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Nový prístroj pre pozemnú fotogrametriu - stereoautograf-Zeiss 1318
Ing. Jozef Petráš, Vedecké laboratórium fotogrametrie
"
Pozemná fotogrametria, aj keď
bola prekonaná
výkorlnejšou a hospodárnejšou
leteckou fotogrametriou, uplatňuje sa aj dnes pre špeciálne práce,
kde pre vys\lkú, náročnosť na výškové vyhodnotenie
letecká fotogrametria nestačí, alebo kde pre malý
rozsah mapovaného územia by bolo použitie leteckej fotogrametrie nehospodárne. Ide najma o periodické zameriavanie ťažby v povrchových baniach
a kameňolomoch, pre výpočet kubatúry háld, pre
Z'lmeranie ložišťa priehrad a pod.
Vyhodnocovacie práce pozemnej fotogrametrie sa
často robia na univerzálnych vyhodnocpvacích prí5trojoch (autogr~f, stereoplanigraf). Prístroje tohto
typu treba však hospodárnejšie využívať v leteckej
fotogrametrii pre mapovanie vo velkých mierkach,
prípadne pre aerotrianguláciu.
Citelný nedostatok, vyhodnocovacích prístrojov pre
pozemnú fotogrametriu odstráni stereoautograf 1318,
výrobok VEB CarlZeiss - Jena,ktorého
prvé série
opúšťajú závod. Stereoautograf 1318 je konštrukčne
zdokonalený známy prístroj pre mechanické vyhodnotenie pozemnej stereofotogrametrie - steJ:~oautograf Orel - Zeiss; Prototyp tohto prístroja skonštruoval v roku 1908 von Orel. V spolupráci s Zeissom vyšiel z Zeissových ~ávodov r. 1911 zlepšený typ, kto'rý
'sa s menšími úpravami vyrábal asi do roku 1926.
Bol to prvý prístroj na plynulé, mechanické vyhodnotenie snímok. SteJ;~oautograf je dvojsnímkový
priestQrový vyhodnocovací prístroj, ktorý umožňuje
transformáciu
snímkových súradníc na súradnice
prístrojové~ z ktorýchprevodom
na kresliaci stOl
dostaneme súradnice v jednotnej síeti. Zjednodušene možno povedať, že je založený na princípe
mechanlckého
riešenia .úlohy pretínania
napred
z koncových - bodov základnice. Určujúce lúče nahradzujú lineáre.
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podmienkam. Pries1:orová meracia značka je svetelná, zelenej farby. Intenzitu meracej značky a osvetlenia snímok' možno nezávisle meniť podla hustoty
negatívu (obrazu) tak, že oči pozorovatela sú menej
namáhané. Prvky vnútornej a vonkajšej orientácie
nastavujeme na indikátoroch s presnosťou ± 0,01 mm.
Nastavené hodnoty takto neovplyvňuje prípadná
'nep"resnosť mikrometrickej skrutky.
Uprava konštrukčného riešenia nového prístroja je
originálna. Vyhodnocovací prístroj vhodným vzájomnÝIl} usporiadaním hlavných konštrukčných prvkov (lineárov) nad seba má maximálnu šírku 100 cm,
výšku 125 a dížku 115 cm.
Základné rovnice stel'eofotogrametrie
y = bflp
a x = bx' Ip, čiže určenie súradníc x, y vyhodnocovaných bodov, riešime na vyhodnocovacom prístroji
pomocou lavého (1) a pravého smerového lineára (2)
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Na stereoautografe
mozeme vyhodnocovať pozemné snímky, keď sú splnené tieto podmienky:
1. Sklon osi záberu je u oboch snímok rovný nule
(w = 0°), čiže rovina snímok je zvislá a osi záberu sú vodorovné. -,
'
2. Pootočenie snímok vo víastnej rovine x = 0°.
3. Osi záberu sú ~ovnobe~né. Ak osi záberu zvierajú
so základnicou pravýuhol, máme normálny prípad. V, prípade, že osi záberp. sú navzájoin
rovnobežné, ale vzhfadom na základnicu stočené
o určitý uhol, hovoríme o stočenom prípade
, (vlavo, vpravo).
'
Stereoautograf 1318 je oproti sV0jmu predchodGovi doplnený niektorými zlepšeniami. Pre vyhodnocovauie možno použiť nega tívy, alebodiapozitívy.
Ohniskovú vzdialenosť f možno nastaviť v rozsahu
157-198 mm. Maximálny snímkový formát je
13 X 18 cm. Tieto údaje zodpovedajú najviac pouŽí.
vanýD;l fotokomorám. Možno však vyhodnocovať aj
snímky iných formátov .po predbežnom zmenšení
alebo zvacšení, kým vyhovujú vyššie ,spomen:urým

(obr. 1), ktoré ~ú umiestené ~. spodnej časti. Počiatů,k:
súradnicového, systému je v lavom pl'QjekčnoDl ocn·
tre; os y leží v smereosi záberu lavej$nímky a ,os'x
je totožná so swerom základnice. Obrazov~ konce
lineárov sú spojené so snímkovými nosičmi (5Y, kým
dlhšie predmetové konce kížu po vzdialenostnom
vozíku (7). Otáčajú sa okolo, bodov A,B, ktoré ,zastupujú projekčné centl'á. Bočný pos,un snÍmok
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vzhladom na pozorovacie mikrosktopy sposobuje
otáčanie lineárov okolo tychto bodov. Posun umožňuje otáčanie lavého ručného kolieska (9). Pravé
ručné koliesko (10) sposobuje prevodom na vreteno
posun celého vzdialenostného mostíka (6) v smere y.
Hodnoty posunov x, y odčítame' na číselníkoch,
ktoré sú umiestené pri ručných kolieskach. Tieto
hodnoty sú prístrojové súradnice vyhodnocovaných
bódov.
Mierku vyhodnoteniaurČuje rozsah pohybu vzdialenostného mostíka v smere y, ktorý je 400 mm.
Ak napr. najvzdialenejší bod, ktorý ešte mámena
mape zobraziť je od základnice vzdialený800 Illi,
potom maximálna prístrojová vyhodnocovacia mierka bude 1 : 2000.
'
Po určení prístrojovej mierky nastavíme na vzdialenostnom vozíku' základnicovú zložku bx' resp. pre
stočený prípad aj zložku ± bv v prístrojovej mierke.
Takto dos~aneme vzťah Ipedzl snínikovými a'prístrojovými súradnicami.
Na ster~oautografe ,1318 možno vyhodnocovať
v týchto prístrojovýeh mierkach: 1: 800 a 1: 1000,
1 : 2000 a 1: 2500, 1: 4000 a 1: 5000, prípadne v ich
násobkoch (1: 100, 200, 400 atp.). Vyhodnocovanie
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Pre výškové vyhodnotenie slúži do pravého uhla
zalomený ravý výškový lineár (3), ktorý mechanicky
rieši rovnicu z = bz' !p. Obsluhovaný je nožným kotúčom, ktorý sposobuje otáčanie výškových lineárov a tým posúva mikroskopy v smere súradnice z'.
N.a výškovom počítadle odčítame priamo v prístrojovej mierke kóty vyhodnocovaných bodov, resp.
nastavujeme výšky vrstevníc.
Verkou prednosťou oproti starému typu je pravý
výškový lineár (4), ktorý plynule odstraňuje vertikálne paralaxy na optickom modeli, sposobené výškovým rozdielom projekčných centier. Predtýin však
nastavíme zložku bz na výškovom vozíku (8). Zalomenie tohto lineára nie je konštantné a mení .sa od
ostrého po tupý uhol, podla toho, či je vyhodnoco.
vaný bod nad, alebo pod snímkovým horizontom.
Podfa funkcie zadefujeme tento lineár k pozorovaciemu systému a nie k meraciemu.
.
Snímky sa vkladajú do snímkových nosičov na
svetelnmn pulte nástrojovej skrinky. Pritom použí- .
vamezvláštnu
centr.ovaciu -ružicu. Do zorného pofa
pozorovac~ lupy sú zvedené obrazyvšetkých
štyróch rámových značiek, takže jedným prehliadnutím možeme zistiť správnosť centrovania snímky na
všetky štyri rámové značky. Podobná úprava by
bola vhodná aj pre centrovanie leteckýclt snímok.
Osvetlenie snímok sposobuje odraz svetelných
lúčov od segmentov parabolických zrkadiel (obr. 2),
umiestených pod snÍmkami. Zdroj svetla je v ohnisku
parabolického zrkadla, takže svetelné lúče sú rovnobežné.
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.Obr•.2: Chod lúčov optickým systémom.
'I
meracie 'polznačky,
2 zdroj osvetlenia polznačiek,
3 obraz ;načiek na snímkovej rovine,
4 zdroj osvetlenia .snímok.
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polohopisu.v uvedených mierkach umoznuJe nasta·
yenie základnlcovej zložky bx' resp. aj by v prístrojovej mierke. Natočenímčísemíka
výškového počítadla podla príslušnej mierky odčítame aj výšky
vyhodnocovaných bodov s presrtosťou ± 0,01-0,02 m.
Prevod na kresliaci' stol je v pomere 1: 1, 1: 2
- a 1: 0,5. Pre mapovú mierku je výhodné použiť
viičšiu prÍlitrojovú mierku a lnevod na kresliacÍ stol
uastaviť do žiadanej mapovej mierky. T~m dosiahneme viičšiu presnosť vyhodnotenia. Tieto možnosti
variácie vorby mierkyje potrebné uvažovať pri por.
ných prácach, aby sme dosiahli najviičšiu presnosť
á hospodárnosť. Kreslia,bi stol možno použiť tiež samostatne ako pravouhlý koordin,átograf. Na prichytenie rysovacieho papiera slúžia trvaléimagne~y, zapustenédo úrovne dosky. Hliníkové fóliesa pripev-,
ň-ujú zvláštnymi príchytkami.
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Stereoskopická meracia značka je zaradená do
optického pozorovacieho systému. Priemer polznačiek je ,0,04 mm. Vzhfadom na obrazovú rovinu je
však vačší a to 0,06 mm. Priurčovaní vefkosti signálov pre vlícovacie body je správne uvažovať vefkosť
meracej značky. Obraz signálov na snímke má byť
vačší ako je značka, aby' bolo možné ua vlícovací
bod presne vlícovať.
• '.
Hraničné polohy pohyblivých častí vyhodnQcovacieho' prístroja a kresliaceho stola sú ovládané
elektromagnetom,
ktorý ich. automaticky .vypína
z činnosti.' Okrem toho sa súčasne zapne zvukové
signálne zariadenie.
Z technických údajov prístroja ešte uvádzam:
rozsah stupníc pre nastavenie bo« je O - 50 mm,
by v rozsahu ± 30 mm, bz = ± 10 mm, s presnosťou
nastavenia ± 0,01 mm. Vefkosť posunu horizontu
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dení za f = 190 mm, mf = ± 0,01 mm, mp =
= ± 0,003 mm dostaneme pre uvažované hraničné
základnicové pomery strednú chyhu nastavenia základnicovej zložky bx v hodnote mb ~ ± 0,022 mm.
Z uvedeného vyplýva, že presnosť nastavenia
ohniskovej vzdialenosti a základnicových zložiek na:
stereo auto grafe je vyššia ako teoretická presnosť.
Uvažujme teraz správnosť funkcie vyhodnocovacieho prístroja. Kritériom hudú pOlherné chyby
v určení prístrojových súradníc x, y, z pre jednotlivé
základnicové pomery.
Stredné chyby stereoautografu
postaveného vo
VLF pri meraní snímkových súradníc x', z' a odvodených paraláx sú:
mx, = ± 0,004 mm
mZI = ± 0,004 mm
mp= ± 0,003 mm
fototeodolitu pri fotografovaní možno nastaviť v rozsahu
35 až - 45 lnm. 'Optika
pozorovacieho
systému má 8 Xzvačšenie, lupa na kresliaco~ stole

+

7x.
Prístroj je doplnený zariadením na perspektívne
kreslenie vrstevníc' do snímkovej kópie. Umiesťuje sa
nad favým snímkovým nosičom. Zákres vrstevníc do
snímky je vhodným doplnkom vrstevnicového plánu
pre rozne projekčné práce, ako napr. pre projektovanie etáží v kameňolomoch a pod. Toto zariadenie
umožňuje zakresHť projektované sídlištia a iné ohjekty do snímkypresne
podfa zákonov perspektívy
(ohr. 3) a je vítaným dokladom pri schvafovaní investičny' ch úloh.

Diferencovaním a úpravou základných rovmc
stereofotogrametrie, keď prejdeme na stredné chyby
a zanedbáme tretí člen, dostaneme pre maximálne
snímkové súradnice x' = 1/2 f, z' = 1j3f tieto pomerné
chyhy v určení prístrojových súradníc x, y, z:

",

my

y

=

V(f'7f+(7f
± V(f'~~f+(fr
± V(r . j f+ Cjz'r
±

V tahufke I. uvedené pomerné chyhy určenia prístrojových
súradníc x, y, z preprevrátené
hodnoty
Presnosť vyhodnocovacieho prístroja
rozličných základnicových pomerov, f = 190 mm,
Presnosť vyhodnotenia
polohopisu a výškopisu
mf - ± 0,01 mm dokazujú správnosť funkcie prípozemnou stereofotogrametriou je ovplyvnená viace- . stroja.
rými' faktormi. SÚ to základnicový pomer, resp.
vzdialenosť určovaného hodu od základnice, pharakter terénu, jeho sklon a pod., poloha stanovíšť fototeozjmz
ylb
dolitu vzhfadQm na vyhodnocovaný terén a nie v poI xlm"
I 'ylmy
slednej miere správnosť funkcie vyhodnocovacieho
prístroja. Uvažujme len správnosť funkcie stereoauto3160
3162
3164
20
4209
4216
15
4212
grafu prípadne presnosť nastavenia prvkov vnútornej
6285
6297
6313
10
a vQnkajšej orientácie', pretože predošlé možu hyť
predmetom samostatných úvah.
Najvačší vplyv na presnosť· vyhodnotenia
na
Doteraz vykonané práce nastereoautografe a 'predstereoautografe má ohnisková vzdialenosť a základhežné skúšky dokazujú vysokú presnosť vyhodnonicové zložky bx a by (pre normálny prípad by.
O).
tenia polohopisu ajvýškopisu.
Polohová presnosť
Nesprávne, resp. nepresné nastavenie ohniskovej
v mÍerke vyhodnotenia nepresahuje hodnotu graficvzdialenosti deformuje tvar fotbgramehického zvlizku
kej presnosti ± 0,1 mm v príslušnej mierke. Presnosť
lúčov a tým aj optický model, kýmchyha v základurčenia výšky hodov je prekvapujúca. Napr. v mierke
nicových zložkách má vplyv na mierku optického
1: 1000 hola maximálna odchylka pre najnepriaznimodelu. Vplyv os~atných prvkov vonkajšej orienvejšie signalizované a položené hody (na ohzore)
tácie neuvažujme, pretože ich mož~me zanedhať
± 4 cm pre y . 400 m. U viičšiny kontrolných hoak snímky vyhotovíme justovaným fototeodolitom.
dov však diferencia nehola vličšia ako ± 1 cm.
Posúďme, či vyhovuje presnosť nastavenia ohniskoAko z uvedeného vyplýva, stereoautograf 1318
vej vzdialenosti (± 0,01 mm) resp. základnicovej
je vefmi vhodný pre po~emnú fotogrametriu a to tak
zložky bx (± 0,01 mm).
pre topografické práce, ako aj pre aplikácie v rozDiferencovaním :rovnice f = ypjb, ak zanedháme
nych ~etopografických ohoroch. Záleží len na vhodtretí člen pre jeho rríÍllú hodnotu, po úprave a prenom pracovnom postupe a prístupe ku skúmaným
chode na stredné chyhy, a po dosadení dostaneme pre
javom. Využijúc pokrok v jemnej mechanike a opzákladnicový pomet: b = yj4 až yj20 strednú chyhu
potrehného nastavenia ohniskovej vzdialenosti mf == tike máme k dispozíciiprístroj, ktorý možeme p~užiť
pre zhospodárnenie prác a pre ufahčenie namáhavej
= ± 0,07 resp. ± 0,06 mm.
Diferencovanímrov,nice b = pyjfpo úprave a dosapráce našich spolupracovníkov v teréne.
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na ze'Yf"Skýelipsoid

Výpočet redukcí naměřených směrů na zemský elipsoid
Kand.techri.
Praktický
,

věd Ing. Miloš Cimbálník,

výpočet tak zvanýchelipsoidických

redukci;. Sestavené nomogramy
formuláři.

1
Při zpracování měřického materiálu metodou promítacípřipojujeme
k naměřeným vodorovným směrům tak zvané elipsoidické redukce:
bl . .• r~dukce azimutu z odchylky tížnice stanoviska,
b2 • •• redukce azimutu z nadmořské výšky cíle,
ba . .• redukce azimutu normálního řezu na azimut geodetické křivky.
Poněvadž jde o velmi malé b-odnoty (nejvýše desetiny vteřiny), lze zmíněné redukce vypočíst snadno
po~ocí jednoduchých nomogramů. V dalším textu
hude podán stručný výklad použití těchto nomogramu' a připojen ukázkový příklad.
Článek je určen pro iMormaci I geodetické veřejnosti o tom, jak ,praktic~y získáváme číselné hodnoty
elipsoidických redukcí, potřehné při novém vyrovnání trigonometrické sítě I. řádu na elipsoidu Krasovského.
2
,Geodetické veličiny ve vzorcích hudou označeny
takto:
!
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meridiánové'
b2) : b2,
.
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a jejich použití.

Číselný příklad

podle známých vzorců, od(viz např. [1], str. 385, 269

ba =,---

(1)
(2)

ee'2 cos2fP 2 •
12 N2 s sm 2IX .

(3)

K výpočtu redukcí pomocí nomogramů je, iapctřehí těchto hodnot:
fP

1 na desetiqy stupně (po případě na de-
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na metry,
na hektametry.
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přípný pol~měr křivosti;
střední poloměr křivosti,
refrakční koeficient,
meridiánová složka tížnicové odchylky,
příčná složka tížnicové odchylky,
nadm,ořská yýška stanoviska (stroje),
nadmořská výška cíle (signálu),
délka spojnice stanovisko-~íl.

bl = -(; ~in IX - 'Y) cos 'oe) cotg z
ee'2°cos2fP
.'
(l2 =
2N
H2 sin 2IX \

lllCe,

. excentricita

Praha

Redukce počítáme
oV9zených v literatuře
a 276 a [2], str. 256):

fP
zeměpisná šířka stanoviska,
rxazimutspojnice
stanuvilsko-cíl,
z
n~měře~á zenitová vzdlílenost téže spoj-'
e'
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Výpočet <51
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,~~~(A.+ B.)cotgz .
Z .nákresu iSjČ~r,'odť:fte~e,,;
a ''i'] ,(na
.1

•

t

J

a
+

tito

.

+.

I,

:~
J; 'f'

b .~
/

.~

:..,.

~.
~.

f

vteřiily). ',IN~Ílo#'grániu '(viZ;
'podle~líčeli9dnoty,A a.B:
. ,.

., .,'"

Poněvad~ J,lejsou .ve většiI\ěpň~lldů
známy zeni-o
tové' vzdáleňostl z, je nutno" hodnotu~otg z vyppčist
z rozdílu ntl(l~oř~kých"'Ýšek·st:ró.j~\lI\signálu ,p:o~e'
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Výpočet

~

I

2

+ 9,2"

I

'YJ

I

redukci

I

- 2,3"

Ip

naměřených směrů na ~emský elipsoid.
bod (1) !.t:~:.~v-!!.~ll()~~~~a,
__
49,2°

I

název cíle

A

- 6,6"

název stanoviska

B

+ 1,7"

A+B

- 4,9"

I

Hl výška stanoviska

H2

2212 m

Hl

458 m

H2

134,7°

C(

H2-

62300 m

s

Tabulka
s(1 s
m
X

733
2200
3667
5134
6601
8068
9534
II 001
12468
13935
15402
16869
18335
19802
21 269
22736
24203
25669
27 136
28603'
30070

10

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20

korekce

4

-

s(1 2R

s
m

k)

cotg z

s(1 -

k)

k)

2R

(A

+ B).

10

'21
22
23
24
25
26
27
2~
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4

m

-mX

59407
60873
62340
63807
65274
66741
68208
69674
71141
72608
74075

104

cotg z

+ 0,0281

152

- 0,103"

- 0,0042

153

+ 0,00

=

152

151

H - H

5"

+ 15

- 0,098"

151

- 0,11/'

3

s(1 - k)

(4)
2R
Druhý člen na pravé straně rovnice (4) je oprava
ze zakřivení Země a z refrakce a je tabelován k arguZ =

2

1

---

S

mentu s v "Tabulce
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

H2 výška cíle (signálu)

+ 0,0239

cotg z

1754 m

=

s(1 -

cotg

""

s

2R
X

30070
31 537
33004
34470
35937
37404
38871
40338
4l. 805
4327J
44738
46205
47672
49139
50606
52072
53539
55006
56473
57940
59407

H2-Hl

-

s(1 - k)
2R

s(1 - k)

k)

2R

Hl
s

Hl

S

-1

(stroje);

korekce

s(\~

k) ".

U rčení 02 a 03
Opravy 02 a 03 odečteme podle klíče přímo na nomogramech (viz obr. 2 a 3).
Poznámka:
Obdobné nomogramy
(02 a 03) pro
Besselův elipsoig sestrojil již dříve Dr. Brož.
4

Příklad
výpočtu
Číselné údaje jsou voleny záměrně tak,
dukce nabyly relativně značných hodnot.
ukazuje také potřebnou přesnost výpočtu.
Formulář navrhnul Ing. Morávek.

aby re·
Příklad

Literatura:

J.: Vyšší geodesie. Praha 1947.
[2] Pa6HHOBlI'I,B. H.: I1BaHTHHYM
no Bblcrneííreon:e3HH.
reon:e3H3n:aT,MocHBa1951.
.
[I] Ryšavý,

Návrh foto~ázecího stroje pro potřeby kartografie
Ing. Osvald Plachý,

VÚGTK

v Praze

526.8: 033: 774/777
Fotosázecí stroje vyhotov ují písmo pro ofsetový anebo hlubotiskový
reprodukční způsob. Tyto reprodukční
techniky byly vždy při současné reprodukci písma
a obrazu odkázány
buď na ruční provedení písma
anebo na knihtisk. Také kartografie, která rozmnožuje svá díla ofsetem, se stala závislou na knihtisku v okamžiku, kdy nahradila kreslené a ryté písmo typografickým.
Teprve fotosázecí stroj tuto závislost zrušil a zároveň poskytl bohatou zásobu vhodných písém. Popsaný návrh fotosázecího stroje odstraňuje mimo to také lepení,
reprodukci a retuš mapových originálů. Současně je navržena řada písmových
stupňů se stálou diferencí,
která vyhovuje kartografické tvorbě.

1. Úvod.
Mapové písmo je důležitou složkou kartografického díla. Proto mu má být věnována vždy dostatečná péče, aby maximálně přispělo k zvýšení kvality díla. Z počátku byla kartografické písmo spolu
s ostatními prvky- mapy ryto do mědi a později
kresleno do vydavatelského
originálu. Tento způsob
vyžadoval mnoho času. To způsobilo, že z počátku
soukromá a potolll také úřední kartografie opustily
ruční způsob zhotovování kartografického písma a za-,
čaly používat typografických
písem. Typografická
písma nejsou pro potřeby kartografie tak způsobilá,
jako písma kreslená anebo rytá. Jejich předností

však je, že všechna písmena jednoho znaku jsou
naprosto shodná. Ručně psané písmo různými pracovníky se nepatrně liší a to se stane zvlášť nápadným
při pozdějším doplňování mapy novými názvy jiným
pracovníkem. Již před druhou světovou válkou rozhodlo ekonomické hledisko ve prospěch typografické
sazby, která nahradila ručně psané písmo dvěma
formami:
1. Lepením nálepek knihtiskem provedených názvů
přímo do vydavatelského originálu polohopisu anebo
na jeho modrotisk.
2. Přímým vtiskováním
do mapového originálu
přístrojem Wulkov.
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U prvního způsobu se jednotlivé názvy vyříznou
z otisku řádkové sazby, který byl proveden příklopovým strojem. Druhý způsob odstraňuje ře~ání,
lepení a retuš nálepek, ale zato zpravidla vyžaduje
retuš některých písmen. Použití fotosazby v kartografii je zdůvodněno požadavkem, aby kartografické
dílo mohlo být vybaveno písmem takového charakteru, které tvoří s ostatními prvky kartografické
kresby dokonalý soulad. Také obtížné opatřování
typografických písem, která se rychleji opotřebují při
ručním vtiskování než při strojovém tisku a okolnost,
že pro kartografické účely nemohou být již i jen nepatrně opotřebovaná písma použita, ukazují výhody
použití fotosazby v kartografii.Fotosazba
poskytuje
z jednoho negativu abecedy všechny v mapě užité
stupně a dokonalou sytostí a ostrostí předčí kvalitu
písma získaného knihtiskem. Tyto vlastnosti fotosazby mají pro kartografii stěžejní význam.
2. FotosázecÍ stroje používané v kartografii.
Problém využití fotosazby pro kartografické účely
je řešen dvěma způsoby:
.
a) Nahražením typografických písem z liteřiny
negativním obrazem písmového znaku na folii anebo
hranolu z umělé hmoty a současnou záměnou knihtiskařského stroje fotokomorou.
b) Použitím abecedy na průhledném negativu, ze
kterého se promítá písmeno za písmenem na film
anebo fotografický papír.
.
O~ma způsoby se dosud vždy získalo písmo v řádcích na fotografickém materiálu, který se zpravidla
rozřezal na jednotlivé názvy a vlepoval do vydavatelského originálu. V této první vývojové etapě nahradila fotosazba knihtiskem zhotovené otisky názvo.sloví, které bylo uspořádáno ve sloupcích, fotografickým procesem. Tento způsob dodal kartografovi
opět názvosloví uspořádané ve sloupcích, ale tentokrát na fotografickém materiálu. Ve druhé etapě
vývoje fotosazby bylo nahrazeno vlepování nálepek
do vydavatelského originálu promítáním filmového
negativu názvosloví na citlivou fotografickou vrstvu
negativu celého mapového listu. Fotosázecí stroje
první skupiny, které používají ručního způsobu
sazby z negativního obrazu písmového znaku na
umělé hmotě, jsou zastoupeny holandským strojem
Hadego a sovětskou Fotonaborkou.
Fotonabornaj
a ustanovka
FN 2 (Fotonaborka). Toto fotosázecí zařízení bylo konstruováno
v r. 1947 pracovníkem CNIIGAiK Volchonskim.

Obr. 1: Sovětský

fotosázecí

přístroj
FN2.

Fotonabornoja

ustanovka

(Obr. 1.) Je to v podstatě fotografický přístroj na
vódicích tyčích s nosičem světelného zdroje a pí~ma
fotografované řádky. Poměry zmenšení jsou uvedeny
u příslušné rysky stupnice, vyryté na vodicí tyči. Při

zastavení objektivu na rysce požadovaného zmenšení,
zastaví se v odpovídající vzdálenosti obrazová rovina
negativu automaticky. Toto automatické zaostření
provede křivkový inversor. Abecedu pro fotosazbu
si vyhotovují kartografické závody vlastními silami.
Písmena abecedy se vykreslí ve velikosti 3,5 ém
a z nich se vyhotoví, zmenšením do velikosti 2,5 cm,
několik kopií od každého. písmene. Písmena se potom
nalepí na společnou podložku a definitivně zmenší do
velikosti 8,1 mm. V této velikosti je abeceda kopírována na mléčně bílý celuloid. Po provedení positivní
kopie se zabarví osvětlená arabská guma roztokem
1 g černé a 1 g hnědé ,mastné barvy ve 100 cm3 líhu
a 6 cm3 nitrobenzolu. Po rozřezání se litery uloží do
písmovky.
Had e g o. Tento fotosázecí stroj je vyráběn firmou
Quod Bonum v Haarlemu, a to ve dvou typech:
Standart a Ultra. Litery mají kuželku 20 a 48 bodů
a lze. z nich zhotovit na' stroji Standart fotosazbu
od 8 do 115 bodů. Ručně vysázená řádka písmen na
umělé hmotě se vloží do stroje (obr. 2), který po nařízení žádaného zmenšení na stupnici provede automaticky zaostření a osvětlení při neproměnné době
osvitu. Firma současně vyhotovila několik druhů
písem a ornamenty.

Obr. 2: Fotosázecí

strcj Hadego.

Fotosázecí stroj s ruční sazbou liter na umělé hmotě
používá také Landestopographiev
Bernu,
Způsob používající ruční sazby z jednotlivých liter
na umělé hmotě nevyžaduje složité konstrukce strojů.'
Bílá písmena jsou nakopírována na krychli anebo
folii z umělé hmoty. Okolí obrazu písmene a výplňkový materiál jsou černé. Tím se tyto litery liší"od
liter knihtiskových, které mají obraz písmene vyvýšený a jsou z liteřiny. Podobně jako u knihtisku
má každé písmeno několik exemplářů, které jsou
uloženy v písmovce. Po ručním vysázení a osvitu
řádky musí být písmena vrácena do písmovky (rozmetena).
Fotosázecí stroje druhé skupiny, používající průhledného negativu s abecedou, postupně zastavují
volené znaky před objektivem a zobrazují je paprsky
světelného zdroje na citlivou vrstvu fotografického
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Plachý: Návrh /otosázecího stroje pro potřeby
kartografie
-,
materiálu. Pro kartografické účely hyly na tomto
principu konstruovány
stroje: Hohlux Typofot,
Photonymograf PN 4, Phototype-Setter
a Staphograf.
Hohlux-Typofot
(obr. 3). K promítání slouží
skleněná deska, na jejíž horní části je neg8.tiv a"na
její dolní části positiv promítané ahecedy. Každé
písmeno positivní ahecedy má u svého účaří dvě vlícovací značky, 'které slouží k ručnímu přiřazování
písmen do slov. Autor přístroje H. Meyerhuber
z Bavorského zeměměřického ústavu v Mnichově
uskutečnil vlícování ručním způsobem' pomocí světelné značky, která se vždy po osvitu každého pís~
mene musí přesunout z jeho levé na pravou vlícovací
značku. Při volbě písmene posuneme rámeček
s ahecedami tak, aby se žádané písmeno svojí levou
vlícovltcí značkóu ztotožnilo se světelnou značkou.
Po každém zacílení písmene se provede exposicej jejíž délka je proměnná podle poměru zmenšení a je
řízen~ exposičními hodinkami. Typofot má objektiv

s ohnisko~ou dálkou 90mm a jeho světelnost je_
I : 6,8. Fotokomorou lze dosáhnout extrémních zvětšení anebo zmenšení 1: 5 a 1,5 :,1. P? exposici jedné
řádky se posune kaseta o 'vzdálenost dvou účaří
otočením kolečka. Uvádí se, že přístrojem lze provés"!;
až 250 názvů za den. Osvětlovacím zdrojem je zářivka
40 W. Fotosázecí strojHohlu~-Typofot
má Kartografický a reprodukční ústav v Praze.
Delegaci čs. geodetů a kartografů, Ing. Koláčnému,
Ing_ Peckovi a Ing. BačikQvi, kteří navštívili v říjnu
1957 Německo;u demokratickou republiku, hylpředveden prototyp fotosázecího stroje, používaný Kartografickou službou v Postupimi. K optické části tohoto
prototypu patří kotouč, na kterém je .centrálně
umístěno 12 objektivů, promítajících ".z negativní
části matrice volená písmena ve 12 velikostech. Nejmenší velikostí je nonpareill (6 bodů) a největší
dvoustřední
(28 hodů). Všech dvanáct velikostí
vznikne promítnutím
jediného stupně negativní
ahecedy. Velikost této abecedy má střední hodnotu
16 bodů, která přísluší tercii. Volené písmeno se
přivede před ohjektiv ručním posunem matrice
a nastaví se na značku vyleptanou na skleněné kruhové destičce. Po nařízení osvětlovací doby se provede osvit písmene. Obsluhu stroje usnadňuje, že
horní deska stroje s matricí je skloněna. Kapacita
tohoto přístroje nehyla ještě stanovena.
Československé delegaci byl také předveden fotosázecí stroj U her typ e li-' zvětšovací zařízení Metteur.
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Stroje používá VEB Hermann Haack Gotha. Uhertype má ve společné kasetě kovovou matrici s otvory
pro kolíček a negativní abecedu na skleněné desce.
Kolíček zajišťuje' přesné umístění písmene tak, že
projde otvorem v kovové matrici voleného písmene.
Při osvitu projdou světelné paprsky skleněnou negativní matricí nejprve do optické části stroje a potom
na citlivou vrstvu filmu v kasetě. Po provedeném
osvitu se posune filmová kaseta. Udává se, že strojem
lze vyhotovit 600 názvů za směnu. Největší velikostí
je třícicero.
Doplňkem k fotosázecímu stroji je zařízení Metteur, které může pracovat ve spojení i s jiným fotosázecím strojem. Je to v podstatě zvětšovací přístroj
se světelným zdrojem umístěným mimo. Řádkový
negativ fotosazby se vkládá před objektiv přístroje
a zakryje se tak, ahy paprsky procházely jen k promítání určenou částí fotosazby. K vlícovánÍ voleného
názvu do kartografické kresby se použije její kopie.
Umístění názvu na rovné úč'aří libovolného směru
se provede otáčením kasety s citlivým materiálem.
Obtížnější je umístit proložený anebo neproložimý
popis na křivé účaří. Na podohné myšlence je založen
doplněk Typofotu, přístroj Hohlux-Kartolux.
Photonymograph
PN 4. Přístroj hyl konstruován v oddělení pro výzkum zbraní v hritském ministerstvu dodávek (Britisch Ware Office). Abeceda,
číslovky a mapové značky jsou umístěny na kotouči,
ze kterého se promítají na 35 mm široký film anebo
fotografický papír. Udávaná rychlost sazhy je 20
znaků za minutu. Extrémní zmenšení a zvětšení je
1: 5 a 2: 1. Přístroj je lehce přenosný a lze ho použít
i na polních pracích. Matričním písmovým kotoučem
se otáčí ručně a změna druhu písma vyžaduje výměnu
kotouče.
Phototype-Setter
je používán od r. 1955 britskou Ordonance Survey Office při zhotovování-mapového názvosloví na film velikosti 17 X 12 angl. palcŮ.
Přístroj -je lehce přenosný, má však jen omezený
výhěr velikostí písem, a to od 4,5 do 12 bodů. Změna
druhu písma vyžaduje výměnu písmového kotouče,
kterým se při volbě znaku otáčí ručně.
Uvedené fotosázecí stroje dodávají mapové názvosloví ve sloupcích a neodstraňují řezání a lepení
názvosloví. Přednost fotosazhy provedené těmito
stroji před knihtiskem je hlavně v tom, že činí kartografa nezávislým na omezeném výhěru typografickýchpísem a ževposkytuje kvalitní, hluboce černou a ostrou kopii. Casový zisk se projevuje jen v rozdílu mezi časem spotřebovaným na provedení tisků
v knihtisku 11 mezi čas~m potřebným pro získání
positivní kopie na filmu. Tento čas není u všech
uvedených fotosázecích strojů stejný. Stroje uvedené
ve skupině a) přibližují se dqkonce tak knihtisk 0vému způsobu, že mají společný způsob sazby
i rozmítání. Proto čas potřebný k\získání písma těmito
stroji a knihtiskem se liší jen v pracovním úseku,
který představuje v knihtisku čas potřehný k provedení tisků a v pracovním úseku fotosazby ve
zhotovení snímku a. j~ho vyvolání.
Někteří vynálezci fotosázecích strojů při praktickém použití fotosazhy poznali, že lepení názvosloví
na filmu je obtížnější než lepení názvosloví na papíru
a použili proto při fotosazhě místo filmu fotografického papíru. Jiní, aby odstranili lepení a retuš
okr!ljů nálepek, přešli k novému diaskopickému pro-
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mítání fotosazby z filmu na negativ písma celého
mapového listu. Tímto způsobem, bylo odstraněno
lepení názvosloví, zhotovení negativu a jeho retuš.
Nového promítání fotosazby použili ve Francii
a v Německu. K promítání fotosazby, získané přístrojem Hadego, použili ve Francii přístrojů Nomaphot a Bibette. Přístroj Bibette je dvojitým spřaženým diaskopickým přístrojem, z nichž jeden obsahuje positiv a druhý negativ názvu. V Bavorském
zeměměřickém ústavu používají k novému promítání

fotomechanický způsob. Naproti tomu písmo může
být rozmnožováno knihtiskem, tedy bez použití
fotografického přístroje. Má-li tedy ofset a hlubotisk
rozmnožit obraz současně s písmem, musí být písmo
nakresleno anebo použito knihtisku. Projevuje se
zde technická závislost těchto reprodukčních metod
na knihtisku, a to je vyjádřeno používáním úplného
anebo neúplného knihtiskového procesu'!) Protože
rychlé fotosázecí stroje pro sloupcovou sazbu knih
a časopisů se liší od fotosázecích strojů plnících

,
úkoly kartografie, popíšeme jen
fotosazby přístroj Hohlux-Kartohlavní zásady některých strojů.
lux (obr. 4). Projektor tohoto pHNěkteré z prvních fotosázestroje je otočný okolo vertikábú esy
cích strojů používají konstruko 360 a lze jím promítat na negačních zásad užitých u knih tistiv maximální velikosti 55 X 65 cm.
kových sázecích strojů. Jedním
Je vybaven objektivem o ohniskoz fotosázecích strojů tohoto druvé vzdálenosti 105 mm, který prohu je Fotosetter,
který je
mítá řádky maximální délky 120 Obr. 5: FotQsetter, americký rychlosázecí stroj
protějškem sázecího stroje na
mní až do extrémního zvětšení ane.
pro fotosazbu.
horký kov Intertype (Obr. 5).
bo zmenšení 2: 1 a 1: 2. Na konfe'renci v Esseltu oznámil člen francouzské delegace, že Fotosetter převzal od tohoto stroje celkový vzhled,
způsob oběhu matric a má místo odlévacího zařízení
ve spolupráci s americkou Army map Service vyhotovil Institut
G,eographique National přístroj
fotokomoru s osmi objektivy. Vyplňování řádek je
Staphograf. Tento přístroj promítá písmo a mapozde vyřešeno automatickým sečítáním šířky matric
vé značky přímo do určeného prostoru.
'
a mezer. Při exposici se rozděluje proklad rovnoNevýhodou nového promítání fotosazby je, že měrně mezi slova.
pracovník pracuje v zatemněné místnosti a že fotoFotonabornaj
a mašina
FN 5. Má negativní
sazbu nutno dvakrát promítnout, jednou po jednotobraz písmene na stejném místě jako matrice Linolivých písmenech do řádek na film a podruhé na negatypu. Černý výplňkový mate:t:iál klínovitého tvaru
tiv názvosloví celého mapového listu. Protože při
mechanicky vyplňuje řádky na žádanou délku. Po
prvním promítání získáme positiv, musí být pro nové
vyplnění se celá řádka exponuje najednou.
promítání z něho vyhotoven negativ.Při·
tomto
Monophoto
je fotosázecí stroj, který vznikl jako
druhém promítání se buď promítá celý název najedprotějšek sázecího stroje na horký kov Monotype,
nou, anebo při kruhovém anebo rozloženém popisu
odlévajícího je~notlivá písmena pro tisk s výšky.
opět po jednotlivých písmenech. Tím se rychlost
Monophoto pře1vzal od Monotypu klávesnici a odléfotosazby podstatně zmenšuje.
vací zařízení nahradil zařízením fotooptickým. Hlavními částmi tohoto zařízení je průhledný negativ
3. Fotosázecí stroje zhotovující sazbu pro tisk čas 255 znaky, které se promítají na film, navinutý na
sopisů rozmuožovaných ofsetovým nebo hlubotiskootáčivém kotouči. Volba znaku se provádí pohybem
vým způsobem.
negativu a přiřazování písmen do slov pohybem
Rychlé fotosázecí stroje plní v ofsetu a hlu.botisku
zrcadel. Je udáváno, že rychlost sazby na Monophoto
podobné úkoly jako sázecí stroje na horký kov
je 200 znaků za minutu.
v knihtisku a tím se podstatně liší od jednodušších
Konstruktéři fotosázecích strojů Fotosetter, Fotofotosázecích strojŮ pro potřeby kartografie. Ofset
nabornaj a mašina FN 5 a Monophoto sledovali při
a .hlubotisk velmi často reprodukují obraz společně
konstrukci myšlenku mechanických sázecích strojů
s textem. Při takové příležitosti .1sou tyto reprodukční
na horký kov. Nový typ fotosázecíh(} stroje konstruometody odkázány na knihtisk. Je tomu tak také u mavali Francouzi Higennet a Moyroud. Stroj prodělal
pových děl. K jejich reprodukci byl zvolen ofset,
protože mapa obsahuje tři druhy kresby: čárovou
1) Neúplný knihtiskový proces vyhotovuje ze zvlášť uprakresbu, písmo a polotónovou kresbu. Čárová a polovené sazby fotografii na film, úplný knihtiskový proces vyhotovuje ze sazby otisk na papír anebo umělou hmotu.
tónová kresba potřebuje nutně k svému rozmnožení
0
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několik .vývojových stupňů a postupně nesl jména
Zatím co fotosázecí stroje pro ofsetovou anebo hluPhoton a Lumitype.
Jeho podstatou je elektrický
hotiskovou reprodukci řádkové sazby plní přednostně
psací stroj s perforovacím zařízením, který je vlastně
požadavek rychlosti sazby, automatického vyplňonezávislou jednotkou, dodávající perforo.vaný závání řádky, provádění korektury a montáž sloupců,
znam v Siemensově sedmičkovém kódu. Současně
~ejsou tyto požadavky pro kartografii tak důležité.
se píše strojový opis textu. Elektronická část stroj€
Rádková sazba se vyskytuje jen na okrajích mapoohmatává perforovanou pásku a ukládá znaky do vého listu a u dodatkového textu. Naproti tomuje
paměti. Počítací zařízení, které sečítá šířky písmen
v kartografii požadován rozložený popis geografických jevů anebo kruhový popis horských vrcholů,
a vyplňků, provádí automaticky vyplnění řádky. Po
které nelze docílit přímým způsobem u žádného
vyplnění řádky se provádí její osvit po jednotlivých
písmenech. Pí5mový kotouč se otáčí rychlostí 16 otoz výše uvedených fotosázecích strojů. Fotosázecí
ček za vtehnu li nezastavuje se ani v okamžiku osvitu.
stroje pro potřeby kartografie řeší tento problém
Osvit nastane v okamžiku průchodu voleného znaku
nepřímo,' druhým promítáním. Tak je tomu např.
u fotosázecího stroje Hohlux-Typofot
a Hadego.
osoli optického systému. Při každém otočení kotouče
se exponuje jedno písmeno. a při této rychlosti nestačí : Nemá·li být z ekonomických důvodů použito druhého
promítání fotosazby, musí být stroj vybaven záměrfoiooptické jednotc~ dodávat jeden psací stroj perfonýmzařízením,
které popis přesně umístí do určerovanou pásku. (Ohr. 6).
Linofilm
je fotosázecí stroj (obr. 7), který vyronéhoprostoru. Často se vyskytuje, Že název musí být
umístěn vlevo od popisovaného předmětu. Takový
bila továrna Mergenthaler Linotype. Svým vzhledem
popis se nejlépe provede fotosazb{lu
opačným směrem, od posledního
písmene, které stojí těsně u popisovaného předmětu. Také takové
zařízení nemá dosud žádný z vyráběných strojů. Přesné vyhotovení negativu názvosloví fotosazbou vyžaduje dobrý sestlivitelský
originál, na kterém je označen
začátek, konec a účaří každého
názvu. Použití elektronického mozku k zapamatování
názvu by
u kartografického popisu nepřineslo
výhod, protože 'kartografický sázecí stroj nemůže zaujmout dříve
Obr. 8: Linofilm- elektrický psa ci stroj
Obr. 7: Americk,Ý fotosázecí st,;oj
jinou polohu, pokud nebyl proveLiriofilm.
. s perforačním
zařízením.
připomíná poslední typ Photonu li má dvě hlavní
části: elektrický psací stroj s perforačním zařízením
a fotooptickou část. Tento fotosázecí stroj je doplněn
mctérským zařízemm a. korektorem. Na. rozdíl od
Photonu se písmová matrice neotáčí a ma čtvercový
tvar (Obr. 9). Vyhledání voleného znaku na matrici
a jeho promítnutí optickou soustavou na film provede pohyblivý úzký svazek paprsků. Linofilm vyhotovuje písmo ve velikostech od 4 do 108 bodů,
rychlostí 15 ř~dekza minutu.
Uved~né fotosázecí stroje jsou určeny hlavně pro
tisk obrázkových časopisů a knih ofsetem nebo hluboti.skem. Rychlostí sazby předčí tyto strQje jen
ele.ktronická. sazba, která je promítaná na čelo obrazové elektronky rychlostí 2000 znaků z~ vteřinu .
. 4. Návrh foto6ázecího stro:repr~ potřeby kartogra1ie
4.1 Požadavky,
zecí stroj.

na

kartografický

fotosá-

Požadavky kartografie na. fotosazbu se pon~kud
9dlišují od požadavků ofsetové a reprodukční techniky při tisku obrázkový~h časopisů a knih. Je to
. protó, že názvosloví v mapě není řádkovou sazbou,
ale polohově přesně umístěným popisem topografických a geografických jevů. Většina názvů bývá
zpravidla rovnóběžná
s nějakým směrem, kupř.
rovnoběžkou anebo osou pravoúhlých souřadnic;
značná' část však tento směr nemá, protože svým
.umístěním naznačuje průběh popisovaného jevu.

den předcházející název. Elektronický mozek je však
důležit0l! částí fotosázecího stroje určeného pro
sazbu časopisů a knih, protože umožňuje automatické vyplňování řádky bez přerušení sazby a osvitů.
Velmi důležité bude, aby byl proveden pečlivý
výběr estetických a pro kartografickou tvorbu vhodných písem' a aby byla pořízena jejich llvětšená
kresba se současným stanovením mezipísmenových
mezér. Z těchto abeced budou potom pořízeny negativní matrice pro fotosázecí kartografický stroj.
4.2 KaJ,"tografické
písmo.
.
Písmo kartografických děl vyniká estetiékým vzhle·
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dem a harmonicky doplňuje kartografickou kreshu.
Jeho použití je regulováno zkušeností a vkusem
a míra oboti těchto vlastností rozhoduje o dokonalosti mapového díla. Zvláštní pečlivosti vyžaduje
výběr písma pro' mnoholistové mapové dílo, u kterého nemůže být později písmo změněno. Při studiu
kartografických' materiálů se přesvědčíme,' že karto~rafická tvorba vystačí asi s patnácti řezy písma.
Řídíce se estetickými pravidly a kartografickými
zvyklostmi 'zvolíme klasickou antikvu pro popis
významných
sídlišť a dopředu skloněnou kursivu
pro' menší sídliště. a jednotlivé objekty. Pro vodstvo
vykreslíme nazpět skloněnou kursivu a p~o popis
kultur jemné písmo hůlkové. Horské vrcholy vyžadují kolmé stínované písmo (minusky) a horské celky
a hřbety polotučné a tučné písmo hůlkové. Popis
státních území. dobře vynikne, použijeme-li pro něj
zvláštní druh hůlkového písma s patkami. Rozlišení
druhů zobr,azených prv~ů mapy není provedeno
jen různým druhem písma, ale ,také jehofůzným
uspořádáním. Popis sídlišť je proveden vždy neproloženě a rovnoběžně se směrem rovnoběžky anebo
některé ze souřadných os. Pokud tyto směry js~)U
rovnoběžné s vodiCí tyčí volícího kotouče navrhovaného kartografickéhosázecíl}.o
st~oje, není zapotřebí
.žádného zvlá.štního zařízení' na fotosázecím stroji.
Popis kultur, který je pr~veden také v tomto směru,
vyžaduje zařízení pro proložení a umístění názvu
uprostřed kultury. Horské vrcholy jsou zpravidla
popsány písmem umístěným na části kružnice a
k tomu druhu popisu musí být zvlášť přihlédn:uto při
konstrukci stroje. Musí být také pamatováno. na zařízení, které provede popis na nepravidelné křivce,
na které jsou umístěny názvy tekoucích vod, pohoří
a horských hřbetů. Zařízení, která umožňují provedení všech druhů rozloženého kartografického
popisu, jsou důležitou součástí kartografického fotosázecího stroje.
Důležitou etapou pro vyhotovení prototypu bude
výběr a vykreslení všech užívaných druhů písma
v několikanásobném
(asi pětinásobném)
zvětšení.
Tento zodpovědný úkol musí být svěřen zkušenému
kartogr~.fu a písmaři, který ke své práci použije
vzorů nejlepších druhů písem vybraných z d~brých
kartografických
děl. Dokonalým písmem vynikají
kupř. mapy atlasu Touring Club, Landeskarte der
Schweiz, Osterreichische Karte a jiné. Při kresbě
originálu abeced pro písmové kotouče fotosázecího
stroje budou zároveň stanoveny
mezipísmenové
mezery. Jejich velikost je ovlivněna třemi faktory:
optickým působením jednotlivých písmen, tvarem
ohraničujících linií u mezipísmenkové mezery a optickým dojmem vyvolaným nejnevýhodnějši sestavou
dvou písmen, kterou nelze zmenšit (kupř. LA). Při
rytí anebo kresbě kartografického písma se tyto mezipísmenkové mezery neměří, ale jen opticky odhadují
a stále porovnávají. Je proto kvalita rytého anebo
kresleného písma ovlivněna schopnostmi a zkušenostmi jednotlivých pracovníků. Na rozdíloď fotosazby není proto ryté a kreslené písmo nikdy. naprosto shodné. Jepředností
fotosazby, že zachovává
úplnou shodnost všech písmen a mezer. Kresba abeced a stanovení mezipísmenových mezer musí být
proto 'provedeno velmi odpovědným, způsobem. Pro
stanovení
mezipísmenových
mezer platí několik
zásad, stanovených s ohledem na tvar ohraničující

linie píemenu
mezipísmenkové mezery. Dvě sousednípísmena,
která jsou u společné mezipísmenové
mezery ohraničena svislým tahem, obdrží největší
mezi'písmenovou mezeru (MN). Mezipísmenovou mezeru střední velikosti obdrží dvě sousední písmena,
která maH JI společné mezery různé tahy, jedno z nich
tah svislý a druhé tah oblý anebo je otevřené (MO,
EM). ,Dvě písmena, která u společné mezipÍsmenové
mezery lllají oblé tahy, aneho jsou otevřená, ,(OG,
EO) ohdrží nejmen~j m~zeru. Nulovou mezipísmenovou mezeru mají taková dvě písmena, která sousedí
otevřenými a rovnoběžnými prvky (AV). Tyto zásady pro volhu mezipísmenových mezer platí jak
pro versálky, tak i pro minuskule. Použitím těchto
zásad stanovíme úhrnnou 'Šířku -písmene Š, která
~amená šířku vlastníhopísmene
a obě mezipísme- \.
nové mezery, a určuje symetrické umístění na ose
paprsku, písmovébo kotouče. Připomeňme si také
známé zásady o vyrovnání optických klamů u písmen
o, e, c, C, Q, 0, ,S, která musí hýt kreslena podúčaří
a nad střední nebo horní dotažnici, aby se nezdála
malá vedle,p~smen D, V, I;J, u, v apod. TaképÍsmena
b, d, m, n,p, q musí být kreslena s ohledem na optický
klam větší.

,

Rozměry minl,1skulí a versálek kartografického
písma hyly dříve udávány v· metrické míře. Teprve
když na místo kresleného a rytého písma nastoupilo
písmo typografické, bylo také udáváno v typografické míře. Rozdíl mezi typografickou mírou a dřívějším označováním výšky literspočívá
hlavně vtom,
že typografická míra se vztahuje na iýšku typografické kuželky, ohrazpísmene
má však jiný rozměr, který se může u stejného stupně různého druhu
písma lišit. Nehude-li v kartografických dílech používá1J.otypografické písmo, postrádá užívání typografické míry v kartografii svoje opodstatnění.
Pro
používání
odlišných druhů písem mluvÍ hlavně
charakter mapového díla, který vyžaduje písma lišící
se od hěžných písem typografických. Budeme-li volit'
písma jen s ohledem na požadavky kartografie, budou
se tato lišit ve velikosti obrazů od zavedených typografických stupňů. Je předností fotosazhy, že dovolí
Tab u Ik a 1: výška
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obrazů malých a velkých liter některých
typografických píspm.

,

Výška versálek
Výška minusek

Druh písma
nonpareill
Antikva
Empiriana

1,4

'();9

I

petit
2,05
1,2
2,0

I garmond I
2,75

1;7

3,25
1,95

2,4
"'1,3

1;8

3,0

Bodoni
stojaté

-

1;2

Futura
slabá

1,45
1,15

2,35
1,35

Kartograf.
kursiva

1,4
0,95

1::2

1';4

1,8
\ 1,15

2,25
1,5

l';ll

1,65

2,15
1,55

2,55
1,85

Reform
grotesk půlt.
Venus

I ---r:2

1,7

cicero

2,65

1;7'
2,25

-

2,85
1,85
3,25
2,25

2,8

~

e

3,2
2,36

Plaéhý: N ávrh fotosáz~cího stroje pro potřeby~kdrtografie
Vytvořit písma nejlépe kartografii vyhovující, a tyto
normalisovat, s, ohledem na jejich použití v mapě.
Tímto opatřením hy hyl odstraněn chaos v kartografickém 'popisu, který nastal v okamžiku, kdy do
mapy byla nekriticky přehírána typografická akci·
denční a někdy dokonce i novinová písma.
Tahulka 1 ukazuje, že u typografických písem není
vždy zachován stejný interval mezi ohrazydvou následujících písem a že stejné velikosti kuželky ne·
odpovídá u různého druhu písma stejně velký ohraz
píamene, Tq působí rušivě při popisu ,mapy typografickým písmem. Protože fotosazha zhavuje kartografii závislosti na typografických písmech, může
hýt vytvořena řada stupňů od' každého druhu písma,
která hude mít· stejný interval a ~ehude závislá na
.typografické míře.2) Za začátek intervalu v,ezmeme
'střední hodnotu z výšky versálek nejmenšího používaného typografického stupně perlu, která po za·
okrouhlení činí 1,4 mm. Za největší písmo zvolíme
velikost versálek 5,9 mm, které je dostatečně velké,
ahy splnilo všechny kartografické požadavky. V typografické míře odpovídá této velikosti přihližně
dvoucicero. Interval mezi těmito krajními stupni je
Ua typografického písma nej častěji rozdělen na devět,
nestejně od sehe vzdálených stupňů. Pro kartografickou potřehu hude výhodné vytvořit v tomto roz·
2) Typografi'cká míra byla odvozena ze stopy rakouské pražským knihtiskařem Haasem, ze stopy francouzské Didotem
a mimoto také ze stopy anglické. Cicera všech tří systémů' se
navzájem nepatrně liší. U nás byl nyní přijat Didotův systém.
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4.3 Popis
zařízení
kartografického
fotosázecího
stroje .
Při návrhu kartografického fotosázec~ho stroje hyly
vzaty v úvahu požadavky kladené na kartografi,.cký
popis, který' není řádkovou sazhou, ale v největší
míře jednoslovním popisem, jehož účaří může hýt
přímkou aneho křivkou rů~ného tvaru. Zařízení,
které splní tento požadavek, odstraní nevhodné lepení názvosloví a umístí popis přesně k popisova.
nému jevu. Splnění tohoto úkolu hude provedeno
opticko-mechanickým a elektronickým způsohem.
S ohledem na způsohy, kterých hylo použito při\
návrhu konstrukce, rozdělíJIle stroj na tyto části:,
1. MecHanickou č6st.
2. Optickou část.
3. Elektronickou část.

°11
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pětí deset stejně vzdálených stupňů, s diferencí
0,5 mm. Tato diference je dostatečně velká kdohrému
rozlišení dvou následujících stupňů v mapě, kde je
nutné porovnávat n~zvy často navzájem značně
vzdálené. Z velikosti prvního stupně a diference vytvoříme těchto deset stupňů kartografického písma,
s velikostí versálek: 1,4, 1,9 mm, 2,4 mm, 2,.9mm,
3,4 mm, 3,9 mm, 4,4 mm, 4,9 mm, 5,4 mm a 5,9 mm.
Pro kartografické písmo hyl zpravidla volen poměr
malých liter k velkým 2 : 3. Dohrá čitelnost vyžaduje,
ahypři definitivním stanovení, tohoto poměru u každého písma nebyla hodnota tohoto poměru zmenšována.
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Plachý: Návrh /otosázecíhostroje

pro potřeby kartogra/ie
\.

4.31 Mechanická část.

hranolu Hp provede elektronická část stroje podle
velikosti světelného impulsu. V olha písma u téhož písmového
kotouče
se provede
posunem
hranolu Hl s čočkou ČI (ohl'. 11). Protože písmový
kot?uč m~že ohsahovat několik aheced téže písmové
rodmy a Jednoho. řezu (kupř. písmo polotučné), hude
s ohledem na Jednoduchost mechanického řešení
výhodné, ahy na jednom kotouči hyly umístěny jen
některé ahecedy stejného druhu. Může to hýt huď
písmo normální, polotučné aneho tučné, a to vždy ve
třech řezech: písmo stojaté, dopředu a také nazpět
s~loněné. Pro kartografické účely je toto řešení vhod?e, protože kartografická tvorha vyžaduje často od
Jedné písmové rodiny jen jeden aneho dva písmové
řezy, kupř. polotučné a normální aneho jen normální.
Kart~g~afi~~~ písma hu?ou tím ohohacena, protože •
toto resem JIm poskytUje od každého druhu písma
ohě kursivy a písmo stojaté. Čtyři písmové kotouče,
které mohou hýt ve stroji současně umístěny a jednoduchým .~p~s?hem vyměňovány, poskytují 12P ahec~d, odh~uJ~clch se rezem aneho stupněm. Při tom,
predpokladame, že na prvním kotouči hude kupř ..
písmo stojaté, dopředu a nazpět skloněné antikvového rodu a normálního řezu. Druhý kotouč· může
oh~a~o':.at světlou antikvu, třetí široký grotesk polotucny, ctvrtý grotesk normální. Další kotouč může
ohsahovat grotesk s patkami atd. Jak hylo již výše
řečeno, od, každého druhu písma hude mít kotouč

I

Hlavní mechanickou částí kartografického rotosázecího stroje je tyčové převodové zařízení, umístěné
na rámové konstrukci, která nese všechny části
stroje. Tyčové převodové zařízení převádí pohyhy
horní části fotosázecího stroje na dolní a je dvojí:
jedno uskutečňuje přenášení pohyhu horního optického zařízení Op na elektronické a optické zařízení
OE (Ohl'. 10) a druhé převádí otáčivý pohyh volícího
kotouče Kv na négativový kotouč KN• První převodové zaříz,ení ohstarává pohyh fotokomory s elektroni~kým zařízením na jakékoliv místo určené optickytp pozorovacím zařízením' Op. Sestavitelský originál, ~terý je umístěn na nosiči N, určuje polohu
názvu aneho mapové značky a záměrná značka optického zařízení Op se vždy do této polohy nastaví.
Po přesném zacílení na předepsané místo originálu
se zajistí poloha stroje elektromagneticky. V pravém
dolním rohu rámové kon<strukce je ruční kolečko K,
kterým se souhlasně otáčí negativ a nosič sestavitel·
ských originálů. Otočením se ztotožňuj~ směr osy
písmene s normálou ke křivce účaří v popisovaném
místě. Rámová konstrukce, je nesena podstavcem
a k získání dohré přehlednosti skloněna tak, ahy
přední strana stroje. s volícím kotoučem hyla odkloněna od svislice asi o 15 až 20 stupňů.

4.32 Optická část.
Optickou část fotosázecího stroje tvoří deset ohjekltivů na ohj~ktivovém kruhu Ko, hrano y, čočky a polopostříhř~né zrcadlo.
Každý ohjektiv zohrazuje znak z písmo.
vého kotouče v jiném poměru zvětšení
aneho zmenšení. Dohré kvality promítnutých znaků hude dosaženo, hude-li
promítáno písmo ze střední [velikosti
použitých písmových stupňů. Rozhor
písma v mapách velkých, středních
a malých měřítek ukazuje, že středním
používaným stupněm je písmo s velikos·
tí versálek 3,4 mm, které se nejvíce hlí·
ží typografickému stupni] ciceru. Tento
st~ední stupeňzohrazímeJna
negativovem kotouči a hudeme zmenšovat až
do velikosti 1,4 mm a zvětšovat až do
velikosti 5,9 mm na citlivou vrstvu ne~
gativu mapového listu. Každý stupeň
písma hude vytvořen vlastním optickým
systémem a tím hude zaručeno přesné
dodržení stanovených velikostí písma
a rychlé seřízení optiky. Všech deset ohjektivů hude umístěno na sp,olečném
ohjektivovém kruhu, jehož otáčením volíme příslušné zvětšení.
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K optické části patří také hranol Hp
a pravoúhlé hranoly F/5 a If6 (ohl'. 11),
kterými se přiřazují písmena do slov Ba
účaří, které může hýt huď rovné aneho '
zakřivené. Jiné hranoly ohstarávají převedení ohrazu znaku v požadované velikosti na polopostříhřené zrcadlo, umístěné nad mapovou kreshou, ve kterém
uvidíme současně ohraz pí&ma a mapovou kreshu. Toto řešení dovoluje práci
při denním světle a přesné umísťování
znaků na předepsané místo. Pohyb
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"Navrhovaný
fotosázecí stroj ,odstraňuje lepení
názvosloví tím, že vyhotovuje přímo positiv názvo-.
sloví .celého mapového listu, a to je dalším' značným
ekonomickým přínosem. Automatické přiřazování
písmen ,podstatně zrychlí pracovní proces. Použití
jediné negativní matrice pro jeden druh. písma odstraňuje rozmetání a ukládání hmotné sazby a šetří
materiál a prostor. Použijeme-li normy, trvá' sazba,
tisk, rozmetání a lepení dvaceti názvů 3 hodiny.
Předpokládáme-li, žefotosázecí stroj vyhotoví dvacet
názvů (při pomalejším, ručním otáčení kotouče) za
půl hodiny, dosáhli jsme značného zisku a ušetřili jsme
ještě čas potřebný' k vyhotovení negativu písma a
k jeho retuši. U takových druhů map, kde je písmo
součástí polohopisu, Pfovede se sp01ení písma s polohopisem skopírováním.

I

•

1"~,,,,,,,,,,,,,,,,,lu
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sazby a řádkovací zařízení. Použitím štítků lze také
zrychlit kartografický popis, hlavně u sídlišť, jehož
účaří je iovnoběžné se zeměpisnou anebo kartografickou sítí a nevyžaduje umísťování písmen na křivém účaří. Vyplňování řádek na žádanou délku je
obtížným konstruktérským problémem a je vyřešeno
opět použitím fotoelektrického jevu ve výplňkovém
zařízení (obr. 12). Výplňkové zařízení má fotobuňku,
hranol, světelný zdroj a délkové měřítko. Vzdálenost
meZi ukazatelem nevyplněné řádky Z a ukazatelem
správné dél~ádky
R představuje hodnotu, o kterou
musí být proklad zvětšen, aby řádka měla požadovanou délku. Zařízení lze použít také při ručním vysazování řádek.

8

že spojuje přednosti rytiny a typografického písma,
je nejvhodnějším způsobem pro popis kaftografických
děl. Obtíže,' které vznikly při použití typografických
písem v kartografii, spočívaly hlavně. v jejich nestejnoměrné stupnici a v malém výběru vhodných
typů. Typografické stupně, stejné velikosti, ale růz"
ných druhů nemají stejnou yelikost obrazu písmene.
Často se také vyskytuje, že typografické stupně jednoho druhu písma mají mezi i!ousedními stupni
různý rozdíl výšek obrazů písmen. Fotosazha dovoluje vytvořit stejn(,!měrnou stupnici klasických mapových písl!m se stálým výškOVým intervalem, a to od
nejvhodnějších kartografických druhů, antikvových
a groteskových. Současně poskytuje možnost snad"
n~ho .vytvoření nazpět skloněné. kursivy. od všech
písmových druhů a tím oboh,átit kartografická písma
dal,ším písmovým řezem. S takovým výběrem kartografická tvorba vystačí .,a ještě zvýší kvalitu mapových děl.

stojaté, nazpět a dopředu skloněné písmo. Vykreslení
originálů písma pto negativové kotouče si vyžádá
velkou péči, ale vynaložené úsilí se .kartografické
tvorbě vyplatí. Mapová písma nepodléhají tak dobovému vkusu jako písma obchodní, reklamní a knižní
a jednou pečlivě provedený výběr nebude muset být
měněn. Vystačíme zpravidla se dvěma písmy antikvovými a třemi groteskovými druhy,-kterým
určíme
způsob použití při popisování jevů a tímudržíllltl
v kartografickém popisu nezbytný pořádek a soula;d.
Kresbu písma a mapových znaků provedeme asi
v pětinásobném zvětšení a pak zmenš'ením zhotovíme
negativový kotouč naskle aneho astralonu.
Kartografický způsob popisu horských vrcholů podél kružnice provede hranol Hp, který se přitomio
• způsobu nepohybuje podél přímky, ale podél kružnice. Přiřazování písmen je tak zařízeno, aby popis
nějakého objektu mohl být proveden také od posledního-píl'lmene slova. Tento způsob se v kartografii
velm:ičasto vyskytuje a nelze se mU také vyhnout
při zhotovování' negativu názvosloví celého listu.
Přiřazování je tak řešeno, že nepůsobí potíže provést
fotosazbu počínaje poslednim písmenem ve slově.
Podobně jako fotosazba písma mohou být provedeny
mapové značky objektů a ploŠné mapové značky.
4:33 Elektronické zařízení; ,
Elektronické zařízení má za úkol provést automatické přiřazování písmen do slova při použití štítků
také volbu znaků a jejich osvit. Hlavní část zařízení
tvoř~ fotobuňky,..zesilovací elektronky a servomechanismus. Fotoelektrický účinek vyvolaný osvětlením
přiřazovací značky proVo(ldepo zesílení pohyb hranolu:Hp• Tím je provedeno přiřazení písmene ve slově'
na správnou mezipísmenovou vzdálénost. Štítek
anebo perforovaná páska se hlavně uplatní při řád kové sazbě, od .které se přednostně žádá rychlost

I
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Navrhovaný přístroj využívá elektronického a tučního.,způsobu sazby .. Ruční způsob bude použit při
sazbě mapových značek objektů a při. popisu orografických jevů, umístěných na, nepravidelné křivce.
Elektronický způsob bude použit připroložené a neproložené ~azbě místního a pomístníhonázvosloví
s 'přímým anebo kruhovým účafím. Tento způsob
bude vyžadovat perforované názvy pa štítku, které
vyloučí chybný popis a zaručí jednot~ost názvosloví
všech děl.
Obsluha fotosázecího stroje bude mít za úkol seřadit štítky podle určitého směru v mapě (kupř. zleva
doprava a shora dolů), vkládat je do'ohmatávacího
zařízení a zacílit první písmeno. každého názvu k popisovanému předmětu.
Fotosazbu
provede stroj
automaticky.
.
Použití fotosazby předpokládá, aby sestavitelský
originál správně označoval umístění písma (jeho polohu u popisovaného předmětu)' a aby pracovník
u sázecího st!oje použil k přesnému umísťování
popisu zajištěný vydavatelský originál, nebo zajištěný
modrotisk s předepsaným názvoslovím.

'\

\

5, Závěr.
Fotosazba je způsobilá k tomu, aby zrychlila pracovní postup a propůjčila kartografickým
dílům
dokonalý soulad s ostatními mapoVými prvky: Tím,

El] Garaj eV$kaj a: Kartografija. Moskva 1955 (Geodezizdat).
[2] Richard Bláha:
Fototypografie. Praha 1956 (SNTL).
[3] Herbert Hauschild:
Die Scnrift r. Leipzig 1953. (Fach.
buchverlag).
(4] Typografia roč. 1955, čís. 3. Praha.
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Vyrovnání stranového čtyřúhelníka
Ing. Naza.r Hnatiuk,

Státní ústav pro projektování

výstavby hl. m. Prahy

526.5

Základní obrazec délkovéhi{ měření. Vyrovnání stranového čtyřúhelníka podle Čechury, Hausbrandta,
Rinnera a Tárczy-Hornocha. Vyrovnání podle sprostředkujících. Zvláštní případy.

Pantoflíčka,

,

1., Při délkovém měření je základním obrazcem,
jenž poskyt~je jednu podmínku závislosti,' tzv.
středový
obrazec;
zvláštním případem tohoto
obrazce je st:rnnovýčtyřúhelník
[1]. Je to obecný
čtyřúhelník, ve kterém však jsou změřeny všechny
spojnice mezi jeho vrcholy A,
C,D. Tím se vylučuje čtyřúhelník
určeným průsečíkem úhlopříčen,
bodem AC . BD [2], který v tomto případě by musel
být zařazen mezi středové obrazce.
Stranový čtyřúhelník je velm(důléžitý ve speciální
geodesii při měření podzemních prostor, při zaměřování staveb atd., kde délkové měření převládá (trilaterace).

plocha trojúhelní_k_a~_,~~~~~~~~_

4 Pij

=P34=P'tS;P3S=

=P43;PS't; Psi-;;

Cki

ik•

Ci'

n,

s

+C

= VCij• Cjk

+C

ki

Cj,

vnitřní úhel trojúhelníka

Ii. = arc ctg 4pJ = arc cos

Si'
_J

ij

J.

Si

'

= arc cos -2

Ci'
J

SjSj

Více požadavků na carnotany nebudeme mít.
3. Přesné vyrovnání
strauového
čtyřúhelníka provedli mimo jiné
akademik prof. Ing. Dr. Fr. Čechura [4] .
prof. Ing, Dr. J.Pantoflíček
[5]
Dr. Ing. habil. Karl Rinner
[6]
prof. dr. inž. St. Hausbrandt
[3]
akademik prof, A..Tárczy-~ornoch[7].
Za prvního řešitele' považuje se však polský geodet
prof. Edward Warchalowski
[8]. Publikace akademika Čechury není bohužel datována.
Všechna vyrovnání jsou provedena metodou vyrovnání' pozorování závislých (korelátami).
Koeficienty v přetvořených rovnicích závislosti
stanoví Čechura početně, Hausbrandt a Rinner početně i graficky, Pantoflíček graficky, Tarczy-Hornoch z logaritmických
diferencí a Warchalowski
odvodil pouze vztahy.
Rovnicemi závislosti byly:
U aka~emika Cechury: plocha trojúhelníků přiléhajících k jedné úhlopříčce čtyřúhelníku se rovná
ploše trojúhelníků přiléhajících k druhé úhlópříčce
P12

+P

45 =

P15

+P

24

'

Pantoflíček vyšel z identity
VSi

2. Pro stranový
čtyřúhelníf
(obr, 1) zaveďme
označení:
Vrcholů I - A, B, C, D - psaných ve smyslu
otáčení ručiček hodinových,
spojnic j'ednotlivých vrcholů Si
i = 1, 2, 3, .. 6
úhlů lij
} i, ji __ indexy ramen
ploch trojúhelníků Pij
.
průmětů strany Si na stranu Sj jako Sij'
D~finujme podle Háusbrandta
[3] ~ovou funkci'
v trojúhelníku vytvořeném spojnicemi Sl,S2
a S3
(tzv. carnotan):

C12
C13

+ si - si
s~- si + s~
sr + si

= s~
'

C23 =

T

+S~

s kontrolou

+

+

+ +

C12
C13
C23 = s~ s~ s~
Počítejme s novou funkcícarnotanem!
Průmět jedné spojnice na druhou

každou merenou spojnici mSi m~Žno v stranovém
čtyřúhehííku vypočítati jako VSi ze zbývajících pěti.
Vyrovnání provedl statickou metodou tak, že daný
stranový čtyřúhelník nahradil pružnou soustavou
šesti délkových prutů.
Rinner použil cosinové věty
2
1\.
Sk = Si+

2
Si -

2sis'j cos Kii

pro součet dvou úhlů a paK pro každý ze sčítanců
zvlášť. Tomu poskytlo možnost vyloučit z uvažování úhlya sledovat pouze strany.
Hausbrandt vyšel z vrcholové podmínky v určitém
bodě I, z něhož vycházejí spojnice indexů i, j,k

h+

Iik =
Iik
Zavedením carnotanů pokusil- se z lineární geometrie
vyloučit goniometrické funkce.
Tárc,zy-Hornoch v zásadě sledoval postup Warchalowského>,použil však pro pol~viční úhel místo tangentové cosinovou větu

, C,}

Sij

= msi,

= 2s
i
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Ceodetický qbzor
sv. 4/46 (1958) Č. 8
Podmínkovou rovnici logaritmoval a odvodil koefi.
cienty přetvořené rovnice závislosti bez diferenco·
vání!
Ze všech zmíněných vyrovnání je třeba vyzvednout
vyrovnání Pantoflíčkovo, jakožto originální a nejúspornější. Pojetí Hausbrandto.vo je stylové a TárczyHornochovo nejelementárnější.
Postup akademika
Čechury a prof. WarchalovskéhoJ'e pracněJ·ší. Pozoruhodné je to, že problém byl řešen metodou lI.ejmenších čtverců a statickou metodou 's výsledky nepatrně
rozdílnými.
Prof. Pantoflíček k ilustraci a ověř~ní své metody
volil' příklad Čechurův, Tárczy-Hornoch za týmž
účelem příklad Hubenyho. Hausbrandt má ve svém
řeš~ní jednu stranu pevnou. V dalším doplníme řešení
tohoto případu metodou Rinner-Hausbrandtovou
a seznámíme se s řešením podle vyrovnání P?zorování zprostředkujících
(deformační). Ačkoliv toto
druhé pojetí vyžaduje řešení pěti normálních rovnic,
je počtářsky zajímavé a poskytuje výhody při určování vah a středních chyb.
4. Projednejme tedy ještě jednoustranový
čtyř.
úhelník akademika Čechury, daný měřenými délkami
se stejnými vahami pozorování (obr. 1):
Sl = 3692,6
BC = S4-:- 1826,8
S2 = 4257,9
CD = S5= 4372,3
S3 = 4626,7
AC = S6= 5396,3
Proveďme jeho vyrovnání nejdříve korelátovou
metodou.
Koeficienty ai (i - 1; 2,3, ... 6) pro p!etvořenou
rc;)Vnicizávislosti
. I

AD
AB
BD

=
=
=

+U=O

[av]

zJ'istíme podle Hausbrandta'
Vyrovnávaná funkce je

.q:

A21 =

.q:

a Rinnera.

+ .q: A61

A26

Rozveďme ji, podle Taylorovy

+

. f AZ1
dA21 PA26+dA26+PA61+dA61'

S31
-2'P

ve ktel'ém jsme zanedbali
členy s vyššími derivacemi
než prvními a symboly pA
jsme označili úhly vypo. čtené změřeny' ch stran,
tj. jejich přibližné
hodnoty, V nichž jsou přirozeně
Přepišme j6j takto
~A21 -

PA26 -

poučky, ve výraz

+ dA21

PA6i

12

8Aa1
OSI

12

,

16

Sls2 sin A21

-

8A12 _
-8s3

dA21 -

dA26 -

dA~l

Pro výpočet dA všimněme
Podle cosinové věty je

si

dA21

VA21
US1

= -,,- . dS1

2

S33
,V2+2P

12

=

S33

'V3

- 2P16 +
chyby.

=O

dA61

S3

12

Vyjádřeno slovně:
D''''
. 'h eI'nI'k u naso
'b eny'd vOJ1tou
..
llerenCla'I u'hl u v troJu
jeho plochou se rovná délce protilehlé strany násobené
jejím .diferenciálem a zmenšené o průměty té strany
na obě ramena úh~u násobené každý diferenciálem
příslušného ramene:
Byla-li by některá strana pevná, odpadáv rovnici
(4) příslušný koeficient, poněvadž pevné straně přísluší oprava
ds = O. Podobně"
má-li některá
měřená strana 'větší váhu než jiné, zavedou se do
vyrovnání' váhy jako obvykle.
Znajíce nyní pravidlo tvoření diferenciálu úhlu,
o v
b ez d a lV'h
' , rozepsat rovnIcI
. . (2) ;
muzeme
Sl o odvozovan1
kladouce současně dSi = Vi'

(1) •

O
,

t:,. ABC (obr. 2).

+

2
2
Sl2
S2S3
'2
·hS2
je funkcí tří neodvisle proměnných a tudíž

cos A 21 =

A21

+ V" ~

+ --P-S33

Dosazením ~ískaných hodnot do rovnice (3) dostáváme konečně

aneb ještě stručněji

.

2P21

a rovněž

.

dA26 -

=

Podobně

. VI

nevyhnutelné

si)

a pišme

S51

+ 2P

+

2s2(S~
s~ 4 s~s~ sin A21

S2 .-

-

Abychom se zbavili goniometrických funkcí a mohli
koeficienty ai počítat z hodnot, které máme po ruce
(měřených délek), nahraďn;1.e

S32
,Vl-2P

2s1 . 2s1 .

8A21
8A21 d
+ -,,. dS2 + -,,-.
S3
uSa
US3

Proveďme derivování!
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S';5

.V5

2Spi:6. V6
16

=

V"

( Geodetický 'obzor
sv. 4f.16(19:8)č. 8

'lInatiuk~' Vyrovnáni. atr:anovéhQ, Čtyřúhelníka

Po sloučení koeficientů dostáváme
přetvořené rov:nice závislosti
S31
( -

S;jl

2~P12

).

'+~

2P16

+ ~'-

(

VI

S3~ ".

2P12

v3-

(

S'2'

'544

-"'~V4
2P23

S46

S 6

. 2P16

S42 )
2P;3

V2

+

+

S ,r;

--v·

-

S31 = C31: 2s1 = 2289,9766
3041,4959 S42- -898,6995
S46 = 1327,5337;
S51':"'"
491;8280 S56 = 3206,0640
/
4P12 =
29690304, 4Pl6 = 32083368, 4P26 =
= 13'543968
S32

+ - '2P~+

+ --.-+ .._2P23,

konečný tvar

,.

2P16

.

P12: P16 = PI
2,1921422
, .,..

J

= 0,9253534, P21: PZ6

)

..

v6 = U

/I

.

A12

Všímáme si, že koeficienty ai 11 jednotlivých oprav
jsou dvojího druhu. U oprav stranprotiiehlých
úhlů A se skládají z jednoho zlomku, kqežto u oprav
~tran přilel11ých - ze dvou zlomků. První strany obvodové -;- přicházejí' do určovacích trojúhelníků
jednou, kdežto druhé - rap.iální - dvakrát (tvoří·
ramena dvou úhlů).
Vydělíme-li tyto koeficienty součinitelem u vyrov:o.ávací ~pojI1ice S3' dostaneme koeficienty Rinnerovy
a vnitřní síly Pantoflíčkovy. Poněvadž jejich 'výpočet
je úspor:o.ější, uved~me zde předpis k jejich tvoření:

= arc cos

:;;=

P2

=

'

=

C12
2sis;

=

10358654,28
2 .4257,9.3692,6

.
=

0,329417

1

Vi

S3

A26
.'

U=

.

u=

3

U". 2F12 =

=

2P12

.U"

206265

S3

969 6~7 34. 1O-~8:
-'

-:.

S3

Pl2'
S3

U"

.

Cl3

=

a
-0,397
-1,083
1,000
-Q,866
. -0,874
1,270

\

v

[aa] = +5,457230
~U = -0,312
k
"= -0,057172
Uh
0,0171138
. [vv] .
0,017840
m
= ±0,133
.

0,0227
0,0619
~0,0572
. 0,0495
0,0500
-0,0726

5. Řešení téhož případu metodou
defot-IJ?-ační;
Zvolme soustavu pravoúhlých
souřadnic o ose.
=5 AC. V této soustavě
(obr. 3) vypočtěme sou'řadni~
X; Y všech1dariých bodů. O~u AC ;myslílIle si
staticky podeprenu v bodě A kloubem a v bodě, C .
posuvným lůžkem. Z osmi neznámých souřadnic
můžeme tři voVt. Volme

+x

Bodu Czbývá ještě možnost
pohybu ve ~ěru osy X,. Pro výpočet
zbývajících pěti neznámých máme šest
rovnic, jednon:iěření je nadbytečné.

10358654,28
16911 935,24
CI;
3 632 248,36
C16 = 23 638 341,16 .
C23 = 45900 770,54
C24 , --:-7 653 144~96
C23
43912567,86
C4ti = 14 327 539,52
C}6 = 34601 766,22

C12

~~

I
1
2
3
4
5
6

.

C61

2C26 = 0,955 581 A61 = 2

= 0,593 142
~~
U" = A21 - A26 - A61 = 70°46'00,0"'. - 17°08'28,9"- 53°37'11,0" = 20,1"
7422576
0,0000096962734.
4626,7.20,1
= 0,312

i

aa=--=l

s

. '.

výpočet

prozatímních

YB

= -

YD =
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souřadnic:

Vs~-

xb

+ Vs~ - xi>

Geodetický

"H natiuk: Vyrovnání stranovéhočtyřúhelníka

Šest rovnic oprav možno vyčíst z obrázku 3:

Volné členy v jiných rovnicích jsou vesměs nulové

v1.=
+d).bxD
+ elby~ + II
v2 = a:abxB
b2bYB
12
va = aabxB + babYB
+ dabxD + eabYD + la
v4 = a4bxB + b4bYB + c4bxc
+ 14
v5 =
csbxc
d(ybxD
e5bYD
13 '
v6 =
c6bxc
16

+

II = 12 = 14 = 15 = 16 = {)

+

+

+

Tabulka součinitelů rovnic oprav

x·-

x·
J

b.

= Yi -

z

.

\8i

= +2190,236

Tabulka souřadnic

I

A
0,000
0,000

x
y

BD

Výpočet strany

I

B

c

D

I

+4068,766 +5396,300 +2190,236
-1254,931
.0,000 +2972,904

=

c

d

I

e

I

I

+0,593 +0,805
-0,406
+0,721
+0,733 -0,733
+1,000

's

1

+0,914 -0,312
+0,680

-1,398
-0,661
+0,312
+0,687
-0,680
-1,000

Součinitelé a, b, c, ... všeobecně nemohou být větší
než 1. Jejich znan;lénko určuje znaménko příslušný~h
rozdílů souřadnicových.
Sestaven~ normálníc~ rovnic nepředstavuje
žlid·
ných zvláštností. Řešení však bylo p;rovedeno matri·
cemi;podle S. G. Makovera [9], jako nejlépe vyhovující počítacímu
stroji. Oproti Makoveru máme
pouze kontrolní součtový člen posunut až do posledního sloupce, aby kontroloval celý výpočet.
Nové uspořádání výpočtu je- patrno z přílohy A
a je záměrně trojdílné:
'
Oddíl A- sem s_ezapíší koeficienty normálních
rovnic známým trojúhelníkovým. způsobem.
Oddíl B - do prvého řádku se zapíše 1. normální
rovnice, do řádků 2., 3., atd. - normální rovnice
redukované poprvé, podruhé atd.
Oddíl C - redukční zlomky,
Výpočet se. vede podle zásady násobení všech
SIOllPCŮ B jedníJll určitým sloupcem C. Index vy tvá. řené řádky B je stejný s indexem sloupce C. Pořadí
výpočíu vždy stejné - nejdříve řádek B, pak řádek' C
atd.

Yj

Číselný výpočet:

,

I

b

Si

J

S16'

'1

a

1
2 +0,956 -0,295
3 +0,406 -0,914
4 -0,727 -0,687
5
6

Koeficienty mají význam

='.'

I

i

+
+

ubx:
a.

obzor

sv. 4/46 (1958) č:8

a volného člena la =

PSa

2
x2 ---::-.1878',530
--.:'3
528874,960900
2
y2 = 4227,835 = 17874588,787,225
Ps~ =21
403 463,74812~
PSa =
4626,388
mSa =
4626,700
U = /a ..
-0,312

,

,I

A
[a

,
a]

(

[c

fr

-

.

I

B

[bi.

+1,607301' -0,153655 -0,528529 -0,164836
+ 1,379701 - 54.9975 + 355326
+ 1,672791 - 449852
+0,824384

1]

[ci. 2] ,
[4i.3]
4]

rci.

I

'C

1] I [bb .1]

,-1,000000 +

95598 + \ 328830 +

-1,000000

+

398619 -

[di

-1,000000

.3] : [dd. 3]

[ei.4]:

+

579779 -

268923 -

180297

[ee. 4]

81255

-1,000000

I
D

I

+

I

,

74514 78361 +

+1,247242

622161

219356 -

!

-2,004693
-1,753787
-3,357287
-2,114022
-2,423065

+1,000000
95598 + 1,000000
+
+ 366937 + 398619 + 1,000000
176613150340 + 268923 + 1,000000
+
- 227255 + 495693 - 158446 + 81255 + 1,000000

-

4016~

•
-2,004693
-1,562142
-1,998991
-1,457246
-2,302622
-1,097344

+1,000000

78810 197911

-

I

+1,000000

I

I

257538. +

11

1~

I

,

230874 +

+

9

+1,000000

-0,126672
+ 273058
67193
+
61428
+
- 1047~

102555 -

/ -1,000000

8

126672
- 285168
+0,097344

I

[ci. 2]: [ec. 2]

7

+

I

,

\'

I

-0,126672 +1,000000
+1,000000
+ 285168

+0,371084
- 799921
+ 301600
66985
+ 1,336550

R~dukčni zl00nky

I
'[ai. O]: [aa]

+0,371084
.,.. 835396
+ 498440
- 392159
+1,945821

Redukované normální rovnice

I

[aL O]

,

I

e] ,

d]

+ 1,607301 -'-0.153655 -0,528529 -0,164836
+1,394390 - 499449 - 371084
+ 2,065818 - 537289
+1,053774

[b

[bi.

cJ

b]

69289 -

+1,271135

724795

+2,006997

238296 -

597803

214236 +

182366 -

326211 -1,213027

170031 -

370875 + 118549

-

60795 -

+2,564366
748195

+1,812925

~

I-O'~14183 :+0,163877 +0.07.,2623 +0,068147 -0,0783611 +
17837' +0,785752 +1,031041 +0,7Ó4312 +1,217967 +0,748195 ( \
t5xB
6YB
6xC
6xD
6YD
[U. 5]
QU
Q22
·Q33
QU
Q55'

.

,

....)

I

Vyrovnal!é souřadnice
xB = +4068,7~6 YB =, -1254,931 +
xC = + 5396,300 +
xD = +2190,236 +
YD = +2972,904 -

0,014 =
0,164 ~
0,073 =
0,068 =
0,078 =

m,;

±O,1I8
±0,135
±O,1I2
±O,147
±O,1I5

+4668,752
-1254,767
+ 5396,227
+2190,304
+2972,826

.
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'1:1 = 0,079 507

l:, =
l:. =

0,079 507
(II) - (vy)

= ?,079 504

-

Geodetický obzol'
sv. 4/46 (1938) č.8

Označíme-li prvky oddílů A, B, C literami ajj' bij,
resp. kde i ukazuje na řád~k a j na sloupec, je
výtvarný princip Qddílů B a C zobrazen vztahy

Pro čtverec je tato rovnice ještě jednodušší

Cjj'

blJ·

=

alj

b2j

=

a2j -

=

}

.

1,2, ...

{v3

+ vs) Vf -

VI -

bnj
Cjj

=

==

al

bIj • C12

anj bjj:

bIj'

clj

-

•••

-

bn-l,j

QIJ..

.

1
2
3
4
5
6

Čechura

+0,0227
618
+
5'71
493
+
498
+
723

StřednCchyba
oprav
e

= ±

I

= [b 'J..•

cIJ..]

Pantoflí~ • odst. 4.
ček

I odst. 5.

Č-P

=

a2. = .a4

=

S4'

S2

=

Sj,

S3

=

S32 -

S2,S46

+

S5S

=

S6'

následkem čehož přetvořená
zjednoduší. Bude
-SlVl

-,

S2V2

r.

521.2(0511).
\
.
Rocznik astronomiczny na 'rok 1957. Warszawa, PaIÍstwowe
Przedsi(;:biorstwoWyd,awnictw Kartograficznych 1956. 94 str.
Rozsah této polské hvězdá!,ské ročehky leží mezi malými,
amatérskými ročeůkami a r~čenkami velkými, typu Astr. ježegodniku. Jak praví v předmluvě ředitel ústavu geoáésieakartografie St. Kryňski, má ročenka sloužit především astronomickogeodetické praxi, ale i navigátorům, pedagogům a astronomůIJ;lamatérům. Autory rOčenky jsou polští odborn~ci J. BokuÍ1,
L, Cichowicz;B. Dulian, F. KepiňslQ aJ. Radecki.
Ročenka obsahuje většinou obvyklé údaje; povšimneme si
proto jen některých zajímavých míst. Efemeridy Slunce a Měsíce
jsou uvedeny pro stejná data na sousedních stránkách a v obou
je uvedena hodinová zněna deklinace, mající význam především
při určování poloh metodou stejných výšek. Efemerida Merkura,
Venuše a Marse je dána p~, 10 dnech, j>statních planet, kromě
Pluta -'- po 20 dnech.
.J'
Vydání Roczniku na rok 1957 muselo být zkráceno, ježto
o jeho vydávání Institutem Geodezji i Kartografii bylo rozhodnuto až po schválení edičního plánu Institutu. Asi z toho důvodu
postrádáme v ročence elementy zatmění (a to i viditelných
v Evropě), údaje o přechodu Merkura"zákryty hvězd Měsícem,
fysikální efemeridy'planet, údaje o Jupiterových a Saturnových
měsíčcích a jiná data; která jsou hlavním zájmem amatérů ..
Ročenka dálé uvádí střední místa 354 hvězd a zdánlivá místa
84 hvězd. Polohy jsou udány v systému "katalogu·FK3, chybou
však je, že nejsou uvedena čísla tohoto katalogu.
Kromě obvyklých převodních tabulek, tabulek pro redukci
rytmických signálů, tabulek azimutů a výšky Polárky a refrakce
rtalezneme zde některé údaje v astronomických ročenkách méně
obvyklé. Jsou to např. přehled astronomických a geodetických
konstant, poloměry křivosti Krasovského a Besselova elipsoidu,
hodnoty normální tíže dle Helmerta a Cassinise,Fayova redukce,
pohyb pólu v období 1953,0-1956,4, magnetické elementy aj.
Praktické je sestavení vědeckých časových signálů, v němž jsou
uvédeny jen .signály v Evropě slyšitelné, a u každého času vysí- ,

8
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[1] Osterreic'hische Zeitschrift fiir Vermessungswesen, Vídeň.
a) Prof. Dr K. Hubeny: Die Ausgleichung von Dreiecksnetzen mit direkt gemessenen Seiten. 1950. Str. 103-112.
b) G. ScheUing: Uber die Grundfigur und dieLangsfeWer in Streckenketten. Nr 5-1..6/1952.
.
[2] Dr. F. G. Gausz: Die trigonometrischen und polygonometrischen Rechnungen in der FeldmeBkunst. 4 Aufi.
Str. 526-534. Stuttgart. Verlag von Karl Wittwer.
[3] St. H a u s b ran d t: Rachunki geodezyjne. Warszawa: 1953.
Str. 162-171.
[4] Ing. Dr. Fr. Čechura: Důlní měřictví, II. část. Vydal a rozmnožil rektorát vysoké školy báňské v Ostravě. Str. 108
až 114.Rok vYdání?
[5] Prof. Ing. Dr. Jar. Pantoflfček:
Vyrovnávací počet statickou metodou. Nákladem České akademie věd a umění.
Str. 6-7 a 47-52. Praha 1949.
[6] Dr. Ing. habil. Karl Rinner: Geometrie mit Strecken.
Schweizerische Z'eitschrift ffu Vermessímg und Kulturtechnik. 1950. Str. 176-180 a 195-198.
[7] Prof. A. Tárczy-Hornoch:
Uber die Ausgleichung von
Streckennetzen. Acta technica academiae scientiarum
hungaricae, Bu:dapest 1954. Str. 399-424.
[8] Edward Warchalowski:
Triangulation ďun type nouveau. Publications of the Polish Geodetic Institute. GeneralSurvey Office.Nr.2. Warszawa 1948. Str. 26;

grafického (Pantoflíčkova)

,

výpočtu

= :1;:0,00076

S6

Mimo toje

=

+

= a5 0,707
a6 = -I ..

[9]

Pozoruhodnou
skutečností j~ znaménko oprav.
Opravy úhlopfíček mají opačná znaménka než opravy
obvodovek. Tuto charakteristickou
vlastnost čtyřúhelníka vypozoroval už akademik Čechura. Vysvětlil ji mechanicky prof. Pantoflíček. Je-Ij vyrovnávaná
úhlopříčka delší, jsou obě úhlopříčky namáh~ny
tlakem a mají opravy záporné: obvodovky jsou
krátké, jsou proto namáhány tahem, dostanou opravy
kll,ldné.
.
7. Při zaměřování pozemních staveb 9,ěžným typem stranového čtyřúhelníka je obdélník
a čtverec.
Pro obdélník je

S31

+ uVf = e

+0,0231 +0,0227 +0,0227 --0,0004
624 +
619 +
6
619 +
- 583 572 -,
572 +
12
495 493 +
495 +
2
+
.11
509 +
500 +
500 +
728 - -726 726 5

V(Č ~ P)2 = ± V346 610-

Sl

v5

Číselný příklad najdeme u Rinnera.

• cn-l,n

z těchto dalších dodatečných sloupců.
6. 'Pro logaritmický výpočet je vhodný postup
akademika A. Tárczy-Hornocha.
Graficky a početně úlohu řešíme podle Pantoflíčka.
Jeho práce je dostatečně známa, nebudeme ji proto
opakovat ..
Výsledků jeho řešení použijeme však k následujícímu ~estavení tabUlky všech čtyř řešení úlohy
akademika Čechury:

I

-

bjj

V oddílu C jsme, k vůli pohodlnějšímu výpočtu,
všechna znaménka - oproti Makoveru - obrátili.
Neznámé bx, by, ... se vypočtou normálně v oddílu C. K výpočtu Hansenových váhových součinitelů Q připojí se známým způsobem k normálním
rovnicím další jedničkovésloupce
7-11
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MocHBa 1956. CTp. 423-439.

Literární

1958/159

hlídka

Ceodetický obzor

sv. 4/46(1958)
lání je uvedena nejen značka, ale i vlnová délka a frekvence
vysilače.
Kniha je doplněn~ přehledem vzorcu pro výpočet zenitové
vzdálenosti, azimutu, hodinového a paralaktického úhlu hvězdy
pro kulminace, vých\ld a západ, pruchod prvním vertikálem
apod., vysvětlivkami a příklady.
Celkem lze říci, že ročenka ve své letošní pl,ldoběnení příliš
vhodná pro amatéra a nemuže také nahradit velké ročenky,
užívané v naší astronomicko-geodetické praxi. Může se však
přesto dobře uplatnit, především pro své pomocné tabulky
a geodetické údaje. ';
Ing. G. Karský
521.2
Sadler, D. H.
Astronomičeskijeefemeridy.Astronomičeskij žurnal, č. 2/1957.'
Pracovník britské Nautical Almanach Office podává na žádost redakce žurnálu přehled usnesení Mezinárodní astr{)nomické unie na jejím sjezdu v Dublině, pokud se týkají ročenek.
Dále pak naznačuje jejich další pravděpodobný vývoj. Od r.
1960 se bude desetidenní efemerida rozšířeného počtu fundamentálních hvězd počítat v Astronomisches Rechen·lnstitut
Heidelberg, tisknout se bude z originálu, který z děrných štítků
napíše tabulátor. Polární hvězdy si rozdělí Connai3ance des
Temps a Almanaque Nautico.
Slunce a, část planet převezme k výpočtům Nautical Alma·
nach, Měsíc a pět vnějších planet elektronické stroje V USA,
při čemž pro Měsíc se užijí přímo trigonometrické výrazy podle
Browna. Od r. 1960bude Nau.tical Almanach a Amcrican Ephemeris unifikováno a tudíž obsahovat identický materiál, podobně jak již tyto země r. 1953 sjednotily obsah leteckých ročenek a r. 1958 námořních ročenek.
'
Vzhledem k té šťastné okolnosti, že jsou děrné štítky na
celém světě normalisovány, pomýšlí se v budoucnosti na vydávání výsledku ve formě soúboru štítku přímo jednotlivÝIIl zá·
jemcům. Podobná výměna štítků ex~stuje již mezi American
Ephemeris, Nautical Almanach a Astronomisches RechenInstitut a také mezi Institutem teoretičeskoj astronomii AN
SSSR a Cen'tremmalých planet v Cincinnati.
Výkonnost moderníCh strojil je taková, že na příklad lze
z naděrovaných podkladů získat tabelátorem natištěnou desetidenní efemeridu všech fundamentálníchhvězd~ obsažených
nyní v ročence Apparent Places of FundamentalStats v čase
kratším než jedna-minuta. Uvažuje se i o efemeridách ve formě
magnetofonové pásky,. což se zdá výhodnější pro počítací
stroje, než zasílat děrné štítky.
Ing. Rambousek.

Č.

8

opravami, vyplývajícími z odlišnl,lsti pozorovacího místa od
toho, pro něž je tabulka sestavena (tj. cp = 50° sev., Á = 15°
vých.) a příklady na používání "Astronomické tabulky".
"Astronomická tabulka" má oproti numerickým tabulkám
všechny přednosti grafického zobrazení už tím, že je pojédnána
na barevně odlišených plochách denních období, jako je noc,
soumrak a den.
Tato tabulka si tedy zasluhuje pozornosti jak od astronomů
amatérů, tak i profesionálu, kterým může být spolehlivým
a názorným podkladem pro rozvržení krátkodobých i dlouhodobých pozorovacích programů a pro svou soustředěnost nejdůležitějších nebeských jevů na společné grafické časové stupnici velmi rychlým orientačním prostředkem, vyluč;ujícím
zdlouhavost a časté omyly z přehlédl:\utípři práci s numerickými
tabulkami.
Ing. Baueršíma

518.2
Wittke Heinz
Ultragon. Pětimístné tabulky přirozených hodnot funkcí sin,
cos, tg, ctg pro setinné dělení kvadrantu, krok argument~
10cc• Formát 217x240 mm2, 240 str., ohebná vazba z plastiku.
Hameatische Verlagsanstalt, Hamburg.1957. Cenaváz.'39,50 DM.
Převážná většina polygonových a inženýrských měření se
provádí minutovýlili stroji, na nichž lze odhadovat desetiny
minuty, tj. V setinném dělení 10ee• Tento krok argumentu
zvolil autor' pro nové tabulky, při nichž tedy při citovaném
zpusobu měření odpadá interpolace a je-li pro setinné vteřiny
nutno interpolovat, pak je to s pomocí vyklápěcí tabulky snadné.
Pro fnnkce sinus a kosinus není ani to nutné, neboť tabulková
diferpnce je nejvýše rovna dvěma.
Teoretické a praktické výzk;umy (např. R. Wandelt,
Studien zum rationetlen Rechnen; Schriftenreihe des Niederl.
Verm.-Amtes, Hannover 1956) ukazují,že je lepší navrhovat
tabulky s menším krokem argumentu než bez ohledu na nutnou
interpolaci zmenšovat jejich objem. Pro menší krok argumentu
mluví 'též ta skutečnost, že hodnota přímo vyhledaná z tabulek
je bezpečnější než hodnota nalezená lineární nebo dokonce
vyšší interpolací.
.
~ové tabulky mají nezvyklý formát, avšak pro snadné hledání jsou vázány do ohebné pla!\tikové, vazby, což je třeba
označit za velmi praktické. Použitý papír je trvanlivý ofsetový
druh (100 g) s matným povrchem. Označení úhlů je přehledně
tištěno v záhlaví každé stránky, pod tím jsou polotučně tištěny
první číslice funkce pro zpětné vyhledání. K tabulkám přirozených hodnot jsou pro praktickou potřebu připojeny tabulky
druhých mocnin a dovolených odchylek při polygonovém měření podle pruské instrukce IX z r. 1881 a. jejich doplňku z r.
518.2:52 ,,1958"
.
Maleček,B., Zachar, L.
1931. V rozmezí Ogaž 2,99gje mimo funkci kotangens tabeloAstronomická tabulka 1958. Vydala oblastníJ.idová :hvězdárna vána ještě praktická pomocná funkce A. ctg A. Pomocné tabulky
v Plzni, 2 strany, cena 3,- Kčs.
a tabulky tangent a kotangent 0-3g jsou označeny rnzně
umistěnými tučnými okrajovými linkami, takže při zavřené
Čtenář, si snadno ph~dstaví přímkový grafický obraz časové
knize slouží jako vyhledávací značky. Hlavním tabulkám předosy v oboru 1 roku, 'v jejíž určitých bodech je grafickým symbochází úvod s 'vysvětlivkami a příklady ve čtyřech jazycích.
lem vyznačen okamžik určitého periodického nebeského jevu.
Hlavní tabulky - a to je třeba vyzvednout jako pozoru·
1. Pro jisté pozorovací místo, tj. jistý nebeský oJ:>zofník,'
hodný pokrok -,-- byly vypočteny elektronickým strojem
můžeme z oboru zmíněných nebeských jevů graficky vyznačil'
UNIVAG-EUROPA Remington Rand, Frankfurt nad Mo"
např. okamžiky pruchodů význačných nebeskÝchtěles zvoleným
hanem. Stroj podle daného programj1 samočinně vypočetl
almukantaratem nebo vertikálem tohoto obzorníku. V případě
jednotlivé funkční hodnoty součtem konvergentní geometrické
naší tabulky jsou zvoleny ohzorník, v němž nastávají západy
řady a připojený psací stroj (elektrický) výsledek ihned psal na
nebeských tělesa místní poledník, v němž s jistOluanedba'telnou
papír rychlostí asi 600 úderu za minutu. Z taktCl vzniklé přednepřesností nastávají kulminace. Pro Slunce jsou voleny ještě
lohy byly fotomechanicky pořízeny tisky. Jejich kladem je tedy
almukantaraty občanského a astronomického soumraku. Tyto
předně naprostá spolehlivost číselných údaju, neboť elektrojevy se opakují přibližně s periodou 1 dne.
nický stroj nemůže vypočítat chybnou hodnotu; při chybě
2. Ve druhé skupině jevil zaznamenáváme okamžiky určité
vzájemné konstelace tří~ebeských~es naší planetární soustavy. ' v programu nebo při technické závadě během provozu se totiž
samočinně zastaví. Nedostatkem tabulek je, že- odstup řádek
Jsou to konjunkce, oposice, ~atmění Slunce a fáze Měsíce. Dále
jsou to tzv. maximální elongace planet. Tyto jevy mají obecně a konec konců i typ písma (strojopis Remington·Pica) činí tabulky méně přehlednými a při použití poněkud únavnými. Je
ruznou a delš~periodu než, 1 den.
vcelku Vš~k otázkou krátkého vývoje, kdy i tyto nedostatky
, Na časové ose jsou tedy graficky vyznačeny jevy ad 1. a ad 2.
zmizí.
Rozdělíme·li nyní tuto časovou osu na 365 úseček po 24 středWittkeovy tabulky ULTRAGON ukazují novou, moderní
ních hodinách a tyto rovnoběžně a ekvidistantně 'uspořádáme
cestu vydávání matematických tabulek po dobu, dokud hrodo vodorovných řádků vhodné hustoty, tak aby stejné hodiuové
údaje ležely na společných kolmicích k těmto úsečkám, vzD.ikne madn'égeodetické výpoěty nebudou zcela svěřeny elektro~ckým
strojům. Protože' přinášejí pozoruhodnou myšlenku a vydatně
v podstatě "Astronomická tabulKa", kterou v precisní úpravě
pomáhají běžné praxi, lze je doporučit všem pracovníkum.
na křídovém papíře každoročně vydává Oblastní lidová hvězOtakar E. Kádner
dárna Plzni.
Tímto uspořádáním se grafické symboly okamžiků jevil s při526.9
Fausek, L., Rosendorť, K.
bližnou periodou 1 dne seskupují v husté bodov~ nespojité řady,
Nižší geodesie
jimiž jsou pro zvýšení přehlednosti proloženy spojité křivky
'Státní nakladatelství technické literatury n. p., Praha II, Spás označením příslušného jevu.
l.ená 51, vydalo 19~6 mezi učebními texty vysokých škol pro
Okamžiky jevil ad 2. jsou vyznačeny pouze svými jednotli·
posluchače fakulty lesnické v Brně. Str. 360, obr. 463, ofsetem,
vými symboly.
cena 18,50 Kčs.
,
Na rubu tabulky je ještě uvedena hraniční mapka ČSR se
Tento nový učební 'text vynutila. si doba, aby byla vyměněna
zeměpisnou souřadnicovou sítí číslovanou přímo časovými
za dřívější učebnici (honor. doc. Ing. Ed. Korselta: Užitá geode1

v

\

1958/160

sie v lesnictví, 1932). Nižší geodesie, a to vlastně její praktická
část, nazývaná také praktickou geometrií, je jednou z nejstarších
věd a dala podnět ke vzniku geometrie teoretické. Také vývoj
matematiky,
deskriptivy
a fysiky je úzce spjat s vývojem
praktické geometrie. Musíme i zde předpokládat,
že praktické
měření dalo podnět ke vzniku těchto vědních "borů, které pak
vlastním rozvojem urychlily velmi podstatně opět vývoj geodesie.
I v lesnictví byla geodesie záhy zavedena; toto se vysvětluje
povahou s potřebami resp. způsoby lesního hospodářství a zvláště rychlým vývojem lesního zřízení od polovice XVIII. století.
V zaměřování lesů vynikl hlavně Vierenkbe, který ve spise
"Anfangsgriinde
der praktischen
geometrie,"
1767, pojednává
o různých met1ldáeh měřiekých. Další pak krok učinil D1izel
,;Uber die zweckm1iBigste und zuverl1issigste Methode groBe
i:Valdungen zu messen, zu zeiclmen und zu berechnen",
1799,
který v tomto spise nejprve doporučil metodu polygonální a
užití theodolitu pro zaměřování lesů, kdežto metoda tato v katustru zavedena byla mnohem později (Rakousko, Instrukce
1887; Prusko, IX. Auweisung 25. X. 1881; Hessensko 1818;
Elsas-Lothrinsko
1889; Bavorsko 1952; Wiirtemberg 1871).
Vzpomenuté okolnosti zapříčinily, že mezi základní či hlavní
přednášky Vysoké školy stavitelství
v Brně-fakultě
lesnické
řadí se též geodesie, a to z důvodú na dnešní uplatnění lesních
inženýrů v praxi:
a) směr pěstitelský: absolventi tohoto směru uplatní se jako
administntivní
úředníci na krajské správě lesů, jako vedoucí
středisek, dále při taxační službě, u KNV a ONV.
Úřady,. podřízené min. lesů a dřevařskému
průmyslu, mmf
při nových nebo doplňovacích měřeních provádět měřieké práce
s přesností, předepsanou
katastrálními
instrukcemi,
aby výsledků bylo možno použít i pro katastrání operáty.
b) Směr technický: všechny inženýrské stavby potřebují geo·
detické podklady, na kterých se pak buduje vlastní technické dílo
např. silnice, železnice, hrazení bystřin, při stavbách vodních
nádrží, údolních přehrad, lanovek, svážnie, smyků atd.
Lesní inženýr musí tedy bezpečně zvládnout nejen práce v terénu, ale také práce spojené s vyhodnocováním plánu.
Nová skripta sice mají určité nedostatky, kupř. není uvedená
odborná literatura
a dále skripta neobsahují ukázky, příklady
zaměřování předmětů lesníeh map z praxe taxační a zařizo-

vací.
Jelikož podkladem lesních map jsou skoro vždy katastrální
mapy, proto bylo správné, že autoři během výkladů odvolávají
se na katastrální měřické instrukce. A poněvadž měření a evidence lesníeh map je pro úřady správy lesů, pak se autoři odvolávají na instrukce ze zařizování lesú.
Z pedagogického hlediska se autoři vynasnažili, aby kniha byla
psána srozumitelně ve všeeh kapitolách; vyčerpává všechny partie učebnic podobných a s "Návodem ku cvičení z nižší geodesie",
I. a II. díl, vypracovaným
profesorským sborem ústavu nižší
geodesie, budou tvořit bohatou studnici vědění a zkušeností jak
pro posluchače fakulty, tak pro lesní inženýry v praxi.

Ing. Jelínek Ed.
526.89:37
Školní zeměpisný
škol. ÚSKG, Praha

atlas pro 4. a 5. post. roě. všeob. vzděláv.
1956, 18 mapových stran, cena 5,- Kčs.

Po dlouholetém očekávání vyšel elementární sešitový atlas
pro vyučování zeměpisu v nižších třídách jednotné školy. Pro
počáteční zeměpisné vyučování byl za účasti pcdagogú pojat
tak, aby malí čtenáři atlasu poznávali jednoduchou obrázkovou
metodickou cestou základní zeměpisné pojmy a na jcjich podkladě později porozuměli mluvě mapové kresby, značek a barev.
Tento atlas je první svého druhu v naší školské kartografii.
Počáteční nedostatky
atlasu, jako málo výrazné barevné vyjádření obrázh'í., určité závady ve formulaci vysvětlujících
textů, některé věcné nebo kresebné chyby v mapách nebo barevná roztříštěnost měst, mohou být snadno opraveny v příštím
vydání. Ačkoli pojetí atlasu mělo své vzory v cizích publikacích
podobného metodického zaměření, je třeba zdůraznit jcho zpracování podle našich potřeb. Velmi se v něm nplatnila potřebná
koordinace s učebními osnovami a učebnicí, k níž naše zeměpisné atlasy v minulosti nepl'ihlížely. Jen látka týkající se topografické mapy je pojata šíře než v osnovách příslušných tříd,
pro něž je nadměrný i zcela vyčerpávající
seznam 71 států
a zemí na politické mapě světa. Správné používání atlasu by též
podpořil metodický úvod pro uŠitele. Zvlášť zdařilé jsou obsahově i barevně fysické mapy CSR (až na obrácené výškové
stupnice ve vysvětlivkách)
a· světa; náplň map je přiměřená
jejich poslání. Dílu velmi prospívá i dobrá jakost použitého papíru.
Dosavadní vyučování zeměpisu na našich školách nemohlo
náležitě využívat vš~ch možností atlasu, poněvadž jediný školní
zeměpisný atlas B. Salamona a K. Kuchaře nemohl metodicky
a thematicky zvládnout rozpětí sedmi ročníků. Byl proto příliš

obtížný pro mládež nižších stupňů školy. Tímto atlasem nastoupená cesta samostatných
edicí pro nižší věkové stupně
žactva má pokračovat vydáním zeměpisného atlasu pro 6. a 7.
post. roč., na němž již byly zahájeny práce za spoluúčasti odborníků i školských praktiků, a posléze atlasem pro 8. post. roč.,
který se má podrobně věnovat Československé republice, při
níž zvlášť tíživě pociťnjeme naprostý nedostatek školních map
fysicko-geografického
a ekonornicko-geografického
obsahu.
tj čltelé v praxi jistě uvítají vydání tohoto nového školního
zemčpisného atlasu, který jim velmi ulehčí práci.

Ing. Jelínek Ed.

Mapové přírůstky
mapové dokumentace V1JGTK v Praze
Itálie:
Různé:
Calendario AtIante De Agostini ~ 1957. Redaktor prof. Dr L.
Visintin. Vydal Institnto
Geografico De Agostini - Novara.
Rozměr kapesního formátu 80 X 160 mm. V plátěné vazbě 535 stran textu a 36 mapek.
VÚGTK - čís. přír. 341/57
Kalend.ář světa pro rok 1957 obsahuje textovou část zeměpisnou, index místních názvů, abecední seznam států s uvedením stran příslušného textu a 36 dílčích mapek celého světa
s politickým koloritem.
G~oho pneumatico (politico): .Měřítko I: 60000000.
Vydal
Instltuto Geografico De Agostml - Novara. Patent A. Landiniho - Janov. Vydání - 1954. Průměr 21 cm.
VÚGTK - čís. přír. 346/57
Plátěný globus na dřevěném podstavci
s balónovou duší
uvnitř a s otvorem k plI1ění vzduchem na pólu, má na sešívaných
látkových dílech zdařilý potisk světa v politickém koloritu.
Globus je ukázkou, jak lze zpřístupnit zeměpis světa volbou
i jiných materiálů než dosud užívaných.

USA:
Atlas:
Hammonďs

Ambassador

World Atlas. Vydal C. S. Hammond
Jork-Chicago
1957. Rozměr 270 X 370 mm. V plá-

& Company Maplewood, New Jersey-New
Los Angeles. 5. vydání těné vazbě - 150 stran.

VÚGTK - čís. přír. 332/57
Atlas světa má po úvodním slově a seznamu map abeeední
seznam všech států s uvedením jejich rozlohy, počtu obyvatel
a jména hlavního města s označením ullÚstění na mapě. Obsáhlá
mapová část má v úvodu zobrazení slunečního systému, mapu
světa v polární projekci, planigloby politické a fysické a čtyři
mapy světa v zobrazení na globu. Následují mapy světa, a to klimatické, rostlinstva,
púdní, populační, jazyků (Languages) a
náboženství, dále mapa Arktidy a Antarktidy, mapy světadílů:
politické, fysické, rostlinstva. populace, klimatické, pěstebních
a průmyslových oblastí a politické mapy jednotlivých států.
Kolorit map je v sytě pastelových
barvách, v jednotném
žlutém orámování
s uvedenými
znaky k vyhledávání
llÚst
v mapě.
Atlas uzavírá seznam míst s označeními k hledání na mapě
(u hlavních měst s udáním počtu obyvatel) a tabelární přehled
jednotlivých států obsahující název státu, státní zařízení, měnu,
jazyk (Language), národnosti, náboženství a hospodářskou produkci. V příloze je mapa světa politického rozdělení.
Hammond's international map of the World - v Merkatorov,
zobrazení, bez udání měřítka. Rozměr kresby 1240 X 815 mm
papíru 1270 X 840 mm.
'
Mapa světa je ve výrazném modře šrafovaném orámování, síť
poledníků a rovnoběžek je v mořích propojena bíle. U jednotlivých poledníků jsou na dolním okraji bílé číselníky, které uvádějí časové rozdíly. Mapa má politický ko'orit.
ČSR:
Soubor politických map:
Mapa světa.,(č. 3). Měřítko 1: 50000000.
Grintenovo zobrazení. Vydala Ustřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval
a vytiskl Kartografický
a reprodukční ústav v Praze. Odpovědný redaktor Antonín Gotz. Technický redaktor František
Trlifaj, zemčměřický inženýr. Autor textové části Dr. J. Janka.
Provedení:
ofset. 4. vydání
1957. Náklad
25000 výtisků
(40001-65000).
Rozměr
kresby
800 X 520 mm, papíru
895 X 625 mm, složená do formátu A5. Cena Kčs 4, -.
VÚGTK - čís. přír. 58/58.
Politická mapa světa s jemným politickým koloritem obsahuje nejdůležitější železnice, silnice, námořní cesty osobní i nákladní dopravy. Nejmenší státy jsou očíslovány a vyjmenovány
ve vysvětlivkách.

Mapa je ve stejné úpravě jako předchozí vydáni, toliko obsáhlý text na rubu mapy je nově upravený. Doplněný a upravený je i tahelárni přehled států a zemí světa a jejich vlajky.
Sovětský svaz. (č. 4). Měřitko 1: 12500000. Ptolemaiovo kuželové zobrazeni. Vydala Ústředni správa geodesie a kartografie.
Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukčni ústav v Praze.
Odpovědný redaktor Ant. GOtz. Technický redaktor František
Trlifaj, zeměměřický inženýr. Autor textové části Dr. P. N.
Savickij. Provedeni: ofset. 7. vydáni - 1957. Náklad 15000
výtisků (100001-115000). Rozměr papiru 890x630 mm, slo.
žená do formátu A5. Cena Kčs 3,-.
VÚGTK - čís. pHr. 92/58
Mapa má politickýl;kolorit,Jpřehledný místopis v pěti velikostech podle počtu obyvatel a hlavní železniční spoje. Připo.
jeny jsou doplňkové mapky různých měřitek (Velká řijnová
socialistická revoluce, Velká vlastenecká válka, Moskva - přístav pěti moři, Nerostné bohatstvi, Průmysl a Zemědělstvi).
Rub mapy má obsáhlý, od předchozího vydání změněný popis
přirodnich, politických a hospodářských poměrů SSSR.
Mapa Evropy. (č. 7). Měřitko 1: 8000000. Stejnoúhlé kuželové zobrazeni Gaussovo. Vydala Ústředni správa geodesie
a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční
ústav v Praze. Odpovědný redaktor Antonin Gotz, promovaný
geograf. Technický redaktor Frant. Trlifaj, zeměměřický inže·
nýr. Provedeni: ofset. 4. vydání - 1957. Náklad 25 000 výtisků
(40 001-65 000). Rozměr kresby 770X716 mm, papiru 835X
895 mm, složená do formátu A5. Cena Kčs 4,-.
VÚGTK - čis. pHr. 56/58.
Mapa v politickém koloritu má města v pěti velikostech podle
počtu obyvatel, zakreslenou hydrografickou síť, železnice, silnice
v území s řidkou komunikační sítí a námořní dopravní spoje
osobní a nákladni se vzdálenostmi v km. Rub mapy obsahuje
popis fysických, politických a hospodářských poměrů Evropy,
jednotlivých států a území a čtyři doplňkové mapky Evropy
v měřítku 1: 37 000 000 - fysických poměrů, nerostných
zdrojů, zemědělstvi a průmyslu. Mapa proti předchozímu vy.
dání nebyla změněna, je dobře čitelná a barevně sladěná.
Ceskoslovenská republika. (č. 9). Měřítko 1: 750 000. Obecné
kuželové konformní zobrazení. Vydala Ústřední správa geodesie
a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční
ústav v Praze. Odpovědný redaktor: Jiří Novotný, promovaný
geograf. Technický redaktor: Františťlk Brtva. Autor textu Jili
Novotný, promovaný geograf. Provedení: ofset. 3. vydání 1957. Náklad 40350 výtisků (45001-85350). Rozměr kresby
1003X535 mm, papiru 1055X625 mm, složená do formátu A5.
Cena Kčs 4,-.
VÚGTK - čis. pHr. 52/58 (české vydání).
Ceskoslovenská republika. (č. 9) Mierka 1: 750 000. Obecné
kuželové konformné zobrazenie. Vydala Ústredná správa geodézie a kartografie. Spracoval a vytlačil Kartografický a repro·
dukčný ústav v Prahe. Zodpovedný redaktor: Jiří Novotný,
promovaný geograf. Slovenské znenie mapy: Slovenská názvoslovná komisia. Technický redaktor: Frant. Brtva. Autor textu:
Jiří Novotný, promovaný geograf. Text preložil: Dušan Manica.
Provedenie: ofset. 1. vydání - 1957. Náklad 5000 výtlačkov.
Rozměr kresby 1003X535 mm, papíru 1055X625 mm, složená
do formátu A5. Cena Kčs 4,-.
VÚGTK - čís. pHr. 53/58 (slovenské vydání).
Mapa fysických poměrů, s tvary povrchu zemského v jedenácti barevně odlišných výškových stupních, hydrografickou
sítí a místopisem rozvrženým do šesti velikostních třid má zakreslenou železniční síť a nejdůležitější silnice. Od předchozího
českého vydání se hranice státu liší zvýrazněním temně fialovou
barvou. Text na rubu mapy nebyl změněn, toliko ve vložených
přehledných mapkách byla podkladová světle oranžová barva
nahražena příjemnější barvou zelenou.
První slovenské vydání se liší od českých vydání pouze názvo.
slovim a textem.
Jugoslávie. (č.l0). Měřítko 1: 1000000. Plochojevné kuželové
zobrazení. Vydala Ústřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědná redaktorka Marta Kopecká, promovaná geografka.
Technický redaktor František Trlifaj, zeměměřický inženýr.
Autor textové části Vladimír Procházka (ve spolupráci s Josefem
Orlem). Provedení: ofset. 1. vydáni - 1957. Náklad 10000 vý.
tisků. Rozměr kresby 793X682 mm, papíru 837X747 mm, slo.
žená do formátu A5. Cena Kčs 4,-.
VÚGTK - čís. pHr. 51/58.
Mapa Jugoslávie v politickém koloritu se stínovaným horo.
pisem a hydrografickou sítí v podkladu má sídliště v pěti veli.
kostech podle počtu obyvatel, dále zakresleny hlavní i vedlejší

železnice červeně a hlavní i vedlejší silnice hnědě. Státnf hranice
a hranice lidových republik Jugoslávie jsou zeleně orámovány,
hranice autonomnich jednotek jsou modře vytečkovány. Na
rubu mapy je stručná chlU"akteristika státu a obsáhlý popis
zeměpisných, hospodářských a politických poměrů.
Soubor horolezeckých mae:
Hruboskalsko. Vydala Ustřední správa geodesie a kartografie.
Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukčni ústav v Praze.
Odpovědný redaktor Miloš Vodrážka. Technický redaktor
František Pánek, zeměměřický inženýr. Autoři odbomého doplňkového obsahu Ing. Fr. Chytrý a mistryně sportu Bl. Karasová, autor textu R. O. Bauše. Fotografie: V. Heckel (5) a M.
Hladík (1). Obálka: B. Patočka. Horolezecká a turistickáČnáplň
schválena horolezeckou sekci a odborem turistiky ÚV STV.
Provedeni: ofset. 1. vydání - 1957. Náklad 5350 výtisků. Roz·
měr kresby 750 X583 mm, papíru 895X655 mm, složená do
formátu 130x220 mm. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK - čís. přír. 57/58
První vydání této mapy má podkladem situaci a ~ledě.zeleně
vybarvený lesni komplex. Terén je vyznačen vrstevmcerm a kótami výšin. Okrajové skály a skalní věže jsou. za~esleny
zvláštnimi smluvenými značkami. Skalní věže mají pOJmeno·
váni, jsou očíslovány a v příloze ještě roztřiděny do oblastí
s uvedenim čísla shodným v mapě a římskou číslicí označující
stupeň obtížnosti výstupů.
Rub mapy obsahuje šest velmi působivých fotoreprodukci
horolezeckých výstupů a v textu historii horolezectvi, popis
lezeckého sportu na Hruboskalsku a vycházek do Skalního
města a okolí.
Mapu uvitají příznivci tohoto sportu i návštěvníci Hruboskalska.
S(lbor turistických máp:
"
.
Slovenský raj. Mierka 1: 75 000. Vydala Sprava geodezle
a kartografie na Slovensku. Spracoval a vytlačil Kartografický
a reprodukčný ústav v Modre-Harmónii. Zodpovedný redaktor
Jaroslav Matys, zememeračský inžinier. Technický redaktor
Konštantín Čaščevoj, zememeračský inžinier. Spolupracovali:
Jozef Šimko, Amold Tóth a Ladislav Lokša. Obálka: :C'.ld?vit
Bázlik. Turistická náplň schválená SÚV ČSTV, odbor tunstiky.
Druh tlače: ofset. 1. vydání - 1957. Náklad 20000 výtlačkov.
Rozměr kresby 607 X579 mm, papíru 777X740 mm, složená do
formátu 130X220 mm. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK - čís. pHr. 63/58
Nízké Tatry (záp. ěasť). Mierka 1: 75 000. Vydala Sprá~~
geodézie a kartografie na Slovensku. Spracoval ~. vytlacI1
Kartografický a reprodukčný ústav v Modre-Harmónll. Zodpovedný redaktor Jaroslav Matys, zememeračský inžinier. Tech·
nický redaktor Václav Pecka, zememeračský inžinier. Spolu.
pracovali: Igor Benko, Jozef Kollár a inž. Milan Štiavnický.
Obálka: :Cudovit Bázlik. Turistická náplň schválená SUv
ČSTV, odbor turistiky. Provedenie: ofset. 1. vydáni - 1957.
Náklad 70000 výtlačkov. Rozměr kresby 568 X 569 mm, papiru
776X707 mm, složená do formátu 130X220 mm. Cena Kčs
3,-.
Nízké Tatry (vých. ěasť). Tiraž shodná s předchozí mapou.
VÚGTK - čís. přir. 65/58 (soubomě)
Uvedené turistické mapy s tvarem terénu vyznačeným vrstevnicemi a kótami výšin, zeleně vybarvenými lesy, hydrografickou sítí a požadovaným místopisem mají zakresleny hlavní
silnice, železnice a turistické cesty. Kromě běžných smluvených značek je použito zvláštních značek pro turisticky důležité
objekty z hlediska kulturně poznávacího (hist~rického, uměl,eckého, přírodovědeckého apod.) a dále z hledIska zdravotmho
nebo ubytovacího a stravovacího. U map je při vysvětlivkách
též výklad o použití turistických značek.
.. •
Při stále rostoucím turistickém ruchu si tyto mapy JIste vyžádají další vydání.
Jiné mapy pro veřejnost:
..'
Mapa hradov a zámkov CeskoslovenskeJ republ~y. ~erka
I: 750000. Obecné kuželové konformné zobrazeme. Vydala
Ústredná správa geodézie a kartografie. Spracoval Kartogra·
fický a reprodukčný ústav v Prahe. Vytlačil n. p. Orbis, závod
02 v Prahe. Zodpovedný redaktor Ivan Beneš, promovaný
geograf. Technický redaktor František Brtva. Autor doplnko.
vého textu spracoval Dušan Manica. Obálka: Bedřich Patočka.
Provedenie: ofset. 2. vydání - 1957. Náklad 10000 výtlačkov.
Rozměr kresby 1000X535 mm, papíru 1045X625 mm, složená
do formátu A5. Cena Kčs 5,-.
VÚGTK - čís. přir. 64/58
Náplň mapy je totožná s druhým vydáním této mapy v českém znění (viz "Mapové přirůstky č. 4/1957").
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