vydalo SNTL
Praha. První vydání,
září 1951},náklad 3200 výtisků,
cpna váz. výtisku 13,10 Kčs.
,
Tyto tabulky umožňují navrhovat a vytyčovat oblouky
s klotoidickými přechodnicemi mezi přímou tratí a hlavním kruhovým' obloukem novým způsobem, při čemž přechodniee a její přičný ráz I příčný ráz kruhového oblouku
jsou1určoványnávrhovou
rychlosti. Jsou sestaveny v dél~
kách odstupňovaných na přechodnici po 10m. Tím se
podstatně zjednodušují propočty výkazů pro Zemní práce
"a jiné složité' výpočty: Středové úhly jsoll uvedeny jak
v soústavě šedesátinné. tak i setinné.
Tabulky jsou určeny
inženýrtm
zabývajícím
se
navrhováním, trasováním,a stavbou silnic a železnic.

v

*

V knižnici Populární přednášky o matematice vyšel jíž
19. svazek, kter~ obsahuje Jan Vyšín: .Lineární lomená
funkce. Vydalo SNTL Praha 1958', cena brož. yýtisku
4,20 Kčs.
Tato populární knížka (120 str.) obsahuje výklad vlast.'
,
ax--'-b
ností lineární lomené funkce y = ~_,'
a uvádí ně-

ex,'

d"

které úseky jejího použití v geometrii.
Knížka-je určena žákům nejvyšších tříd jedenáctiletky
a všem, kdož se zajímají o elementární matematiku.

K. P. J a k o v 1e v :'Matematické zpracování výsledků
měřeni. Z ruského originálu Matematičeskaja
obr.abotka
resultatov
izmerenij, vydaného nakladatelstvím
Gostechizdat Moskva 1953, přeložili dr. Miroslav Fiedler.
Miroslav Křížek a' inž. Milan Ullrich. 292 str., 62 obr .•
40 tab. Vydalo SNTL Praha 1958, nákladem 2200 výtisků,
cena váZe výtisku 20,50 Kčs.
'
V této Knize se vyšetřujíduležité
otázky matematického zpracování výs!edků laboratorních měření; odhady
chyb při různých přibli~ných výpočtech. základy teorie
chyb měření a empirické vzorce. Výklad je doprovázen
vhodně volenými numerickými příklady z laboratorní
praxe s praktickými ppkyny.
Kniha je určena pracovníkům
výzkumných ústavů,
inženýrům na závodech a posluchačům vysokých škQl.

·V. P. Min o l' s k i j : Sbírka úloh z vyšší matematiky.
Z ruského originálu Sbornik zadač po vyššej matematike.
vydaného nakladatelstvím
Gosteéhizdat,
Moskva 1955,
přeložil dr. Miroslav Fiedler. SN'fL Praha 1958, 300 str.,
92 obr., vydání první v nákladu 4200 výtiskú. cena váz.
výtisku 32 Kčs.
.
Tato sbírka úloh z vyšší matematiky obsahuje úlohy
z analytické
a diferenciální
geometrie, vektorového
počtu, algebry, diferenciálního
a integrálního
počtu
a diferenciálních rovnic. Před každýmtematlcký
uzavřenýmčlánkem
je ve stručnosti probrána, teorie potřebná
při řešení úloh. Na konci kuihy jsou uvedeny souhrnně
výsledky. '
Kniha je určena zejména pro po~uchače vysokých škol
technického směru:'
.
V řadě Učební texty vysokých škoÍ, ČVUT v Praze.
fakulta zeměměřická, vydalo SNTL skripta prof.inž. dr.
Josefa B o h ma: Vyrovnávací počet, část I -:, Teorie
chyb. Vyšlo v Ilstopadu 1958, str. 226, obr. 89, náklad 350
výtisků, vydání první, cena 17,80 Kčs.
Posluchačům a absolventům zeměměřického inženýr-ství dostává se do rukou na nejnovějších teoriích zpracovaná publikace, potřebná pro studium vyrovnávacího
počtu, pro vědeCké zpracování výsledků geodetických
měření a pro volbu ekonomicky zdůvodněného opti:málního počtu opakovaných měření k dosažení kvalifikované
předem stanovené přesnosti.
'
Obsahuje tyto kapitoly: f. Základní pojmy počtu prav- .
děpodobnosti, 2. Binomické a normální rozdělení pravděpodobností, 3. Zákon rozdělení chyb. 4. Statistický roz·"
bor chyb a odhad přesnosti měření, 5. Aritmetický průměr a opravy, 6. Problém malých souborů. 7. ZáklMy
statistiky. Rozdělení chyb v nestejnorodých soc;borech,
8. Zákon chyb
rovině a v prostoru, 9. Zákon hromadění
nahodilých chyb.'
,
Část II Vyrovnávacího počtu prof. Bohma se zabývá
metodou nejmenších čtverců. Blíže na ni upozorníme,
jakmile vyjde. .

v

Upozorňujeme
naše čtenáře a. všechna geodetická
pracoviště na' publikaci inž. dr. Václava Elznice SINTA C O S -8, kterou vydalo Slovenské vydavatel'stvo technickej literatúry v Bratislavě v r. 1955. v nákladu 4200
výtisků. Cena váz. Kčs 24,20.
Kniha, obsahuje osmimístné tabulky přirozených hod-'
not goniometrických funkcí pro úhlové dělení šedesátinné i setinné, tabulky kvadrátů čísel od 0,000 do 10,009
a tabulky geodeticko-astronomické.
Tabulky jsou určeny
k využití v zeměměřícké
praxi, zejména pro výpočty
počítacím strojem. v oblasti přesné polygonometric
a zhušťování trigonometrických
sítí, a to, s použitím
astronomické orientace v prostorech. ve kterých je tato
ekonomicky nutná. Osmimístných funkcí lze využít i vjiných oberech technické praxe, ve kterých je požadována vysoká přesnost výsledkú.
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