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ln!. Vladlmlr Komirek, Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický Praha

Na letecký snímek, jako na podklad pro fotogram-
metrické zhotovení mapy, jsou kladeny velmi náročné
požadavky, které za daných technických možností
jsou splnitelné pouze zčásti. Mnohé z těchto požadavků
jsou navzájem v rozporu, který znemožňuje provádět
fototoletecké práce v takové kvalitě, která je požado-
vána fotogrammetry. Samozřejmým požadavkem na
snímek je poskytnutí maximálního počtu informací
o terénu; to znamená zachytit co nejmenší detaily,
které v souhrnu tvoří obraz terénu. Ve snaze o splnění
tohoto úkolu narážíme na jeden z kHčových problémů
letecké fotografie vůbec. Fotografické zachycení urči-
tého detailu je vlastně reprodukce jeho kontrastu
s okolím. Na rozdíl od fotografie pozemní jsou kon-
trasty spolu sousedících detailů při fotografování
z letadla velmi malé; rozumíme-li v tomto případě
kontrastem logaritmickou hodnotu podílu jasů, pak
průměrný kontrast spolu sousedících detailů je asi
0,06-0,08; hodnoty vyšší než 0,1 jsou ojedinělé. S ohle-
dem na tuto skutečnost mají letecké filmy velmi strmou
charakteristiku. Jejich y se podle způsobu zpracování
pohybuje v hodnotách 1,2 až 1,8 i více. Tato strmost
sice vyhovuje požadavku reprodukce detailů, je však
vrozporu s celkovým intervalem jasů v terénu, jehož
logaritmická hodnota bývá v průměru 0,6 až 1,0. Po-
rovnáním těchto dvou hodnot docházíme k nutnosti
využívat celého rozsahu zčernání negativu. Kopíro-
vání takového negativu přirozeně dělá velké obtíže,
protože malýgradient negativní i positivní éharakte-
ristické křivky v jejich krajních oblastech degradují
podání detailů právě V hustotách, v nichž jich je nej-
více. Pořízený diapositiv má tedy v krajních oblastech
zčernání malý kontrast, což se projeví ve zhoršeném
rozlišení detailů. Současně však celkový kontrast dia-
positivu je tak velký, že jeho vyšší hltstotylzejen stěží
prosvítit ve výhodnocovacím stroji.
. Tento složitý rozpor mezi příliš malým kontras-
tem detailů a příliš velkým celkovým kontrastem sním-
ku je normálně ještě komplikován účinkem tzv.
"vzdušného světla", tj. světla, rozptýleného ovzduším,
které zvyšuje jasy v terénu a snižuje jak kontrasty
detailů, tak celkový interval jasů. J!'llikož vlivu vzduš-
ného světla na fotografickou kvalitu leteckého snímku
nebyla u nás doposud věnována žádná pozornost,
považuji za nutné objasnit některé základní vztahy
dřív, než bude možné uvažovat o možnostech potlačení
jeho degrkdujícíhoúčinku.

Celkové oslabování světelného toku při jeho pronikáni
atmosférou nazýváme extinkoí,kterou tvoří dvě
složky - absorpce a rozptyl. Absorpcí rozumíme
pohlcení části extingovaných paprsků a jejich přeměnu
na jiné formy energie, vě~šinou tepelné. Rozptylem
pak rozumíme vychýlení části paprsků z původního

směru a jejich rozptýlení do všech směrů. Většinou
máme na mysli rozptyl difusní, tj. rozptyl bez respek-
tování toho, jaký podíl v něm má reflexe, lom, ohyb
světla a pod. Při studiu absorpce je v meteorologické
optice důležité pouze množství pohlcené energie, při-
čemž nesledujeme její další přeměny. Při studiu roz-
ptylu naproti tomu je důležité nejen množství světla,
o něž je svět~lný tok ochuzen, ale i jeho další šíření du
různých směrů.

Z hlediska optiky rozlišujeme dvě složky atmosfé-
ry - molekuly atmosférických plynů a větší pevné
nebo kapalné částečky (kouř, prach, kapky, krystalky
apod.), jejichž druh, množství a velikost se neustále
mění. Souhrn těchto pevných a kapalných částic na-
zýváme aerosol. (Na rozdíl od koloidní fyziky v me·
teorologické optice do pojmu aerosol nezahrnujeme
molekuly vzduchu. Ty lze považovat za jakési roz-
pustidlo vzdušného aerosolu.)

Kvalita i množství aerosolu určuje druh atmosfé-
rické extinkce, a to obecně jak absorpcí, tak rozptylem.
Vzdušné plyny způsobují selektivní absorpci, která je
prakticky tak nepatrná, že celkový světelný tok prak-
ticky neovlivní. Neselektivni a-bsorpce vzniká v bez-
oblačné atmosféře' na aerosolu. V průmyslových
oblastec1\. se tato absorpce projevuje velmi silně, za
normálních podmínek je však také zanedbatelná. Za
určující složku atmosférickó extinkce považujeme tedy
rozptyl.

V ovzduší mezi letadlem a určitou plochou foto-
grafovaného terénu proudí dva světelné toky (obr. 1)
- světelný tok od Slunce k terénu (/)8 a světelný tok od
fotografované plochy k letadlu (/)T' V obrázku jsou
pro jednoduchost znázorněny proti směrně jeden vedle
druhého, prakticky se však prolínají, svírají mezi sebou
obecný úhel a jejich účinky se sčítají. Pro přesné mate-
matické vyjádření světelných pochodů v atmosféře by
bylo tedy nutné použít soustavy diferenciálních rovnic.
Pro běžné výšky fotografování můžeme však považovat
rozptylové vlastnosti atmosférické vrstvy mezi letou-
nem a terénem za konstantní po celé výšce letu, a pak
je možné řešit každý světelný tok samostatně.

Na nekonečně malém úseku dráhy paprsku dS je
světelný tok zeslaben rozptylem o hodnotu [1]

kde je (/) světelný tok před dopadem na rozptylující
vrstvu
Z je koeficient extinkce atmosféry určitého slo·
žení.

V rozptylující vrstvě si zvolíme rozptylující prvek
o ploše I a tloušťce rozptylující vrstvy dB. Toto roz-
ptylující tělísko bude tedy definováno

dV = l.dB.
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Dosazením do vztahu (1) můžeme psát

ifJ
difJ=-Z·T·dV

Jelikož ~ je osvětlení E na daném místě, je

difJ = -Z.E.dV.
,

. Jak jiŽ bylo řel\eno, je absorpce většinou zanedba-
telná, proto hodnota difJ je celá rozptýlena do prostoru
do všech směrů. Intensita světla, rozptýleného do jed-
notlivých směrů, je funkcí úhlu mezi směrem rozptylu
a směrem světelného toku, tzv. úhlu rozptylu rp a. je
úměrná hodnotě difJ. Všechny rozptýlené paprsky,

. \
<Ps ••• svět,elný tok Slunce·teren
<Pp ••• světelný tokterén~letadlo
dB tloušťka rozptylující vrstvy
! plocha rozptylující vrstvy

které z bo<}u ro.zptylu vycházejí pod &tejným úWem
rozptylu, vytvářejí plášť kužele (obr. 1.) ~ jejich inten-
sity jsou si rov~1Y.Při zanedbání absorpce je tedy možné
světlo, rozptýlené prvkem d V do různých směrů,
charakterizovat tzv. funkcí rozptylucr( rp)' definovanoú
Rayleighem pro ideálně čistou atmosféru (tjJ pouze
plyny' bez aerosolu), jednak Mieem pro rozptyl na
kulovitých částicích aerqsoi-u,..jejichž velikost je srov-
natelná s vlnovou délkou s{rětla. Jelikož prakticky je .
atmosféra směs( vzduchu a aeros,olu, uplatňují se obě
funkce, a proto není zcela bez zajímavosti je porovnat.
Přibližná formulace funkce rozptylu podle Rayleigha
zní
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kompenzace

kde je N počet molekul vzduchu na jednotku objemu
li. vlnová délka rozptylovaného světla
m index lorim
rp úhel rozptylu.

Průběh této funkce je symetrický nejen k dopada-
jíchhu paprsku, ale i k jeho normále v rozptylujícím
prvku. To znamená, že rozptyl na molekulách vzduchu
je stejně velký ve směru csvětlení jako ve směru opač-
ném. Naproti tomu zcela jiný průběh může mít funkce
rozptylu na částeěkách aerosolu, definovaná Mieem

kde N,jepočet částic o poloměru r v jednotce objemu,
i značí určitou funkci indexu lomu, velikosti

rozptylující částice, vlnové délky a úhlu roz-
ptylu. Bližší definice i není pro tuto studii
nutná.

Rozptyl světla ve vzduchu, kterfje směsí vzduš-
ných plynll a aerosolu, probíhá podle funkce rozptylu,
která je součtem funkcí podle Rayleigha a Miea:

, Praktioký příklad funkce rozptylu vzduchu je
znázorněn opět v obr. 1. Z grafu je zřejmé, že v důsled-
ku převládání (JM nad (JR je světlo rozpt)'lováno pře.
vážně ve směru světelného toku. Poměr měřítek rozpty.
lových funkcí je zvolen pro případ, kdy koeficient
odrazivosti je 0,25, což 09-povídá odrazivosti travnaté
plochy. :Rovněž je vyznačen součet rozptylovýchfunkcí
obou protichůdných světelných toků a vektor roz-
ptylu do sm(>ru k fotografickému přístroji. Uvažovaný
rozptylující prvek d V není však osvětlen pouze z těch-
to dvou protichůdných směrů; stejným způs~bem
j~ko ifJppůsobí na něj prakticky osvětlení z celé spodní
polosft$ry.

\
Rozptyl světla v atmosféře se projevuje .vznikem

světelného závoje, který překrftá celý terén pod le·
tadlem. Běžně ho nazftáme vzdušným' světlem, jehož
jas By vzrůstá s pozorovací vzdáleností tak dlouho,
a~ dosáhne jasu, který překryje veškerý terén natolik,
že zmizí obrysy všech terénních prvkw a vidíme sou·
vislý., neprůhledný světelný závoj, který určuj e
dohlednost. Jas tohoto světelného závoje těsně za
hranicí dohlednosti označímeBD• Této veličiny uŽívá
. Koschmieder [2] k vyjádření jasu vzdušného světla
na jakoukoliv pozorovací vzdálenost vztahem

.Bv,= BD (~_e-z,S). , (6)

I když se uvedeného vztahu používá V' meteorologii
při charaktf'ri2:ování vodorovné-'dohlednosti,' je možné
ho použít též v letecké fotografii za předpokladu, že
prostředí mezí letounem a \ fotbgrafovan$'lll' terénem
j~ opticky hOJ:llogenní. V podmínkách, kdy se měřické
snímkovánf provádí, lze tento předpoklad do značné
míry uvažovat.
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Vliv vzdušného světla na kontrast terén~ a 'kvalitu
leteckého negstiVu

Vzdušné světlo vytváří po celém fotografovaném
.. terénu světelný závoj, který zhšuje ja~ každého
~erénního prvku. Předpokládejme, že jas určité plochy
íotografovaného terénu, měřený z bezprostřední
blízkosti, tj. nulové výšky letu, má hodnotu llo. Jas
BB téhož předmětu, měřený z určité výšky letu, bude
snížen extinkcí na hodnotu Bo.e-z,s a obohl;Lcen
o vzdušné světlo, tedy

Za dříve již uvedeného předpokladu..! že lz,e zanedbat
absorpci, bude BB vždy větší než Bo• Jak vyplýv:á 7;e
vztahu (7), bude poměrný přírustek jasu vlivem
vzdušného světla větší u objektu s malýmBo než
u objektu s Bo velkým. Definujeme-li kontrast před-
mětu jako logaritmus 'podílu jejich jasu, znamená
přírůstek vzdušného světla snižování kontrastu, a. jak
lze vyčíst ze vztahu (7), bude tato degradace největší
v těch partiích snímku, které odpovídají plochám
s nejmeu.ším jasem. Prakticky to znamená, že jako
první účinek vzdušného světla se proj~ví zhoršené
rozlišení, případně zmizení detailu ve stínech. Nutno
připomenout, že popisovaný jev nastává už v optic-
kém obrazu, tedy nikoliv až v obrázu fotografickém
v důsledku nesprávné exposice nebo chyby v labora.
torním zpracování. Je přirozené, že třeba i. malá
. chYba ve fotoleteckém procesu zhorší reprodukci
vzduŠným světlem degradovarÍéhoobrazu natolik, že
výsledkem je zcela nepoužitelný snímek.

Vliv vzdušného světla na vznik ,a kvalitu fotogra-
fického obrazu vyjadřují sensitometrické křivky na
obr. 2, které jsou výsledkem měření, provedeného

1.0

2

0.6 f~J

o. is

v polovině září 1963 v poledních hodinách v prostoru
.severních Čech. Povětrnostní podmínky odpovídaly
právě situaci, kdy se pro příliš intensivnívzd~šné
světlo musísnímkování přerušit. Křivky v grafu tedy
představují krajní meze hodnot vzdušného světla,
při němž se letecké fotografování provádí.

Podle vztáhu (7) se jas vzdušného světla přičítá
k vlastnímu jasu fotografovaného předmětu, ne,bo
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plochy; to znamená, že jeho účinek bude daleko pro-
nikavější u předmětů s vlastním jasem malým než
u těch, které mají jas Bo velký. Fotografický účinek
vzdušného světlaje vtom, že způsobuje vyšší zčernání
negativu, nt>žjaké odpovídá vlastnímu jasu fotogra-
fov~né plochy. Názorně je to vidět v grafu na obr. 2.
Křivka 1 je charakteristigká křivka negativního ma-
teriálu, tedy sensitometdcká křivka, která nebere
v úvahu žádné vnější vlivy. Zanedbáme-li degradující
účinek optiky (parasitní světlo), můžeme tuto křivku
považovat za charakteristickou křivku leteckého
snímku (tedy ne již .pouzesamotného filmu), kterou
bychom obdrželi na základě proměření velkého šedého
klínu umístěného v terénu, který bychom fotografo-
vali bez vzdušného světla, např. z velmi malé výšky
při ideálně čistém ovzduší. Pak dvěma předmětům,
z nichž je4en má nejmenší jas z celého fotografovaného
terénu BOrnJna druhý'maximální jas BOmaxodpovídá na
negat~vu zčernání Dmlna Dmax• Intervalu jasů tohoto

, , BOmax v y v v , •
terenu L1B = ~ (bezne oznacovanemuJako "kon-

°min
trast terénu") odpovídá na negativu rozdíl hustot
L1D = Dmax~ Dmln(běžně nazývaný "kontrast nega-
tivu"). Exposice byla zýolena ťak, aby Dmlnodpovídalo
"Přejímacím podmínkám leteckých snímků", tj.
Dmln= Do+ 0,3, kde Do je hodnota závoje. V našem
případě byly naměřeny hodnoty BOrnJn = 1 800- asb
a Bomax= 7400 asb. Při správné exposici a takovém
zpracování negativu, ~teré dalo jako výsledek křivku
1, bylo na negativu změřeno odpovídající zčernání
a jím dané L1D = Dmax- Dmln= 0,85, což je podle
"Podmínek" pOp1ěrněvysoký kontrast. Pro kvalitu
zobrazení detailů Ve snímku (které mají vždy velmi
malý kontrast) není bezprostředně směrodatná hod-
nota L1D, ale gradient G charakteristické křivky
v místě, odpovídajícím hustotě zobrazených detailů.
Tento gradient je udán derivací charakteristické
křivky. Obdobně je charakterizována čitelnost snímku
v celém jeho oboru zčernání celkovým gradientem

- L1D
G= ".log L1B

Jelikož při správné exposici je vždy gradient pro Dmln
menší než pro Dmax, stačí sledovat pouze hodnoty G
pro Dmlnjakož i O. Při pokusu zjištěné hodnoty jsou
vyneseny v grafu.
" Po vystoupání do, výšky H 3 000 m byly
v témže prostoru v důsledku silného vzdušného světla
naměřeny hodnoty BBrnin = 3800 asb a BHmax =
= 9400 asb. Společný vliv ,xtinkce a vzdušného
světla podle vztahu (7) v našem přípl!-dě představuje
tedy přírůstek jasů 0.2000 asb. Se stejnou exposicí,
jaká odpovídala křivce 1,·bychomza těchto světelných
podmínek dostali obn!z silně přeexponovaný, jemuž
odpovíqá charakteristická křivka 2. Na celkový pří-
růstek světla, způsobený vzdušným světlem,reagujeme
přirozeně kratší exposicí tak, abychom opět splnili
podmínku DBm1n= Dmln= Do + 0,3; obdržíme cha-
rakteristickou křivku snímku 3, která definuje opti-
mální dosažitelné zobrazení za daných povětrnostních
podmínek. V~díme, že obě křivky mají společnou
pouze minimální hustotu, v ostatním se hodně liší.
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RozdOy ukazuje přehledně následujíCí tabulka.:

I

IHmin.1 H = 3000 m
Dmin. 0,5 0,6

Dmax. -1~36-; 1,1
!i.D 0,85 0,6
G 1,22 --0,77-'-

----OÓmin. -0.94 0,48

Pro porovnání kvality snímků jsou důležité hlavně
pcslední tři hcdnoty. Kdybychom posuzovali snímky
pouze podle kontrastu JD (v tomto duchu je hodnotí
dnes platné "Přejímací podmínky"), do~li bychom
k závěru, že snímek se silným vzdušným světlem je
lepší snímku prvního. K tomuto závěru docházejí
často pracovníci, kteří provádějí laboratornízpracová.
ní. Takové snímky jsou totiž měkké, pěkně se kopírují
a dávají velmi vyrovnané diapositivy. Opačného
názoru však bývají vyhodnocovatelé, jimž sice vyho-
vují rovnoměrně kryté diapositivy, nastavení značky
na model je však velmi nepřesné a obtížné. Důvcd je
třeba vidět v nízkých hodnotách gradientu, které
prakticky znamenají nevykreslení dEltailů, velké sní.

• žení rozlišení ve snímku, a tím degradaci nebo úplné
vymizení kresby uvnitř jednotlivých terénních celků
(tmavší pole, les apod.). Jak velký pokl~s těChto pro
hodnotu snímku n~jaůležitějších veliěin způscbilo
vzdušné světlo v našem případě, vyplýYá z porovnání
gradientů v minimální hustotě 0,94 a 0,48 a. celkových
gradientů 1,22 a 0,77. Důležitost gradientů plně doce-
níme teprve tehdy, uvědomíme-li si, že zde uvedené
hodnoty jsou vztaženy na negativní ohraz. Při positiv-
ním zpracování běžně dochází k jejich dalšímu snížení
a záleží konečně i na hodnotě parasitního světla optiky
vyhodnocovacího stroje, zda výsledné hcdnoty kon.
trastu detailů budou či nebudou nad zrakové schop.
nosti vyhodnocovatale.

Závěrem této stati je tedy možné shrnout, že
vzdušné světlo, které v různé míře vždy ovlivňuje
kvalitu snímku, způsobuje snížení celkového kontrastu
snímku, jakož i kontrastu detailů, jehož důsledkem je
omezení počtu informací ve snímku, tedy celkové
zhoršení kvality snímku a přesnosti jeho vyhodnocení.
J,e tedy pochopitelné, že Se věnuje velké úsilí snížení
jeho degradujícího vlivu.

Mo!nosti sni!eni' úěinkn vzdubého světla na leteekt
sn(mek

Snížit nežádoucí vliv ·vzdušného světla na letecký
snímek lze v podstatě dvěma způsoby; jednak sku·
tečným omezením jeho účinku při fotcgrafování, za
druhé pak při laboratorním pro~esu alespoň částečnou
nápravlou degradovaných prvků, zejména gradientu
G a celkového gradientu G. V,tomto směru je v posled.
ních letech věnována velká pozorncst laboratornímu
procesu; v některých státech, mj. i v t'SSR, byly vyvi-
nuty moderní kopírky k vyrovnání celkového kon-
trastu snímku při současném ponechání kontrastu
detailů. Je nesp<;>rné, že tyto přístroje znamenají
kvalitativní skok/v laboratorní technice, přesto vaa.k

Komc1reTc,V.:' Degradace, fotografické kvality leteckého
snímku vzdušným světlem a soudobé možnosti její

kompenzace

nepředstavují univerzální všelék, protože i pro ně
platí zásada, že co není na negativu, to do pcsitivu
nepřevedou.

Na rozdO od laboratorní stránky problému zbývá
v jeho fotcgrafické části mnoho otázek k řeĚení;
většinou jsou přejímány staré zkušenosti z pozemní
fotcgrafie, kdežto poznatky některých příbuzných
vědních oborů, jako např. meteorolcgie a meteorolo-
gické optiky pronikají do letecké fotcgrafie velmi
pomalu.

Hlavním a doposud jediným prostředkem k po.
tlačení vlivu vzdušného světla při fottgrafování -
pokud nepřihlížíme k seÍlsibilisaci negativního materiá.
lu do červené oblasti - je používání barevných filtrů.
I když se jedná o prostředek vcelku osvědčený, bývá
jeho účinek někdy přeceňován. Pcdklad k tomuto
tvrzení poskytne studium některých vztahů, uvede-
nýchv první statitohoto článku.

Množství do prostoru rozptýleného\wětla je dáno
vztahem

který platí všeobecně jak pro rozptyl na. molekulách
vzduchu, tak i na částicích aerosolu. Vlastní definice
kceficinetu Z je však pro obě prostředí různá. Pro
plynné prostředí byl definován Rayleighem (ZB), pro
a.erosol opět Mieem (ZM). Pro atmosféru, která je vždy
směsí vzduchu a. aerosolu, platí tedy

Z· 32.n3 111
BF:::I 3.N-:;'4 .(m- )

ZM = }:;Nr·Kr·n.r2,
r

(10)

(11)

kde Nr je počet rozptylujících částic poloměru r
v jednotce objemu vzduchu

Kr je8oučini~el extinkce pro částice poloměru r.

Pro kvalititavní posouzení vzdůšného světla je ve
vztahu (II) důležitý kceficient extinkce K, definovaný
9pět Mieem

;'2 n ••
K = -422' S LSlD cp. dcp. (12).n.r o

V posledním výrazu je v i mj. obsaženo ;'-2, takže K
je úměrné ;'-1. Stejné hodnotě je úměrný rozptyl na.
částicích aerosolu pcdle (11), kdežto na molekulách
vzduchu je pQdle(~O) úměrný ;'-4. Z toho lze učinit
závěr, že disperse rozptylu je u aerosolu menší než
u vzduchu. Podle vztahu (9) záleží velikost disperse
rozptylu na nasycení vzduchu aerosolem, tj. na poměru
ZB a ZM' U skutečné atmosféry se tedy bude pohybo-
vat exponent vlnové délky mezi hcdnotami - 4 a.L 1.
Vzdušné světlo, které vzniká vždy, tedy i v ideálně
"čistém" ovzduší, bude mít tudíž tím mcdřejší zabar.
vení, čím bude menší obsah aerosolu v ovzduší, tj. při
krásn/m počasí s ve:kými dchfednostmi. ZkracoYállí
dohlednosti je důsledkem narůstání obsahu aerosolu
v ovzduší; v takovém případě bude vzdušné světlo
ztr'ácet modravý nádech a bude stále bělejší. (Tento
jev je zcela toto1.ný Rezměnou harvy oblohy.)

V rozporu s tímto pcznatkemse vĚeobecně pova.
žuje za. správné používat barevný filtr s tím delší
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odpovídající vlnovou délkou (tj. tím bližší k červené-
mu), čím ,je kratší dohledllost. Je přirozeně velmi
složité subjektivně stanovit barvu vzdušného světla
a jí odpovídající barevný filtr. Rovněž by bylo ne-
správné používání barevných filtrů z větší části ome·
.zit. Až dq doby, kdy bude zavedena objektivní měřicí
technika, je však nutné používat filtry s rozmyslem,
nikoliv mechanioky a mít na zř'eteli, že filtry oranžové
a červené velmi prodlužují exposiCi;. je proto třebá
vždy zvážit, zda případný zisk, který z použití filtru
plyne, plně vyváží nutné prodloužení exposiční doby.
Perspektivně je však nutné hledat jiné cesty k omezení
škodlivého vlivu vzdušného světla, než jsou barevné
filtry. Používání barevných filtrů spočf1trána dispersi
rozptylu světla v ovzduší; ta není, jak ukazuje prove·
dená úvaha, vždy jednoznačná a její charakter je
subjektivně velmi těžko definovatelný. Velmi závaž-
ným důvodem, který si přímo vynucuje n~razení
barevných filtrů jiným prostředkem, je barevná foto·
grafie. Jejímu širšímu použití brání právě existence
vzdušného světla, které nedovoluje pořizovat barevně
vyvážené snímky ze středních a velkých výšek; po-
tlačení jeho účinku barevným~ filtry by nepřineslo
požadovaný výsledek. Na základě několika pokusů,
které jsem provedl, se zdá být slibné použití polari-
zljLčníchfiltrů; počet provedených pokusů je však
doposud příliš malý, než aby oprávnil zavedení této
metody dá provozu.

o \

Jak vysvítá z obr. 2, je *čil1ek vzdušného světla
největší v oblasti malých jasů. Se snižováním hustoty
v oblasti Dmm klesá gradient pod přípustnou mez,
takže je nutné za každou cenu zabránit podexposici.
To však nelze řešit příliš velkou tzv. "jistotou" směrem
k bohatší exposici, protože bychom se maximálními
hustotami dostali do oblasti s nepříznivou rozlišovací
schopností. Jediné východiSko je tedy velmi přesná
exposice.

Dnešní prostředky dovolují stanovit expOSICI
póměrně velmi nepřesně. Nepřihlížíme-li k různým
exposičním tabulkám,' používaným např. ve Spoje-
ných státech' amerických - ~ěmito tabulkami lze
stanovit exposici s menší přesností než pouhýlp od-
hadem průměrně zkušené osádky - pak jedinou po-
můckou v tomto směru je fotoelektrický exposimetr.
Nezáleží v, pcdstatěna tom, zda se jedná o normální
exposimetr, plUžívaný v pozemní fotografii, nebo
o speciální přístroj letecký,. např. novinka firmy
Zeiss-Jena, letecký exposimetr Aerolux. Od exposime-
tru pro pozemní fotografii se mimo Itobustníhoprovede.
ní liší tím, že čidlo - fotoelektrický článek - není
úmístěno s měřicím přístrojem v jednom celku, ale je
ve zvláštní skřínce připevněno na spodní části trupu
letounu. Zorný úhel přístroje odpovídá zornému úhlu
širokozorného leteckého fotografického přístroje. Jiné
letecké exposimetry jsou řešeny jako součást fotogra.
fického přístroje; jimÍ měřené osvitové hodnoty jsou
zaváděny přímo do exposičního systému přístroje, tj.
na clonu nebo uzávěrku a automaticky řídí osvit.
Společným zásadním nedostatkem všech uvedených
druhů exposimetrú je skutečnost, že tyto přístroje
měří integrovaný' jas celého fotografovaného terénu,
'případně plochy daleko větší než je plocha, zachycená
na snímku. (Tento případ je při použití leteckého
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přístroje's normální ohniskovou vzdáleností a exposi-
metru Aerolux.) Jak je vyznačeno na obr. 3, lze exposi.
metrem dosáhnout dobrých výsledků pouze v přípa.
dech, kdy je splněn nejen předpoklad určitého
intervalu jasů (tzv. kontrastu) terénu, ale i určitý.
předpoklad kvantitavního rozložení jasů v terénu
(stejná celková plocha partií s malými i velkými jasy),
. jakož i určitý předpokládaný jas vzdušného světla. Je
přírazeM, že všechny tyto předpoklady, za nichž byl
exposimetr cejchován, budou splněny pouze výjimeč-
ně. Důsledky některých. rozdílů mezi uvedenými
předpoklady a skutečnými podmínkami fotografování,

jsou znázorněny na obr. 3. Jsou zde čtyři varianty
podmínek fotcgrafování;o minimálních a maximálních
jasech ve všech variantách platí

BmIn! = Bmln2 = Bmma = Bmm,

Rozdíl mezi variantami 1,2 a 3 spJčívá pouze v různém
plošném poměru zastoupení BmIn a B'-max. Atmos:Cé-
rické podmínky jsou ve všellh případech stejné. První
případ znázorňuje rovnoměrné. rozdělení jasů, tj.
předpoklad, pJužitý při kalibraci. Podle integrovaného
jasu Bmt. udá exposimetr osvit, jehož výsledkem je
(při dodržení předpokládaného způsobu zpracování)
nejen negativ,. jehož integrovaná střední hodnota
odpovídá střední aritmetické hustotě, ale je u něho
splněna podmínka Dmm = Dr + 0,3 podle platných
"Přejímacích podmínek". Případy 2 a 3 ukazují, že
převládají-li v terénu plochy s většími jasy (případ 2),
způsobí exposimetr podexposici a naopak tam, kde
převládají plochy s jasy menšími (případ 3), bude
snímek osvitnutý podle exposimetru značně přeexpo.
nován. U terénu s vyšším kontrastem při převládání
vyšších jasů dochází k "'elmi silné podexposici.

'Příčina chyb je tedy v tom, že exposimetr udává
na základě integrovaného jasu terénu osvit, který
odpovídá určité střední (integrované) hustotě, ne-
respektuje..však krajní hodnoty, které jsou pro kvalitu
snímku rozhodující bez ohledu na to, zda plošně před-
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stavují větší či menší část. sní~ku. Exposimetr musí.
'me tudíž považovat za pouze dočasný prostředek ke
stanovení exposice, který má překlenout mezeru mezi
pouhým odhadem a metodou zcela pře'lnou, která za
použití speciálního leteckého fotometru umožní stano-
vit osvit na základě měření minimálních a mal.:ifuál-
níchJjasů. Jedině přesná fotom~trická metoda 'umožní
. stanovit takový osvit, který sníží účinek vzdušného
světla na nejnižšf možnou míru.

\

Rozptyl světla v ovzduší, který se projevuje vzduš-
ným světlem, způsobuje degradaci kontrastů ve sním-
ku, a tím snižuje počet zobrazených detail4, zhoršuje
jejich rozlišení, ztěžuje vyhodnocení snímků a snižuje
tak hodnotu fotogrammetrických prací. Účinku
vzdušného světla lze alespoň částečně předcházet již
při výrobě leteckého negativu volbou vhodného mate-
riálu kt způsobu jeho zpracování, ~důvodněným po-
užitím barevných f:)ltrů; slibným se zdá být i využití
polarizacevzdušné.ho světla; Základním předpokladem
získání kvalitního negativu je však co nejpřesnější sta-
novení exposice na základě měření minimálních jasů.

V současné době se v letecké fotografii prosazuje
snaha omezit vliv vzdušného světla na kvalitu snímků. .

Komárek, V.: Degradace fotografické kvality leteckého
snímku vzdušným sv~tlem a soudobé možnosti lelí
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i hledáním nových cest na poli letecké fotografické
sensitometrie, jako'ž i. konstrukcí kopírek s automa·
tickým vyrovnáváním kontrastu. Této skupině problé.
mů hude věnován samostatný článek, který seznámí
odborné kruhy s výsledky, dosaženými s první
elektronickou kopírkou československé konstrukce.

Úpelným spojením všech uvedených způsobů
snížení účinku vzdušného světla je možné reprodukci
detailů přiblížit ideálním požadavkům. Při hodnocení
tohoto problému však nesmíme ztrácet se zřetele tu
skutečnost, že ani uvedenými způsoby není možné
dosáhnout vykreslení detailů, které účinkem vzdušné-
ho světla v.ledem k výšce fotografování skutečně
zmizely. Přesto však i dosažení dílčího zlepšení podání
malých kontrastŮ bude znamenat zmnohonásobení
počtu informací na snímku.

[1] Dietze Gerhard: Einmhrung in die Optik der Atmo·
8phll,re.

[2) K08chmieder n.: Theorie der horizontalen Sichtweite.

Inl. Bohuslav Nedviíd, Ús~i'edni sprtva geodéz:ie
. a kartografie Praha

Nejobtlžnějšímproblémem fotogrammetrlcké met'ody
je mapování terén!.! zakryt~ho porostem, ~ej!inéna lesním,
který je často nepřeko,rM.teln0)l překáž~ou USPO..kOjl'VéhO
vyhodnocení, obzvláště výšt{o{lisného obsahu mapy. To-
pografická revize fotogrammotrlckého rezultátu v mě-
řllku 1:10000, která je z'uačnou výmbni zártěži i v otevř·e-
ném terénu,- narůstá v lesích v. tíživé břemeno, zneva-
žující rentabilitu ,metody, Proto je třeba, stejně jako
v mapování holého terénu, pmstudovat lltatistiku od-
chylek, 'abychom mohli lépe posoudit podíl jednotlivých
výrobních činitelů na' mil't přesnosti a zharmonisovat
eko,_o:micky jejich Souhrn. Závěry nejsou omezeny jen
na tento cíl, nýbrž budou mít svůj význam i pro rOQ;bi-
hajlcí se map'ován! technickohospndářské, kde se měř~í
lesů ani. Zpočátku (tlm méně pozděj!) nevyhneme a kde
. se také pro zatím .pomýšI1 na přebírání v~škopls'Ů z map
topografických.

V článkil o možnostech snížení topografické revize
otevřeného terénu v mapě 1:10000, otištěném v, ro-
ce 1962 na str. 225 tohoto časopisu, jsme podrobně
zhodnotili statistický materiál výškovýchodchy-
lek, roztřídili míru vlivu jednotlivých složek pra~
cqvního procesu a naznačili způsob, jak tento vliv
usměrnit nebo eliminovat, abychom dospěli k uspo-
kojivému výsledku ve výškopise~ ..přesněji řečeno
v kresbě v~stevnic. PolohopIsnou přesnost foto-
grammetrického vyhodnocení jsme ponechiJ.listra-
nou, neboť její dosavadní úroveň v unItterzálníme-
todě nezavdávala nikde důvodu k obavám z pře-
kročení kritérií daných měřítkem mapy, resp. od-

povídajícím měřítkem snímku. V zakrytém terénu
jsou sIce 1 polohopIsné podmínky podstatně horší,
. nikoli však proto, ž.e by spOlehlivému vyhodnocení
bránily ome:z;ené možnosti vyhodnocovacích apara-
tur, nýbrž prostě pro neviditelnost mnohých třeba
i sIgnalizovaných polohopisných bodů a čar, u nIchž
sl tremůžeme dovolit (jak je tomu přI vyhodnoco-
vání. vrstevnic) odhad a obejItí vlivu zakrývající
překážky. Zpracování nevyhodnoceného polohopIs-
ného obsahu se jednoduše přesouvá na geodetické
pole do topografické revize, čímž její objem značně
vzroste, avšak s tímto přírůstkem se již předem
kalkuluje Jako s nevyhnutelným výrobním zatíže-
ním. JedIně u nepravidelných, neurčitých rozhraní
lesních porostů lze bez rozpaků připustit poloho-
pisné vyhodnocení bez vIditelnosti vlastní rozhra-
nIčovacíčáry 'na. terénu, neboť zde nejIstota odha·
du podle korun a výšky stromů nIkterak neohrožuje
požadovanou přesnost zákresu·a shoduje se'zhru-
ba s neurčitostí ,zjIšťovanou přímo při pochůzce.
Z těchto skutečností vysvítá, že fatogrammetrické
mapování polohopIsné složky v lesních prostorech
vyčerpává ctllkem všechny dosažitelné možnosti
a proto lIlůž~me v dalším svou pozornost obrátit
výhradně k výš k op 1s u, jako tomu bylo v zmí-
něné úvaze o terénu dtevřeném"":
Statistickému šetření bylo podrobeno celkem

56 mapových listů 1:10000 zpracovaných v letech
1960-1962 pěti ústavy. Na těchto listech je zobra-
zeno 65 384 ha lesů, v nichž bylo při topografické
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revizi určeno 31 336 kontrolnfi~h bodl1. Měření bylo
provedeno tachymetricky, většinou stolově, v men-
ší části číselně, což je méně vhodné; v několika
ojedinělých případech byly výšky revidovany mie
kro barometrem. Kontrolní výšky můžeme považo-
vat vůči údajům získaným interpolací z fotógram-
metrických vrstevnic za prakticky bezvadné vzhle-
dem k řádovému rozdílu vlivu nahodilých chyb
obou. měřických postupů. Jedině u barometrických
Výšek by měla být učiněna výjimka; jejich nepatr-
ný počet v celkovém množství. zkušebních kót
však sumární čísla nikterak neovlivňuje.

Získaný materiál byl tabelárně uspořádán tak,
aby byl zřejmý poměr smyslu odchylek a jejich
rozptyl s.e zřetelem k odstupňování dopustných
mezí v závislosti na sklonu terénu. Odchylky mají
znaménko oprav a jsou všude vyjádřeny v decime~
trech. Střední chyba, systematická chyba a maxi-
mální odchylka byly vyšetřeny v intervalechzmí-
,něného odstupňování sklonu i v úhrnu. Vyhovující
přesnost je vyjádřena hodnotou střední chyby ne-
přesahující polovinu stanovené dopustné meze.
Kritériem pro úhrnnou střední chybu je veličina
vypočtená součtem součinů ROGtukontrolních bodů
v jednotlivých sklonech a potoviny hodnoty přísluš-
ně dopustně meze, děleným ceikoV'ým počtem kon-
trolních bodů. Úhrnná střední chyba by neměla
překročit polovinu této veličiny.

Při shromažďování statistických dat bylo při-
hlíženo k jedné velmi dl11ežité okolnosti týkající se
přímo předmětu měřenI. I kusé výsledky topogra-
fických revizí v lesích a některé rozbory uveřej-.
něné v odborné literatuře ukazují, že v kvalitě vy-
hodnocení jsou významné á. soustavné rozdíly mezi
lesem se souvislým, hustým, shora visuálně zcela
neproniknutelným porostem a lesem řidším s roz-
ptýlenými světlinkami, mýtinkami, ,skalisky anebo

průseky. V prvém případě vede vyhodnocovatel
značku takřka naslepo, spoléhá na .odhad a ne-
měnlivost výšky stromů a nemá možnost (anebo
jen ojediněle) ověřovat si vyhodnocenou výšku na '
skutečném terénu. V řídkém porostu je pochopitel-
ně značka vedena s daleko větší jistotou, i když
valná část vyhodnocované horizontály je pozoro-
vána také mimo vlastní terén; nezakrytá místa po-
skytují dostatek kontrol a přispívají tak k tvorbě
vrstevnicového obrazu přiléhajícího poměrně věrně
k terénní ploše. Tento významný kvalitativní roz-
díl vyhodnocovacího procesu vede k rozdělení za-
krytého terénu na les n e p r fi h l.e d n Ý a p r ů-
h 1e d n Ý a podle toho byly také shromažďované
statistické údaje roztříděny. Abychom snad předešli
zbytečným domněnkám," podotýkáme ihned, že cha-
rakter průhledného lesa ještě neopravňlije k jeho
zařazení do kategorie nezakrytého terénu, neboť
vyhodnocování holé plochy je stále podstatně
snazší (kvalitativně i kvantitativně) než plochy
s porostem, třeba řídkým. Také v rozlišování pře-
hlednqsti z hlediska klasických geodetických me-
tod by průhledný les nemohl být považován za
přehledný terén; platnost dopustnýchmezí nepře-
hledného, zakrytého terénu je tedy odůvodněna pro
každou zalesněnou plochu bez ohledu na hustotu
porostu. Zařazení zpracovávaného terénu do ně-
které z obou zmíněných kategorií lesa lze celkem
snadno vyšetřit zběžnoú prohlídkou snímkové dvo-
jice pod stereoskopem, takže v tomto směru nedo-
chází k vážnější'm rozporuma roztřídění kontrol-
ních odchylek se také nesetkalo s námitkami z pra-
covišť. lnž. Novák ve své studii [2] sice užívá hlub-
ší diferenciace ....: les prtihledný, těžko průhledný
a neprůhledný - avšak její užití v kontrolní praxi
by mohlo vyvolat neshody v posuzování prfihled-
nosti, nehledě k tomu, že rozhraní mezi třemi kate-
goriemi je i objektivn~ mnohem neurčitější než
mezi dvěma. \

...
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K posouzení vzájemného' poměru oboudruhll
lesa a celkového obrazu přě§uosti pomíjeflcího zmí-
něné kvalitativní znaky uvádíme v tab. I nejdříve
úhrnnou statistiku, a pak teprve údaje roztříděné.

Čísla celkového (prv~ho) oddílu! tahulky ne-
vyznívají příliš povzbudivě pro univerzální metó-
.du, neboť střední chyba dosahuje prllměrně 80 %
,hodnoty dopustné meze .a. počet, přestupkll této
meze se objevuje v15 % bodll; je také na pováže-
nou, je-li v nejmenším sklonu «5 %) již zhruba
5,{J/o chyb o velikosti 4-l-7 In a maximální odchylka
tam dominuje v.16 m. Je přirozené, že tyto nevítané
jevy nabývají v oddíle neprllhledného lesa ještě
ponurejších rysll: střední chyba. stoupne ha 85 %
dopustné meze, hrubé chyby dospějí k 18% a
systematická chyba (oprava) vzroste na -"-8. I kdy-
bychom mohli pomýšlet na eliminaci této chyby,
a tím dosáhnout poněkud příznivější celkové cha-
rakteristiky, musela by být nynější tolerance aspoň
zdvojnásobena, abychom se mohli spokojit s foto-
grammetrickým výškopisem bez jakýchkoliv geode-
tických dpplňků. Na to ovšem nelze pomýšlet'l1e-
jen s ohledem na zvolené základní intervaly vrstev-
nic, alE,:ltaké proto, že i nynější dopustné meze až .
nápadně převyšují obdobná' kritéria zahraničl1í,
např. v NDR a SSSR. Nezbývá ·tedy, než terénní
reliéf v neprůhledném lese pracně zaměřovat kla-
sickými metodami, jimž fotogrammetrle mllže po-
~kytnout nanejvýš pomocný grafický podklad. (Viz
též [2], [3]. [4].) Předpokládáme, že jeho pořizo-
vací výlohy jsou stále citelně nižší, než úl?Pory
vzniklé jeh9 využitím. -S,naha o zajištění tohoto

příznivého poměru vede často k odkladu klasifikač-
ních prací do topografické revize, čímž se uspoří
téměř celé náklady jedné pochůzky; poněkud obtíž-
nější vyhodnocování neklasifikovaného materiálu
neniá valného vlivu na režii. výrobního procesu.

I
Výslec;ikyz průhledného lesa v tab. I jsou proti

předcházejícím ,velmi potěšující, neboť prokazují,
že vrstevnicový Obraz těchto ploch - obsahujících
bohužel jen pouhou' necelou p.ětinu zales'něl1ých

, úseků. - nevyžaduje prakticky žádných geodetic-
. kých zásahll. Střední chyba se zhruba drží na po-
lovině dópustné' meze, hodnoty maximálních chyb
jsou při tak yelkém počtu pozorování ještě přijatel-
né a s pěti procenty přestupků dopust,ných mezí se
pusime smířitI odvozuj.eme-li toleranci z dvojná-
sobku míry přesnosti. Prvým krokem k snížení ná-
kladll topogra'fické revize je tedy vyloučení všech
ploch průhledného lesa z jakéhokoliv výškopisného
doměřování. Bohužel skutečnost dosud není v sou-
ladu s touto tendencí, neboť připadá-li jeden kon~
trolní bod průměrně na 2,3 ha neprůhledného lesa,
jé v lese průhledném hustota měření taková, že
1 bod kryje 1,4...ha. Očekávali bychom spíše obrá-
cený poměr, avšak je třeba uvážit, že měřický efekt
. topografické revize fe kvalitativně nejvýznamnější
na vrcholových a v údolních tvarech, kde převládá
nepatrný sklon ,(slabina fotogrammetrie), a přitom
jde o~'adu pOpsaných absolutních výšek a často
i o doplňky polohopisné; a na těchto místech právě
bývá mno~dy p.orost prostoupen lysinkami,pastvis-
ky, loučkami a školkami, kdežto velké plochy úbočí
zlIstávají shora kryty nepřetržitých zápojem stro-

počet
kontrolních
'pozorován" ~
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v
~o' I
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odchylek

+ - + -
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I
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-mových korun. Nelz,éoVšem p1>přít, že také snadno
přistupný terén ~ řidký' 'porost svádi topografa. do
prostorů" které by, měly být při revizi klidně pomí-
jeny, a snaha, o~yŠ"šivýkdn nebo o včasné plněni
plánu ho naopak' zrazuje před obtižnými reviznUni
pOMdy v t.ěžko schů~ném a někQ.y 'i takřka nepro-
niknutelném lese. Zvlášť nápadM Se tyto vlivy pr,O-
jevuH tam, kd~se při revizním měřeni uŽivá čísel-
né tacheometrie ,.élpostup měření není řízen na mis-
tě konstatovanými odchylkami, jako je t0mu u sto-

i lu; z tohoto důvOQWby číselnám'etoda,tleměla být
v top'Dgrafické revízi' dovoklpa ..•Mechanické plnění
plánudať'již'V hektarech nebo v meřIckýchúda-

/jích) a neplodná(pohodlnost by ovšem ~asloužlly
bedllvějšiho sledováni, a stíhání vedouchni a kOn~
trolními pracovnlky, kteří by se měli vlastním n'é-
závislým měřením namátkově přesvědčovat o za,
chOváváni předepsa:rt~'přesrostivreýidovaném dne,.

.• z oqdo]jhého "zkbumání'votevřeném terénu
vyšlo, najevo, že za jinak stejných podmlnek se
ukazuje' citelný rozdllmezi vyhodnocením vrstev-
'nic na Zeissověster~olllanigrafu.c5 a na' WilCl.ových
autografoch(viz (1], oddil/III). Proto i nyní jsme
sO\lborqdchylek r~dělilim1 odpovídající dva od-

.,díly, z nichž prvý", ze sté'reoplanigrafu, čerpá ze
42 11stů s 1~~níJnip,lvchami 43,086 + 8281 ha, a dru-
hý, .z autografů" obsa~uje 14 Ustů, s lesy 10747 +
+ 3270 ha. :VýsledkY.z obou oddílů jso~ sestaveny
v tab! II. /"

Z nepř.ílišv.ýraznjJl;;h rozdilůsumárních veličin
tab. II vidíme, 'že v'.kvéJlitě vyhodnocení' lesnich
ploch se oba vyhodn'QcQvaci stroje valně neliší a ve

• , 'I .

srovnání s o,bdobou ve volném terénu se zdá, že
naopak autograf dává poněkud slabší Výsledky než
stereoplanigraf, zejména v rovině. Pro, autograf
však mluvi menší systematická chyba v hustém lese
(-4 proti -9). Z těchto poznatků by však bylo
ukvapené činit nějaké uzávěry, nebofje třeba uvá-
žit další významný, faktor působíCí na přesnost vy-
hodnocení. Velká většina mapových listů zpracová-
,\raných na autografech byla totiž snímána široko-
úhlou komorou, o f == 115 v měřítku 1:18 000, kdež-
to ve!skupině stereoplanigrafů jde vesměs o snímky
normální komorou v měřítku 1:13000. Je zřejmé. že
širokoúhlá komora není nejvhodnějším přístrojem
pro mapo.váni lesních prostorů; značná hQrizontál-

, ní parttlaxa v obraze vertikálních předmětů, tj.
stromového porostu, snižuje přesnost vyhodnocení,
ja,k se lze o tom exaktněji přesvědčit při snímcích
místních tratí v technickohospodářském mapování.
V daném připadě je ďůkazem podrobnější zhodno-
cení statistických dat z druhé části tab. II (auto-
graf) rozlišených podle konstanty komory a měřít-
ka snimků v tab. III. Sirokoúhlou komorou bylo
zpracováno 11 mapových listů s celkovou lesní plo-
chou 64~8+2267 ha, \a normální komorou (f = 210)
byly mapovány tři listy s výměrou 4259 + 1003 ha
lesa. I když statistický materiál zejména v druhé
kategorii není dostatečně, repr;ezentativní, nemůže-
me očekávat, že širokoúhlá komora se v lesních
plochách projeví takovým výškopisněkvalitativním
přínosem, jak je tomu ve volném terénu; určité
zkvalitnění lze konstatovat jedině v mírných ~klo-
nech průhledného lesa, který se svým rázem' při-
hližuje holé ploše, pro šlrokoúhlý snímek nej-
vhodnějŠJ.
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Sirokoúhlé snímky byly vesměs vyhodnocovány sestavenými) tabulkami. Z probraných fakt mfižeme
z negativfi, kdežto snímky normální z dlapozitivfi. již vyvodit tyto důsledky: .
Sváděl-li by tento výrobní rozdíl k domněnce, že 1. Plochy l~sů je třeba při vyhodnocení rozdělit
ovlivňuje stupeň přesnosti výškopisu, přesvědčí nás podle hustoty porostfipozorované ná plastickém
další tabulka, že mezi uvedenými dvěma drupy vy- obrazu (nebo pod stereoskopem) na .
hodnocovaného fotografického materiálu není .pro-
kazatelné diference v přes-nosti. V, tab. IV jsou se- a) p~ůhledl1é a "
řazeny statistické údaje z celého souboru 56 listfi b) rieprfihledné
do dvou 'oddílů, z nichž prvý obsahuje. materiál a jejich obvody vyznačit ve fotogrammetrické prfi-
z negativfi a druhý z diapozitivů. Mezi sumárními livitoe. .' ,
hodnotami středních chyb a dopustných mezí, mezi \ . 2. Vyhodnocení neprfihleclného lesa mfiže pro
procenty hrubých chyb a hodnotami maximálních vÝškopis p6skytovat jen 'pomocný grafický podklad,
odchylek není Žádné nápadné rozpětí, kterěby který musí být vždy dopln~n důkladným geodetic-
opravňovalo k preferování některého z užitých ma- kým niěřenírh a který proto ani není tieba kontro~
teríálů; Pouze poněkud vyšší systematická' chyba lovat v kartceláři opakovaným namátkovým vy-
díapozitivů by naklállěla vážky ve Prospěch nega- hodnocením.
tivů. S konečným stanoviskem je však třeba seč kat 3. VýškQpis vzešlý z vyhodnocení průhledného
do ověření dalším materiálem zejména také z ne- lesa, pokud Jezfevidován ještě na fatogrammetric-.
zakrytých ploch. ' kém pracovišti, nevYžaduje žádného .přezkoušení
: Není pochyby o tom, že další. analýza sebra- v poli, a proto se top'ografická revize na těchtď
ného statistického materiálu, např. podle vyhodno- i plochách omezí vcelku jen· na d~měrkY poloho-
covatelů a podle kvality snímků, by přinesla ještě pisné. '. .
mnohé zajímavé pozqatky o vlivech, výrobního pro- 4. Pro snímkováhí terénu převážně zalesněného je
cesu na přesnostvýskopisu, podobtj.ě jak se stalo nejvhod~jší normální komora (f=210). Širokoúhlá
v rozboru uveřejněném v [1], jehož závěry, až na komora se mŮŽe účelně uplatnit jen v lese prů-
rozdíly vyplývající z odlišnosti předmětu měření, hled~ém, mlrnýl;:h sklonů a malé členitosti, tedy za
platí i pro. nynější pojedpání. Se zřetelem k těmto podnlÍnek příznivých. tomutojnstrumentu v.terénu
společným znaklim,. a také k cQudšímu množství nezakrytém. . . .
odchylek v některých kategoriích, by nebylo účelné ' 5. Pro přesnost vyhodnocení ,výškopisu je cel-
zatěžovat stránky toh'ot~ časopisu dalšími (byť i jiŽ kem lhostejné, ztla bud~ použito stereoplanigrafu..,
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RozpětI, přesnosti, je přHí~ veliké, nehledě
k základnímu intervalu vrstevniC. V novém mapo-
vém díle velkých měřÚek, určeném pro (;lvě až tři
příští generace, by nemělo být užito nouzového ře-
šení výškopisu, jak se stalo z nezbytnosti v St~tl.lí
mapě 1:5000-odvozené. I A převa~ujHi zde důvolty
úspornosti nad zajištěním přiměřené úrovně~ pak
by snad bylo přímějším řešehIm vynechat v lesích
na technickohospodářské mapě výškopis vůbec.

, "
Lektoroval: Inf. Jaroslav Šlltr '

rteba- autografu a zda je zpracováván negativ nebo
diapozitiV snhnku, a to i když k 'vyhotovení diapo-
zitivů došlo v době předpokládané miniIJ;1ální de-
formace,negativu., ,
, 6. Pro sestavenI vyhodnocovatelského pořad-
nIku použít téŽ výsledků, s jakými by bYla zpraco-
vána typická snímková dvojice neprllIHednéhlJ a
ptůhhJdného lesa, obdobně jak je navrženo v [1],
oddn VIII, odst. a-j, pro terén otevřený. přitom je
třeba věnovat zvýšenou péči vyšetření osobnl syste.
matické chyby.,

7. VyhUdky na využití vrstevnic zalesněných
ploch z topografické mapy 1:10 000 při mapování Poznámka lektora ,
tecJ:mickohospodářském, tj. v měřítku í:5000, 1:2000 Clánekbude užitečným nejen pro pracovnTky
a 1:1000 rtevypadají po bedlivém uvážení uvede- ziíčastněné na dokončení to,pografické mapy měř.
ných dat z topografických revizí přílišsl1bně. Při 1:10000, ale i pro její uživatele. Zvláště je třeba
tom je třeba otevřeně 'přiznat, že měřický i morfo- ocenit jeho kritický postat k uv:ažovan~mu přebl-
logický erekt těchto revizí v nepr;fihledném lese rání výškopisu do mapytechnickohospodářské.
ll(;:nl totální~ nevylučuje možnost hrubších přestup- Také lze očekávat, že nyní, když je rozbor přesnosti
k~ d~pustnych mezí •.a to čas~oI v rozsahu plošně, prakticky ukončen, se konečně přikročí k sestavenI
n~kol1v ,bezvýz,na~ném. MaxlJ1ální ,odchylky" ve ~ pořadnlku vyhbdnooovatelů, jak je to již podruhé
vsech tabulk~c~ JSou _velIl?-l.pr~~~dčlvé,_ Není po~ navrhováno. Takové opatření by nesmírně prospělo
chyby _o t?m, ze zk~se~m _m~~em,~kt,?re by. ,by~o kvalitě technickohospodářské mapy, a to nejen
vyk~nano Je? pro obJ~ktlVm z]lš~ěm ~pr~Jnostl výs~ výškopisně. Bylo by možno vyřadit pracovníky k vy-

j kOPl~U,ktere by byl~ rízeno hledisky spIse výzkum- hodnocqvání nezp~sobilé, ať již jde o fyzickou ne-
nýml než provozmml, by tuto domněnku potvrdilo. schopnost nebo o nedostatek pracovní kázně.
Zmín~a o nepříznivě rozdnné hustotě kontrolních ' ',:é '\ .
bodll V průhledné$ a neprllhledném lese tOI\1utaké Lit e r a t u r a :
nasvědčuje. Ale i kdybyChom mlčky předpokládali,
že hotový mapový výrobek dokonale vyhovuje sta-
noveným úředním kri tériíM;'poroynání" parametrtl
rovnic dopustných mezí vrstevnic v zakrytéUl teré-
nu nabádá k bedl1věj~ímu !uvážení možnostlpřejí-
mání vrstevnic z malého do větších měřítek:

I

\ [1] N e dvě d, B.: ,Možnosti snlžení topografické revize v mapě
1 ~10 000, GaKD 1962, str. 225.

[2] N o v á k. Z.:Poscuzenl potřeby topografické revize v mapě
1 : 10 000 GaKD, str. 18Z. ' •

13] Ku č e r a, K.:. Kritéria ptesnOsti topografického mapováni
v měřltku 1: 5000 a 1: ,10 ODD, Sborník výzkumných pracl

VOGTK, IV, SNTL, 1962.
[4] B o g u s z a k, F. - S II t r, I.: Topografie. SNTL, praha, 1962.

\ I
,

I I IMěřitko 1:10000 ' 1:5000 i:2000 1:1000
I

Dostupná I V 2,42+ (18tglX)! I VI+{15tgOC)2 I VO,p2f {7 tg~)2 I VO,42 + {5 tglX)2mez .

.Dvě stě let od prvního vojenského mapování

V.historii mapového zobraz,eníčeských zemí je dfi·
ležítým m~zníkem první vójensl\é ťnapdvání, jehOž
první sekce byly dokončeny/ právě před 200 léty.
Do té doby vznil<alY.'mapyzemí př~vážně z iniciativy
fednotl1vclf a také většinou jednotlivci je sestavo-
vali; byly to mapy přehledné; spíše zeměpisné ná-
črty než podrobné mapy. ď I

Podrobné mapy nebyly l< dfspoziél a v právě
ukončené sedmileté' válce' (1756-1763) byla silně
pociťbvána jejich potřeba. Odstranit tento nedosta-
tek a získat podrobné inapy pro vojenské účely
bylo pohnutkou k tOD)U,že bylo vrQce 1764 přikro-
čeno z podnětu státnísp'l'ávy k mapování a, získání
podrobných map v poměrně Jvelkém měřítku
1:28800. TOt0 mapové dílo nemohlo' být pro svou
rozsáhlost výsledkem prací jednotlivce, ale podílel
se na něm početný kolektiv pracovníkll. , ~

Podkladové pblohoplsné ni~teriály, použité při
tomto mapování, byly velmi různorodé, v Čechách
a na Moravě bylo použito Miillerových map, ve
Slezsku pravděpodobně Wielandovy mapy a' pro'
SloveQsko nejrůzJ1ějších pOd,kladtl z, majetku žup-
ních úťad\l.

Podle směrnic vydaných štábem generálního
ubytovatele měly- nové mapy v polohopisné slo,žce
zobrazit všechny vojensky důležité předměty kraji-
nya zházorp,ění terénu m~lo být provedeno též
podle vojenských ,požadavkÓ. .
Mapování bylo prováděno pod vedením dllstojní-

ku ze štáh,ugenerálního ubytovatele na celém úze:
mí hab~burské říše a v poměrně ,krátkém údobí
22 let bylo ukončenO. Území našeho sťátu bylo
zobraieno ,na 712 sekcích. Každá sekce byla v mě-
řítku 1:2,8800 formátu 24 X16 palcu (1 vídeň. pa-
lec =,},63 cm), tj. přibližně 63X42 cm a zobrazo-
vala 4zemí 9600° X6400°, tj. 24000 X16000 kroků
(4000 = 1 OOOkrokfi= 758,6 m) o ploše p.řibližně
220,96 km~ ,
Země našeho státu, byly postupně zmapovány

v ~ásledujících létech:

Cechy 1164-1767 celkem 273 listy
Motaya 1764-1768 celkem. 126 listfi
Slezsko 1763-1764 celkem 40 listů
Slovensko 1769--1772 '.:

1782--'-1784 Celkem 273 listy

"Úkolem každého map éra bylo .za léto zmapovat
plpchu asi 350 km2, tedy značný ivýkon, měl-li být

Dokončeni na $tr. 53
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- ltřlnec,M.~· Přésnost trigonometricky urČených vý§ek
" na priU5elí

"Přesnost trigonometricky ur{:enýchvýšek
na prúčelf " . 1 ' , .' I . • . i

Inl. MUosldJlfinec, Státni ústav památkové pé,le
a ochrany pfirody,
, 'Praha

V současné době se uplatňují zeměměřičtí inženýřivnej. nebo po úpravě pro násobení
různ~jších oborech. Jedním z takových oborů 'je i ar·
chitektura, kde jetřeba vyhótovovat měřickou doku· VA = z.sin {J.tglp.cosec y
mentaci památkových objekj;ů. ',raťo dokumentace vy·
hotovovaná }}ejčastěji v měř. 1 :100 nebo 1: 50 V
s d_aily v měř. I :20 až 1: 1předpokládá zodpovědný B = z. sÍI).IX. tg 1J'. cosec y
přístup k práci při zakládání i měření polygonových . i

pořadů a volbě vhodných měřickýchmetod.Na od. .Nadmořská výška se pak vypočte ze ·vzorců:

bomého praObvníka js~>u kladeny vysoké poŽadavky, . V = VHA. + V..l = VHB + VB'
protpže dokumentace. musí být dokonalá, přesná a
přísně objektivní, n.eboť je podkladem pro řadu dalších
vysoce náročných· prací teoretických, i praktických. ",kde symboly VHA a VHB značí horizonty strojů na

. Měřická dokumentace je naprosto nézbytná pro ěin. stanoviskácp A a B. Výpočet se provádí výhodně
ÍÍost vědeckQvýzkumnou, stejně tak pro jakoukoliv v uvedeném formuláři. '
stávební úpravu. Měřická dokumentace obsahuje
v pofu;tatě tři druhy výkresů:
a) půdorýsy,
'b) řezy, /
, e) průčelí.

Pokud jde o půdorysy nebo řezy, lze předpokládat, I
že je objekt natolik přístu.pný, á.by bylo možno získat '
přímým měřením- potřebné hodnoty pro jejichzobra.
zení, ať již se použije jakákoliv měřická metoda. Nelze
však tO,to tvrdit o průčelí, kde l)ice řadu kót můžeme'
zjistit nivelací, okny jednotlivých podlaží, ale velmi
mI,loho údajů musíme zjistit nepřímým mčřením ..;...o trio
gonometricky. Uvážíme.li, že,polohu pód.robných bodů
při měření půdorysů lze určit s přesností ±2 cm a
výškové ~oďnoty v řezech'nebo naprllčeHch přímým
n'J,ěřel\Íms přesno:;;tí asi± 1cín, je nutno požadovat, aby
i výšky určovanýph bodů na průčelí byly určeny alespoň
s přesno~tf ± 2~.Ql. '

Zopakujeme nlijprve stručně způsob tIigonometric~ého
měření výšek. Z 'qbou konců; zvqlené základny zamě·
řujeme.\na body, jejichž výšky'je třeba. určit. Podle
obr. 1 platí, Že . .

, sin/ex
'a = Z-.-'-

siny
j sin{J

b=z--
sin jl

VA = b.tge ! VB = a.tg:JP

V.•= 2 sin rtg e
SIny

I

.v· _ 8ÍlllX •tg 1J'
B - z. . .

, srny
/

,

~B
I "

Obr. 1.: Trigonometrické mlfení výšek.

Základnu volíme pQkud možno r?Vlloběžně s ptůčelim'
tak; aby paprsky vMen~ k jednotlivým podrobným
bodům i oboukoncůzáklaďny Se neprotínaly pod má·
lým úhlem.;J?ři volbě základny.je třeba bi-át vúvahu
i výšku s~avby. Polo#me·li podmínku, aby výškové
úhly nebyly větší nei 45°,je třeba volit základnu nej.
méně. ve vzd~en08ti, která se rovná výšce' stavby;.'~ ' , \

I ~ ...t. !l.1.L,
.

,oe , ,li' 1 moe, tg,,, .cosec (/ tu sin {3 .l.•, z~~.· \\~ .... Pozndmk., , 3 • • • , • • " u Q ,. f5 •• <7

I
...•.

f SI,_ ff,'" ?5," "."132 r'fDfI O,""" •.'.13 1,140003 0,'&4'" •.'~?5 ....,~ •• t'S • .,'0' _,4a1' flI'.'lIlI
Z -20,P.18. ", ~ ff,ifOO ","" 11- 12,$<0< •• Vlff" .,1$'''6 1,202000 ....,," .,Il3~20 J,'", 3.m '.,0'0 _\.048 f80•••• "",,_'II,2a,ni" "...., V,SlS '. ~,'11O e2.~1 O.Do"841 .,".<IQ '.fHSOO O,2OD5If ..""" ..". J,8fO 'IIS.IIIO f85,35' "'.m1 v." -'82 ,.540

• ,,,,og "'~~IO 11,2.' f8,~ ".~'2 P.'''''' p.3fI"'" '.'''1/1# •.m<~ O,8aflO '.5«1 ~N fIIlI._ lV,"" .,'02
Ú/l1 ,ou'úd6ny t .C
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, '
PřesnOlólt urěeni výšek

,\ ,

Přesnost určení výšek závisí na

';)přesnosti určení horizontu m~Nckéllo přístroje,
Tuto chybu musíme uvažovat pouzebude'n1e.li

b) přesno~ti změření základny, I délku měřit od bodu k toěné ose daleko;hledu měřického
c) zaměření směrl1 na podrobné b~dy. ~ I stroje. Ostatní chyby v měření délky (uváděné v li~era.

, ! tu,ře) uvažovat nemusíme, protože jll' vyloučíme nebo
Horizont, !J1ěřickéhó stroje" lze zHstit pt:akticky jejich hodnota bude fcela nepatrná, budefbe·li měřit

v mezích 1 mm, takže jde o hodnotu zanedbatelnou a, délky pouze uvedenými způsoby,
nebudeme ji v další části pójednaní uvažovat. K ě \ d 'h t •.•.. k' h' h b d "tí' '.,' , ' ' , ' rom uve enyc sys emqNlC yc c y opous.

Základnu měřím~ nejlépe kornpaiovanýmocelo"_.me se ještě při měření chyb nahodilých, tj . chyb ze čte·,
výmpásmeni, dlouhým 20-50 m. Měříme·li délku zá. nia z přiřaděni pásma,. Tyto chyby nepřesáhnou při
kla.d,ny v rovině, ~ěříme ji po zemi. Měříme·li ji v rov· pečlivosti hognotu ±2~3_ mm. Má·li být ur,čena.~á~

Nejlépe volená základna ~é tedy taková, kde paprsky
z obou konců zákla4nyse protínají na průčelí kolem
90° a výš~9véúhly nepřestoupí 4odnotu45°. Z obr. 2
platí, že

o =d _sin a:.sin p
sin(a:~p)

z= I! sin i'
sin (a:-p>

Abychom vyhověli požada.vku, že úhly y sem~f pohy.
bovat'Kolem 90 ° a protože úhly ve sttedu průčelí bu· '
dou větší než, na jeho OboUJkoncích,zvolf\l,e Úh,el
y = 80° lb úhel a:= 75°, pak li = 25°. Dosadíme·li do
vzor96 (4) a (5) je ", '

0= d.0,533 .-::.0,5.d

z = d.l;286 '-::'l~.d,

nebo v iáfislosti na o

z = 2,4 o~

,To znamená, ženejmenšf vzdálenostzáWadny od
průčelí/má být polovina délky průQelí á. za'kladna má,
být 2,,4x většJ než jejejí "'Zdálenost od prftčelí. Velikost
úhlů ve středu průčelí, pak bude 1()()P 40', takže pod.
mínce, a"9y úhly r se pohýbovaly kolelllr 90° je vyqo"
věno. Nelze·li předepsaným kritériím volby základny
vyhovět pro malý odstup od průčelí, zvolí se základny,
dvě pro každou poloviri,u prl:j.čelí zvlášť,ja.k je patrno
z obr. 3." , ". / .

. ~ \

noměrnémsvahu, měříme ji rovIÍěž po zemi. Vodo·
rovná délka se pak vypočte ze vzorce:

. D = VdiL.v2 .'
l

kde. d je šikmo měř'ená délka po zemi,
(4) v je 'převýšení obou konců základny.

. Je·li ,terén neuprav~riý neb() zvlněný, m'ěříme od
(5) jednoho konce základny k točné ose dalekohledu přesně

centrOVs,9ého a urovns,ného měřického přístroje nad
druhým' koncem základny. Vodorovná délka se ·pak
vypočte ze vzorce:

, D=ď.cosa:

kde d je Š~mo měřená délka......
a: je výškový úhel.

J~.li základJ;la delší ne~ pásmo, kterým 'měříme,
zařadí se do směru' základny bod {obyčejně kolík s hře·
bíčkem)s, délka základny s~ získá součtem dílčích
délek.

, I

Měř~e.li uvedenými způsoby, mohou nastat' tyto
chyby!v m.ěření délky:

.I ' '

a) chyba 'ze změny teploty.mezi teplotou při měření
základny a při komparaci. Tuto změnu můžeme vy.
jádřit vzorcem

\

Zo~lt =F a: ll1(to-t)
\

kde Zo je gélka měřená při komparaci,
li 'je délka měřepá v terénu,
a: je koeficient' lineární roztažnosti materiálu,

z něhož bylo pasmovyrobeno (pro ocel střední
hodnota j~ 0,000011 8),

to je teplota při komparaci a
\ t je teRlotapři iněření; .

b) chyba z průhybu pásma, která je dána vzorcem
,I •

8p2
. LIlI' - 3l .(9)

"

kdeLllp je chyba z průhybu pásma,
p je velikost průhybu pá~zr.a,
Z je délka pásma.

,; ;\
; !I
I i \
I

[\ \'L Z,
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'fi1'inec, M.: Přesnost trigonometricky určených vý~ek
na pruče,lt

kladnas relativní' přesností 1 : 5 000, nesmíme volit
,základny kratší než (15m, protože již nahodilé éhyby
:rp.ohoudosáhn,out hOdnoty ±3 mm. Na chyby syste.
imatické nezbýVá 'již žMnahodnota, takže požadovaná
relativní přesnostnemu'Že být dosažena. Čím .bude zá-
kladna delší, tím větší hodnota zbýVá na ch~by syste"
matické a teplota i průhyb pásma se může určovat
s menší přesnosti. Měříme·li délku po zemi; odpadá
i systematická chyba z průhybu pásma. ,

, Vlivnah<'ldilých: chyb na celkovou délku je ,dáti!
vzorcem

, rn" = AVf , (10)
I , I

!~de A je chyba z přiř~ění a o~ečténí pásm~!
(±0,OO3m), ,
k je' P?čet kladů pásma.

M:áme~li z~ěřit délku' zá,kladny dloUhou 20. m
s přesností 1 : 5000,tj.js maxim.11101 chybou M =±4
mm 20metrovÝ!ll pásmem, pak, ,

m" = 0,,003 ín;:'

Protože. můžeme předpokládať, že čtverec celkové
ehyby je rovén součtu čtverců chyby nahodilé a syste-
matické, je velikost systematlckéch,yl;>y dána vzorcem:
I /. i ,- ,." _ ,

i' \. "~.=± VM2.-m~= 2,g6mm
, , ,

kde M je celková chyJ:>a,
, m" je chyba nahodilá, . /
) m. je 'chyba systematická.

By'o-li měřen9 po zemi, paKiJelá chyba systematická ,
připad,á na chybu z rQzďíluteplot při komparaci a při
mčření základny; dosa<;iíme-li do vzorce' (8) systema-
tickou chybu jí odpérvídající, dostaneme'tozdll tepklt

(to~t) _ 1l,3° C..; ,
To znarríená, že stačí určit teplotu na celé desítky
stupňů, abychom zachovali relativní přesnost měřené
délky 1 : 5000. I

Bylo.li měřen~ od 'konce základny k točné ose
dalekohledu měřického stroje,' rozložíme' hodnotu m.
, podle zákona o Přenášení chy'b na dvě íÍložky, tj. na
. opravu z teploty ana opravu z,průhybu pásma

i '. . .

) (to-t) =L1l~ -:::er Vi ,~1,88 ~.m.
Podle vzorce (8) obdržíme

to-t) ,;=7,9 °0

a podle vzorce (9) za předpokladu, že konce pásrpa jsou
přibližně ve stejné výšce

p = 0,12m,
, I

oož je maximální hod.notachybyzprůhybupásma pro
stejné výš~y ko~cŮ páSIil~ (u nestejných výšek a konců'
pásma bu<fe p vz.dy menší). '

'., ,. f·, \

Pr<f>zachování relativní přesno~ti délky ~ákladny
1 : 5000 stáčí tedy odečítat teplotu s chybou ±8 °Oa

.>" průhyb pástha nemá pfesáhnout 12 cm. U každé delšf
základny je hodtlOta'p1'ipadající na systematické chy-

, by \r obou případech vždy větší.
I

Při měření 11hlb. měřickým pHstrojem mohou
na,stat tyto ch:yby: '

nepř'esnost v dostředěni měřického přístrojé e
chyba z urovnání ~ rektifika-ce mi
éhyba ze čtení mo
chyba ze zacílení mi)'

I
V poslední době se stále častěji používá 'Optických

dostřéďovačů. Je-li takový dostřeďovač .dobře rektifi-
kován, můžeme předp9kládat dostředění až na' ±0,5
mm. Pi;edpokládejme pro naši daWúvahu, že měřický
přístroj bude ceutrov4n S ,přesností '± 1 mm, což od-
povídá při lOmetrovéDl paprsku úhlové hodnotě 20",
při 50metrovém pa.prsku - hodnotě 4".

" Pro trigon1ometrické měření výŠek na průčelí'lze
použít po~ze přístroj dobře rektifikovaný a urovnání
na stanovisku je t1eba věnovat zvýšenou pozornost.
Na podrobné body je třeba zaměřovat v obou polohách
dalekohledn, a'by bylo možno zbytky chyb po rektifika-
ci a/z nepřesného urovnání vyloučit.' Chyba v od6čtení
směru na měřickém přístroji bývá udávána v rozmezí
0,4"-1,2", což je chyba zanedbatelná.

Přesnosť určení :výšky na průčelí ovlivní nejvíce
chyba v cf1lmívzhledem ke, znáčné nejistotě cíle.
U označených cílÍl podle prof.Čebotareva je chyba
v oílení dána vzoroexu

• 60"tn,,=--
V

kde v je zvětšení dalekohledu.

, Moderní přístroje jsou opatřeny dalekohledy
25-30násobně zvětšujícími, takže chyba v cílení na
ostře vyznačený.cíl je 2"-2,4". Na průčelích je mnoho
bodů, llll.něž b~de možno velmi přesně zacílit,' jako ro·
hy oken, některých říms, vrcholů komínů apod., ale
převážně půjde ů značnou nejistotu cíle, např. u hřebe-
ne střeohy, okapů, vrcholů oblouků, říms s poškozený-
, mi rohy, oblýchdetailft v reliéfech apod. Na ~ákladě
zkušeností lze počítat s nepřesností zacílení aSI ±0,5
-1 cm, což odpovídá při vzdáleno,sti 10 m pro chybu
v zacílení 1 6m úhlové hodnotě asi±3' 20", pro 50 m
hodnotě a'si ±40". Vzhledel1ilk tomu, žev našem pří-
padě půjde vesměs o neoznačené cíle, doporučuje se
,kromě vyznačení v polním náčrtu nebo fotografické
zvětŠenině, nakreslit pro každý' zaměřovaný' bod malý
. náčrtek, popř. i podrobnější slovní popis při zaměřová·
ní z jednoho, konce základny, zejmén~ jde-li o 'větší
počet bodů, aby i zďruhého konce základny bylo za-
ručeno zaCílení do téhož niísta.

, . VypbPtěme nyní nť' pr~ktiokém příkladě, s jakou
přes)lostf budou určeny výšky bodů na průčelí dlouhém
15 ,m a vysokém 8m.Podle předchozí. úvahy musíme
volit základnu nejméně ve vzdálenosti výšky. průčelí,
tedy ve vzdálenosti 8 m a základna bude dlouhá 20 m.
Pro bod ve středu průčelí, 8 m nad zemí byly naměřeny
tyto hodnoty: IX ~ 38° 40' 20", J3 ,-38° 38' 40",
q;32° 00' lO'~a Yl .' ~no57'50'~. Podle vzorců (la) a
{lb) je VA .,;= 8,002 m a 'vB ...:..7,982 m. Nejpravděpo-
dobnj\jší výška jli' průměr obou hodnot čili V ~ 7,992
'm.*) Určeme nyní·/!třední chybu vypočtené hodnoty.

\
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Základna byla určena s relativní chypou 1 : 5000, tj.
z = 20 m ± 0,004 m. Chyba v cílení vlivem nepřesnosti
dostředění na 1 mm mUže dosáhnout max. hodnoty
10". Chyba v cílení vlivem, nejistoty cíle bude pro
všechny úhly vzhledem k tomu, že určovaný bod je
přiblfžně stejně daleko od obou konců základny, stejně
veliká, tj. 2' 38". Těmto chybám odpovídající největší
chyba z cílení bude tedy 2' 48". Poněvadž výslednou
výšku V počítáme jako průměr hodnot vypO'čtených ze
vzorců (la) a (lb), tj.

bude střední chyba ve vypočtené veličině podle zákona
o přenášení chyb'

m~= {2 Sin(~ + (3) (SiplX tg 1jI+ sinf3 tg ťPf m~+
+(; f{cos lXtg 1jIsi~2(: + (3) - (sin lXtg 1jI+

cos (lX+ (3) }2 ,+ sin f3 tg ťP.) • m2 +sm2 (lX + (3) (M \

+ ( ; r{cos f3 tg ~ sin (: + (3) - (sin lXtg 1jI+
. '. cos (lX+ (3)}2 2+ s,m f3 tg ťP) sin2 (lX+ (3) mp +

(
Z sin lX )2 2+ m+2 sin (lX'+ {3) cos21j1)"

+('. z.sin.f3 )2 2
2 sin (lX+ {3) cos2ťP mcp

'= ± ~.V(~) 2 (cotg lX- 2 cotg (lX+ (3))2 • 2 .. ,, 2 m. + " " m(M +z e
+ (_C_ut_g_ft_-_2,e_u_tg_(lX_+_f3_))2m~,' + (__ 2_~. )2m2 .. ..Le" tJ (?"sin21j1 'II',

(
2 )2'+ ". 2 m~••'2 sm ťP

a dosadíme~li do vzorce (13) obdržíme, že výška byla
určena s pravděpodobnou chybou:

Logicky i ze vzorce (12) pro střední chybu v určené
výšce vyplývá, že všechny výškové body ležící níže, tj.
zaměiíené pod menším výškovým úhlem budou určeny
s větší přesností (s menší střední chybou).

Tato teoretická uvaha je doložena praktickým za-
měřením jedenácti podrobných bodů na průčelí domu
čp. 506 v Praze 1, Malá Strana (obr. 4). Proti průčelí
byly z-volenytři základny (obr. 5). Základna Zl vyho-
vovala přibližně kritériím uvedeným v tomto rozboru

Obr. 4.: Zaměření bodů na průčelí dom~ čp. 606 v Praze i,
Matá Strana. .

(v = 0,7.d, z = 1,3.d), základna za svírala s průčelím
asi 40° a základna za byla ve dvojnásobné vzdálenosti
než základna zi (v = 1,4.d, v = 1,3.d). Body byly
v různých výškách i nejistota zacílení byla různá;

bod 1 - ostrý roh římsy,
bod 2 - :slabě po~kozený roh římsy,
bod 3 - zřetelná hrana okna,
bod 4 - méně zřetelná hrana okna,
bod 5 - zř'eteIná hrana okna (vypuštěn z výpočtu pro

nemožnost zaměření ze stanoviska B),
bod 6 - zřetelná hrana okna,
bod 7 - vrchol jablíčka v koruně erbu,
bod 8 - hrana kuželky (zaoblená),
bod 9 - ostrá hrana deky pilíře,
bod 10 - vrchol klenáku (na střed zaměřeno pomocí

osy okenní klapačky),
bod II - poškozená nadokenní římsa, levý roh.

Výšky byly vypočteny z jednotlivých základen a po.
rovnány s výškami získanými nivelací, které byly po·
važovány za absolutně přesné. Rozdíly jsou uvedeny
v tabulce na str. 44.

\

Z uvedených hodnot lze zjistit poměr přesnosti
vypočtených výšek z jednotlivých základen

Zl : Za : za = 1,000: 0,744 : 0,451.

Paprsky vedené z koncových bodů zákhtdny k jednotli-
vým podrobným bodům na průčelí se protínaly u zá.
kladny Zl pod úhlem asi 70°, u základny za pod úhlem
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asi 50° > U základny zgpod úhlem asi 30". Je tedy i tím.
td pr~ktickým :gfíkladem\dokázán@, ~e tím lépe jsou
určeny výšky na prů,čelí, číDi'více se blíží úhel prů,
seku pa.prsků na průč~lí 9~.

Tab.

Bod zákl. Zl ji
I

1 --!:lI

I2 -l..2
3 ~4
4 ~6 I
5 I.

6 +1
1

7 ~l
8 +6
9 O
10 ~2-:
II +9

- 4'
+ 8
+10+ 8,

+ 2
+ 5
~17
-3
~ 4'
+23

-3
-,-3+9~2
-2
~7

I

Obr. 5.: Volba základen pfe,4 domem čp. 506 v Praze 1,
I Malá Strana. .

prq porovnání jejich vhodnosti

Z uvedeného rozboru plyne, že k docílení přemosti
určení výšek na průčelí v r0zmezí± 2 cm je třeba
identifikovat cíle na.: I'~~U s pře~mostíasL ± I <lma
měření délky zákla.:dny vělÍov~t zvýšenol1.pozornost.
Délku :iákJadny je'třehlll měřit porovnaným pásmem a .
do výpočtu zavádět opravu, z teploty (přičemž teplotu, ,
stačí určovat obyčejným. teplóměrem n1Í celé 10 °0),
popř: i opravu z' průhybupás,na.::Nej-větší přípustná
chyba v centra.ci smí být ± I mm, éož vJi..aduje bez·-
podmínečně měřiqký přístroj vybavený optickým

dostřeďovačem., K měření výšek' lz!" pouŽít pouze
dobře rekťifikóhný přístroj. Při měřických záměrách
delších než 50 m, dopóručuje se použít měřických pří.
strojů vteřinových, pto kratší záměry stačí i přístroje
20". Směry n~ obou koncích základny je třeba měřit
v obou polohách dalekohledu. Základnu je nutno v9lit
způsobem uvedeným vtQmto pojednání a. výpočty
lze provádět pětimístným,i tabulkami. \

..•
Lit~r~tnra : ' .

Cebota~e'v,d.\. s.: Oeodesie, di! r: a II .• Moskva: Oeodezizda5'
1948-1949.

Krnmpha.nzl,· v.: Inžewrská geodesie, Praha: S.NTL 1959
/ l,jnto, Á. F,.: Vytyčovánivelkýoh sdi.ve'b. Moskv~: Geodezizdat1954. '. .

Ryšavý, J.: Geodi\zie J. a II., Praha: SNTL 1955.

SlJI.ěrnice pro zaměřování paD,látkovýoh o~jektů a'ohráněnýoh
, \č,ástí pMrody(nán-h 'Vi prOjednáváni). MSKa. ÚSOK, Praha.

'/~'.' ,

Slovenská technicka knnnica, BratIslava

přlprayujf3.v 1. pololeti t. r. vydámstudlJn!ch pNruček
pro kurzy 1. stupně pro Informační pracovn!ky.
Upozorňujeme vás ..na některě\t1tuly:
In,ž.Haj.dušek: Vývbj a orga;;:izáclt3.knihov~iétva ,a in-
formačných_služieb v CSSR

dr. Mlčátek: Druhy, obg,a:ha hodnotenleinformačných
prameňo"l

In\ Slmavá: Z!Skava~le InfarmaČn.ých ~ranieňo,v
-dr. KI~šová: Katalogizácla' a uloženie fondav .
dr.' MIČátek: úvod do ttledenia Informácl1I ,.' '. ,
lir. Stefánik: Pláno.vjlnle v útv'aroch VTEI

Potřebu jedlliotlivých btožur ohlašte přímo
Slovenské! teclmlcké knižnici, Bratíslava.

i ,
Síáím technická knihovna, Praha

nám / zaslala přehled met0dfckýCh publikací, které si
mftžete objednat přím(LV STK:\ \"
Mlkešová: Patentová a normalizační lI~eratura, jako
zdroj' technický CI} inf01'mac!., '

dr Tomari: Systémy! pořádán! inform~cí ' '
dr. Helbich: Prfthledová lIstkovnice v knihovnách a
útvarečÍ1'VTEi/ ' , ,

Sp!rit. Thannábauer:Mechanizace a' automapzace
v soustavě VTEl.
Pokrokové metody práce v útvarec~ VTEI

I

iročnl předplatné 20,- ~čs)
v roce 1965 vyjde:
Mike:>ovl:i:Příri\stkové seznamy
Vondra, Mikešová: Revize sbírek v knihovně
l'.odtlmek: Ano'tace u dopgručuj!c!ch bibliografl1
Bukovský: Použiti. děrné ptlsky
Bukovský•.Vejsová:, Příp~ava ~echanizace v knihovně
Bálek, Mikešová: Vzorný. o,rganizačrtt řád lltvarl1.VtEI
Bálek, Mlkešová: /Základn! statistická evidence a v~·
'ka~y o činn,?s.tiÚ'tvarll.VTEI
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Kartografie na XX. kongresu
Mezinárodní géogr~fické unie a n;vjednáních
Mezinárodní kartografické asociace
526.9:061.3[ 41)

Inl. Antonín Koláčný, CSc.
Inl. Jaroslav Kouba

V červenci a .srpnu 1964 uspořádal Britský národní
gf,l0grafickýkomitét y Londýně XX. kongres Mezi-
l1árpdní geografické unie. Jednání valnéhO shro-
máždění, odborných komisí a sekcí i ..speciálních
symposií konaných před .zahájením i po' skončení
kongresu se zúčas'tnilo celkem více než 2000zá-
slupců 61 s,tátl). ČSSR zastup. ovala 12čl,enná dele-
. g'ece složená ze zástupců g~ografických a karto-
grafických institucí. Současně s XX. j{ongresem
Mezinárodní geografické uniefIGU)" se konalotqké
·.valné shromáždění a technické sýmposium Mezi-
,národník&rtografické asociace (ICA). " ,

,

, XX, kongres lI.GU byl slavn~tně' tl{lhájen
v ~oyal Albert. Hallu zapřítomnostrangl1cké ~rá-
lovny ..Valné shrqmáždění projednalo řadu otázek,
z nichžnejzávažn'ější byla noyá organizace odbor-
ných komisí, nové stanovyIGt,J, 'Volba nového ve-
dení a místa konání příštího kongresu a přijeti no-
vých .členů .. Pro další období bylo přijato ustavit
17 komisí, z nichž problematikou kartografie se 'za-
bývají především komise národních atlasů, vyučo-
vání ~eměpisu, využití půdy, světové populační ma-
py, interpretace leteckých snímků i některé další
komise.. .

I

K o ml sen á rod n í c h a tI a s i1' za vedení
p'rof. K. A. Sallščeva (SSSR} projednala celkem\23
zprávo pracích na x:~rodních l;!.tlasech v jednot}i-
vých státech nebo l'eslcích speciální problémy tvor-
by a vydání národních a regionálních atlasů. V té-
to komisi byl přednesen též referát o připravova-
ném Národním atlasu ČSSR a o. Atlasu českoslo-
venských dějin. U příležitosti tohoto jednání. byla
v SSSR vydána publikace Regionální atlasy, k~erá
usměrní svými námětý a souborným zprAcováním
práce na atla,se tohoto typu v jednotlivých státech.
V disk\!si~yl oceněn pokrok v p.i'áCi na Národním
atlase CSSR i velmi krátký termín pro jeho výd.ání.
Na základě získaných iqf?J:lmací se ukazuje, že také
u nás dozrává problém regionálních atlasů, ,které
by v návaznosti I1a Národni atlas ČSSR vhodným
zp~sobemzpracování mohly přispět k řešení souc
časné i perspektivní ..problematiky našeho národ-
niho hospodářství a kultury.

V komisi vyučování zeměpisu ve
š k o 1á,C h býl mj. kladen dl1raz na úlohu karto-
grafickych pomůcek, které mají sloužit :k prohlou-
bem. výuky zeměpiSU na školách ..J ednání znovu po-
tvrdllo nutnost zintenzívnit práce pro vydáni Jed-
notně soustavy škol nich kartografických pomůc~k
kte~fl-b~de optimálně USPokojovat potřeby našeh~/
SOClal1stlck~o škólství. '

. K o mIs e S ~ ě t o v é ,p Opu I ap ním a p y
fešila otázky spoJené se zpracováním map rozmís-
t~ní a 'pohyb~ obyvatelstva v jetlnotliv'ý'ch státech
am~tody geografické,bo výzkumu s tím související.
Mezmáro,dní populačni mapa světa je zpraCQvávána
v současné době půdle direktiv teto komise. Dva
referáty čs. zástupcfi v této 'komisi \ doprovázela
ukázka popůlační mapy ČSSR zpracovaná pro Ná-
rodní atlas CSSR.·

K o m i se \\ y u žit í půdy sa.zabývala sou-
časnou problematikou a metodami kartografického
znázornění využití piidy. Teoreticky a prakticky je
těmto otázkám věnována značná pozornost zejmé-
na v Japonsku. Prof C. Vanzetti (Itálie) informoval
o připra'vovaném Světovém zemědělském atlase, na
němž spolupracUje i naše kartografie. V 'souvislos-
ti s aktuální problematíkou lze spolu se závěry
geqgraťické rajonizace využít uvedené poznatky i
u Ms pro zpracování obdobrrý'ch map.

K a r t o g r a f i c k á s e k c e se ve sV}7ch27 ,
referátech zabývala předevšim otázkamikartogra-
fického znázorněni nových témat, volbou vhodných

I smluven}7ch značek pro tematické mapy, využitím
interpretace leteckých snímků, ,pro geografický vý-
zkum, problematikou znázornění terénu na mapách
malého měřítka, kartogra'fickým znázorněním rost-
linstva a geomorfologických tvarů a problematikou
redakce a sestavování map a atlasů. V této souvis-
losti byla též vznesena kritika neuspokojivé situa-
ce v pracích na mezinárodní mapě' světa 1:1 mil.

• Současně byla. rqezinárodní odborná veřejnost in-
formována, že. geodetické služby socialisti~kých
států připravují k vydání Mapu světa 1:2,5 mil,

Val n é s hro m á ž o. ě n í I CA projednávalo
řadu otázek, z nichž nejdůfežitějši je přijeti nových
členů, ustavení odborných komisí a volba nového
vedení spolu s mistem příštího jednání. Podstatnou
změnU v poslárÍí i pracovní náplni ICA určují nové
stanovy. Podle nich je hlavním posláním ICA péče
o pokrok kartografie. ICA..se zajímá o mapovací
práce, o kartografickou litératuru a dokumentaci,
o metQdy redakce, s~stavování,kresby a reproduk-
ce map, .o zpiisoby kartografického zobrazení růz-
ných jevů a technický pOkrokkartografie. Svou čin-
nost řídí v úzké spolupráci s mezinárodními orga-
nizacemi v oboru,.geodézie, geografie aj. ICA pod-
porujeakoordinuje kartografický výzkum na mezi-
národní úrovni, výměnu informa\,í a od borné do-
kumentace i odbornou výchovu v oboru kartogra-
ne. Ve smyslu zásad těchto nových stanov lze po-
važovat členstvi v ICA za velmi prospěšné. Proto
rnj. požádali o členství' také zástupci SSSR, Polska
a Maďarska.' Jejich členství valné shromáždění ICA
schválilo. Bude jistě vhodné projednat otázku člen-
ství CSSR v ICA a zvážit nejvhodnější formy účasti,
aby bylo umožněno i u nás lépe sledovat stav a
tendénce rozvoje kartografie ve světě a podílet se
aktivně na řešení jeji problematiky v rámci mezi-
rrárodní spolupráce.

- .
ICA ustavila tři odborné komise: pro výchovu

kartografů, pró definici a standardizaci kartogra-
fických názvů a pro automatizaci (technický roz-
yoj) v kartogr!l.fii. PráEe všech těchto komisi se
týká součaSn}7ch i výhledových Zájmů naši karto-
. grafie. i\

ICAsoučasně uspOřádala technické symposium,
věnované prOblematice automatizace v kartograf1i,
technickým problémiim sestavování a údržby map,
kontrole a řízení kartografické výroby, technickým
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!
problémťim tematického mapování, problematice V ~ St lJ. v'y tem a t I c k ý'c h map, se ,zúčast-
v~roby atlasfi a kartografickéhoz,názorňování měst. nilo 29 státfi. Mimořádn~ zájem vzbudila především

\ ,,' 'sovětskáE'lXpozIce, na, které byly vystaveny nov~
V a u tom a t i z a c I k ,a rt o g r a f i c k é h o Fyzickogeografický atlas světa, Atlas národfi světa

pro c e s u byl v některých státech (Velká Britá- a Atlas SSSR a řada tematických map SSSR y mě-
nie, USA aj.) dosažen velkýpokrdk. Automatiiace řítku 1:10 mil. Další státy vystavovaly mapy využití
jepavažována jednoznačně za hlavní směr technic- ,pudy, mapy geologické a geomorfologické, doprav-
kého rozvoje v ka~tografii\ který přiná~í pronikavé ní, populační aj, Čs. expozice patřila k nejobsáhlej-
úspory živé prá~e, zkrácení výrobního cyklu, zvý~ ší~ (39'exponátfi) a podávala přehled o poměrně
šení obsahové kvality i zlepšení technického pi;o- pestrém sortimentu map a atlasfi vydávaných u nás.
, vedení map. Současná úroveň konstrukčního řešení I ,

však' zatím neumožňuje jeho bezprostřední použití Účelem v Ý s t a v y br I t s k Ý c h map bylo
v běžné kartografické výrobě. Náklády ~a výzkůJll dokumentovat současný stav kartografiCkých prací
jsou obrovské, a také využití automatizace v karto- ve Velké Británii. Bylo vystaveno 279 map vyda-
grafii maÍých státfi má své meze určené celkovým ných 11 státními institu~emI, 3, společnostmi a 16
rozsahem výroby. Přesto technicky' zaujal tzv; soukromýmI vydavateli. Obsahová a grafická úro- '
Oxford'ský automatický systém, o ,němž bude zmín- ,veň britských· map je v pruměru velmi dobrá. Te-
ka dále. ".,' -, , ",. matick~ byla expozice pro naši kartografii méně

Ve státech s vyspělou kartogtlÍ.flckou činnosti podnětná, zato po grafické stránce vynikala v ně-,
je otázka ú drž b y map podobně jako u nás stále kterých přtpadech velmi dobrá kvalita kartografic-
naléhavěji předmětem zájmu kartografu a geodeti\. kých ~ýrobkfi:
Rešení údržby map závisí na řadě činitelu ruzní- \
cích se v podmínkách jednotlivých státu. Projevuje Účelem ,v Ý s t a vy tec h n o I og I e z h o-
se však snaha zajistit jednotnou údržbu map rfizné t o v o v á.n í br i t s k Ý c h map bylo informovat
tématiky i měřítek a dávat přednost ú,držbě před ,o současném stavu výrobní techniky. a ,technologie,
vyhotovením nových, mapových děl a souboru. Zís- ktérou jsou pořizovány mapy ve Velké Británii. Na
kané náměty poslouží k propracování základních výstavě byly instalovány vzorky materiálu, po-
technických direktiv pro údržbu D;lap u nás. můcky a přístroje používané při sestavování map

:. a zhotovování jeHch feprodukčních podkladu, dále
Výr o b n I k o n t r ~ 1a spolu s ~ro)~ktováním / schémata užívaných technologických' postupfi do"

a ~ plán~váním kartografIckých, prac~, zustává ve • plněná filmem o automatizac~ kartografické Výroby.
vsech zučas.tněných stát~ch stále le~n~m z hlavních Technologie a technika kartografické Výroby je na
probl~mfi řIz~ní. Je~ná~I na to~o ~ema 1;1kázalo n~ velmi dobré úrovni. Mapy se zhotovují rytím do
účeln~st ;VYUžItíP~ČIt~CIChstroJ u pro mtIdencI kar v~tvy na skle nebo plastické f6lil. K dispozici je
tog.rafIckě Výroby I pro zpr:.acovám norem a .norma- 13 druM plastických 1ólií britské výroby, vhod-
Uvfi karto~rafických pracI na pod~ladě. vys~edkfi ných ke kresbě. rytí, kopírOVáni, planografii, lito"'
dosahovanych v předchozích obdobIch ve steJných grafii i k výrobě plastickych map. Používá se řada
druzích pracI pomficek a přístroj u pro rytí. Názvoslovi.se pořlzu-

Z tec h n J c k ý c h pro b I é m fi té mat i c- je fotosazbou.
k é h o map o v áI1 í byly analyzovány předevšIm i , \

otázky standardizace smluvených ;maček, jednot- V posledních čtyřech létech 1;>ylzkonstruován
ných mapových podkladfi, úsporného polygra~ické- systém přístrojfi" které umožňi.ljíautomatizaci kar-
ho zpracovánI map aj. tografického procesu až k pořízení reprodukčních

'podkladfi. Automatická linka, tzv. Oxfordský auto"
matický systém sestáva ze 7 jednotek. První je se-
stav i tel s k Ý s t ů 1, na který autor nO'(ě sesta-
vované mlipy položí .podkladovou mapu a objíždí
hrotem jehly ty prvky obsahu, ze kterých se roz-
hodl sestavit llovoumapu. Elektrický proud, který
je zaveden šňi.irou db jehly, prochází jehlou a vy-
volává na magnetické pásce záznam o každé její
poloze udaný pravoúhlými rovinn~mi souřadnicemi
vztaženými k rohu stabilní čtvercové sítě na stole.
- V magnetické záznamriě se pořídí páska se
souřadnicovým záznamem prfiběhu řek, vrstevnic
a podobně. Z pásek lze vytvořitdokúmentacI kar-
tografických informací uspořádanou na zpfisob
knihOVnY.,Iz této dokumentacé je možno odvodit
kdykoliv vydavatelský originál nové mapy lib,ovol-

- ného měřítka a llbovolné sílyj druhu čárové kres-
\Oy. K tomu slouží třetí jedqotka, r e d a k ční pa-
n e 1, na kteréqi po. vložení příslušné ~ásky redak-
. tor nařídí požadované; měřítko, sílu a druh čáry
nové mapy a uvede jednotku v chod. 'Tato je spo-
jena se čtvrtou jednotkou, která je v podstatě
a u tom a t I c k y s poj ují c í m k o o rdi n á t 0-
gr a f e m, který namísto vplchovaCÍ jehly je opat-
řen bodovým projektorem. Ten promí:tá bq>dověčá-
rovou kresbu nové mapy na' světlocitlivou VI'stvu
naneserroú na plastické fólii. Pracuje 'I temné ko-
moře. Po vyvolání se získá pozitiv vydavatelského
originálu čárové kresby, ze kterého lze vykopírovat

P r Q b 1e m čj. ti k a t vor b y a v ýr o ,by
a t la s ubyla p.rojednávána 'podle zkušenosťl Ffiz-
ných organizací s vydáváním atlasfi; V této soúvis~
losti byl po diskusi čs. účastníkfi velmi kladně' oce-
něn metddický pqstup a závěry výzkumu Jednotné
so.ustavy školních kartografických -pomucek, prove-

, dený VÚGTK,zejména hodnocení výsledku statistiC-
" kého prfizkumu názoru uživatel u školních karto-
grafických pomucek. Bylo doporučeflo tuto práci
co nejdříve publikovat pro· širší odbornou veřej-
nost.

Jednáni o k a rt o ~ r a f I ok é m zn á z o r-
ně ní' mě s t .ukázalo na prospěšnost úzké spolu-
práce urbánistfi, kartograffi a geografu. Pro karto-
grafy dále přineslo řadu námětfi na zpracovánI
map malých i velkých měřítek podle údajů týkají-
cIch se rfiznorodé problematiky výstavby měst.'

U příležitosti iXX. kongresu lau a jednáOI ICA
bylo uspořádáno celkem 13 vý;stav. Z nich je třeta
uvést především vý's t a v u ti á rod -';1 íc h ,a tI at
s Ů, jíž se zúčastnilo celkem 39 státfi. výstava uká-
zala, že k vydání národních atlasl1 přistoupila o,d
roku 1960 řada dalších státfi a že tvorba národ-
ních atlasů se stala dllležitým úkolem I prostřed-
kem mezinárodní věde'cké spoluptáca. Čs. expozice
obsahovala kromě makety atlasu nátisky ďvou map
'JI měř. 1:1 mil. a řadu map rukopisných.,
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tiskovou desku. Pátou jednotkou je. f dto s á z e c í
·s t J:' o j, který automaticky vysÁzí pozitivně názvy
.na7 cm široký filmový pás. Stroj je řízen děrnými
štitky, které před thn byly pořízeny prO káždý ná,'
zev a vyděrována na nich zároveň jeho poloha, a
to stejným postupem na sestavitelském stole jako
při. výběru. čárových prvkfi. V šesté jednotce, k o -
pí r c e, se poříDí z filmového pásu kopie, tj. fU
mový pás s . názvy negativními. Sedmá jednotka,
pro je k t orná z v fi, je řízena děrnými štítky a
promítá názvy na. světlocitlivou fóli.i z filmového
pásu, který byl před tíni do JÍí přemístěn ze šesté.
jednotky. Kartograf mfiže po~ohu každého názvu
korigovat, případně změnit ještě před expozicí. Po \
vyvolání fó!.ie se získá negativ nebo positiv vyda-
vatelského originálu názvosloví.·

Výzkum .možností praktického použití automa-
tické linky SI však ještě vyžádá dalšího úsilí jak
se strany konstruktérfi, tak i kartograffi.

Odměřování ploch na mapách se na někte-
rých pracovištích jako např. v Ordnance Survey
provádí automaticky čtoucím planimetrem, který
je vyráběn firmou W.· F. Stanley. Je to polárný dis-
kový planimetr s pruhlednýmdiskem. étení se l'e- .
gn>truje. pomClcí fotobuňky jako elektrický signál,
který přechází do tranzistorové početní jednotky,
kde je převeden v číslice. Údaj pak převezme třetí
jednotka, která ho vytiskne na papírQvou pásku:

V Ý s t a v y top o g r a f i c ký1c h map se
zúčastnilo 16 státfi. Výstava poskytla přehled o
úrovni topografických mapa technologii jejich vý-
roby v uVljldených státech. Vesměs. se mapuje foto-
grammetricky, vydavatelské ori-ginály se pořizují
převážně rytím map do vrstvy na skle nebo plastic,
kých fóliích a tiskne se ofsetem. Expoziée USA
obsahovala ·ukázku topografické mtlpyAntarktldy,
která byla pořízena metodou '"Trimetrogon ph oto-
grammetry" vyhodnocenírp. snímkfi poři,zených
z velké vxšky. Topografická mapa (Severní Karoliny
v měřítku 1:25000 byla vyhotov8I1a metodou Spi-
Vác, při níž jsou tiskové 1desky pořizovány automa-
ticky z leteckých snhnkti.: -

E x k u r s e /do státních i soukromých podnikfi
umo~nila ziskat p~ehled o současné úrovni karto-
grafické výroby;ve Velké Británii. Poměrně nizké
výrobní ceny map a atlasfi se docilUjí uplatňová-
nim jednoduchých progresívníc!l technologií, vy-
užíváním jednou vyhotovertých originálu map k ně-
kolikerým postupnýtn vydáním a úsporami napra
covních silách. Nepříznivě se však projevuje kon-

i servativnost v koncepci a formě kartografických
publikací a málo nových námětfi pro kartografic-
kou vydavatelskou činnost. Z hlavních kartografi(}\
kých institucí je nutno uvést ,kartografické složky
Ordnance S~rvey V Southampton~
které se zabývají 2J'pracováním topografických map,
přip. z nich odvozených automap, historických map
a podobně. Mapy většich měřítek se zde rýjí do
.vr~tvy na skle, mapy měřítka menšiho než 1:25000
se 'ryj[! do vrstvy na plastické fólii. Litografie se
provádí na fóliich se slóupávací vrstvOu. Fotosáze-
riítn strojem. Monophotosetter lze za je4nu hodinu
'vyděrovat názvy o celkovém počtu 6 000 pismen,
které během dalši hodiny lze převést na fotokopi-
rovací jednotce) ve fihnový positiv. Ofsetová stro-
jovna má většinou dvoubarevné, některé trojbarev-
né ofseťové strOje zn. Gi'abtree. Počet prfiměrně do-
sahovaných obrátek (tiskfi) je 4000 za hod., maxi-
málni výkon je zpravidla 6 000 yýtiskfi za hod.

Největším soukromým kartografickým podnikem
ve Velké Británii je G e o r g e Ph i I i P a syn,
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vybavený výrobni technikou dobré úrovně. Velmi
dobře je zařizeno odděleni· pro knihařské zpraco-
vání map; je vybaveno několika skládacími (fal-
covacími) stroji, které skládají výtisk mapy řadou
ohybťi až do konečné úpravy. Nástěnné· mapy se
nalepují. vedle sebe- na pruhy plátna, které jsou
napnuty na stěhách knihárny, z nichž se· po
uschnuH sejmou a odřiznou od sebe. Pak jsou opat-
řeny dřevěnými lištatni, které se k ni!Jl připevňuji
kancelářskými spinačkami k tomu zvlášť uzpfiso-
benými. \Stočené mapy se navlékaji do celofáno-
vých obalfi, které se odvijeji z kotouče. V této
úpravě se mapy distribuují. Plastické glóby a glóby
velkých rozměrfi se vyhotovuji ručnim nalepová-
nim segmentfi na papírové, skleněné nebo kovové
koule, obyčejnéglóby opriíměru do 30 cm se zho-
tovuji ze dvou polokouli, které před Hm z potiště-
ného tuhého papíru· zformuje speciálni stroj. Pro-
totyp plastického glóbu se modeluje ručně, podle
něj se odlije matrice. do epoxydové p~yskyřice, kte-
rá již slouží k rozmnožOvání. Dalši exempláře se
vyhotovuji ruč-",ě tak, že do matrice se vkládaji
fólie poddé;l.jné had roviny s pevnými skleněnými
vlákny nqsáklými pryskyřici, které umožni pozděj-
ši ztv~dnutí odlitku. Firma exportuje kartografické
výrobky do řady státfi.

J d h n Bar t h o lom e w a syn je karto-
grafický podnik v Edinburghu s velkou tradicí. Tra-
dlCe s.e promítá nejen do obsahu vydávaných ma-
pových publikaci (Times Atlas), ale i do techno-
logie. Používá se jak ..nejnovější technologie, tak i
technologie staré, jako např. rytí do mědi, pokud
jde o aktualizaci st&rých originálfi.

xx. kongres IGU byl dosud nejrozsáhlejší a'
obsahově nejbohatšiakcí mezinárodniho výinamu
v oboru geografie a kartografie. Jednání ICA, kte-
rého se zúčastnilo kolem 350 účastnikfi, se vyzna-
čovalo bohatostí námětfi technického rázu a velmi
živou a věcnou diskusí. Účast na těchto význam-
ných akcich ukázala, že je nutné být ve styku a
sledovat 1 u nás současnou· problematiku světové
kartografie; Na drp.hé straně'\ však se ukázalo že
o naše výsledkY,ve Výfrobě i ve výzkumu. je v rdezl-
~árodni odborne veřejnosti značný zájem, přesto-
ze propagace a informovanost o našich pracich ne-
byla dosud podle našeho názoru úměrná dosaže-
~~m výsled~fim. Přep ,neúplnou znalost o kartogra-
fu v SSSR I v t>statmch socialistických státech je
sovětská kartografie všeobecně uznávána za jedno
z vedoucích odborných center ve světě.

Jednání probíhala v podstatě v 'duchu tvořivé \
spolupráce a věcného zájmu o·projednávanou pro-
blematiku a· př) vzájemném respektováni práv a
povinnost[. všech účastníkfi. Pouze delegaci NDR
nebyla umožněna účast pro prfitahy s udělenim
vstupniho visa do Velké Británié. proti čemuž byl
vznesen protest na zasedán:i valného shromážděni
IGU. '

Organizace příšHho kongresu IGU a jednání
lCA.bylo sVěř~no Indll a usk~t,ečni se pravděpodob-
ně v prosinCI 1968 v DillLPresidentem IGU byl
zvolen indický profesor S. P. Chatterjee, jedním
z vicepresidentfi jo akademik 1. P. Gerasimov
(SSSR)~ .

PříšH techni.ckákonference ICA b\lde uspořá-
dána pravděpodobně na jaře 1967 v Holandsku. No-
vým presidentem IQA byl zvolen Brig. D. E. O.
Thackwell (Velká Británie), generálním sekretá-
řem. dr. F.. J. Ormeling (Holand*o),· jednim z vice-
presidentfi prof. K. A. Sališčev ('SSSR).
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Hydraulická mechanizační souprava pro
vrtání jam
528.015

Inf. FrantiJek Šilar,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický'

I' Prahli

K odstranění fyzicky namáhavé práce při hloubení
jam byla konstruována již řada různých jamkova-
čů. Motorové jamkovače, držené při vrtání dvěma
pracovníky, se neosvědčily [1], protože néSnižují
fyzickou námahu obsluhujících dělníků.

Lépe již vyhovují jamkovače připevn~né za
traktor [2]'cNapř. u ÚGK Pardubice se osvědčuje
používání tuzemského jamkováče IN-50, který .lze
montovat jak na traktor Z-Super'50,tak i 25.

Hloubení jam není však jedinou namáhavou
prací při stabilizaci. Namáhavé je též ruční naklá-
dání kamenů na nákladní auto nebo jiné vozidlo.
Skládání již není tak obtížné, protože kameny se
shazují z auta přímo do vyhloubených jam. Při po-
užití tráktoru s jamkovačem nelze však současně
s vrtáním j9m rozv;ážet kameny, protože přtpevněný
jamkovač ,brání připojení valníku. V,,(JGK Praha
k ulehčení námahy při ng,kládání kamenů používají
nákladního auta V3S s mechanickou rukou. Vrtání
jam však musejí provádět jiným mechanizačním
prostředkem. ., ,

Komplexní mechanizace stabilizačních prací
vyžaduje, aby jedním zařízením bylo možno naklá-
dat a rozvážet kameny a současně hloubit jámy.

Tento problém se podařilo vyřešit výzkumným
pracovníkům u československých spojů. Na návrh,
Výzkumného ústavu SpOjů v Praze vyrobil n. p.
Dopravospoj v .Bratislavě prototyp hydrauHcké me-
. /chanizační soupravy pro spojové m9ntáže typ

HSM-S5T. Je montována na nákladní pětitunový
automobil Praga S5T, a to tak, že celá ložná plocha
se dá využít pro běžné náklady: Základem soupravy
je mechanická ruka HR-2501,která je umístěna
hned za kabinou vozu v mezeře, která vznikla
zkrácením valní ku o 30 cm a jeho posunutím do-
zadu o 30 cm.

Sériově vyráběná hydraulická ruka HR-2501 byla
upravena tak, aby na vý~ožn,ík bylo možno rychl{l
napojit vrtací a další přídavn'á zařízení. Vrtací za-
řízení (obr. 1) je zavěšeno výkyvně na výložníku,
kterým se řídí zdvih a přítlak vrtáku do země.
Hydromotor, který otáčí vrtací tyčí, je upevněn na
příclWtné vidlici. Vrtací tyč, která se skládá ze
dvou částí o délce 90 cm, má na zesíleném konci
rozrušovací hrot. V době, kdy se neprovádí vrtání,
celá skříň s vrtací tyčí se uchytí pomocí navijáku
čepem za lomitelnou část výložníku, takže nElPře-
káží při jiných úkonech. Je též možno pojíždět
s vrtací tyčí v pracovní poloze, ale výška vozidla ~e
tím zvětší na 3,5 m.

Hydraulická mechanizační souprava má dVéÍhy~
draulické okruhy, což umožňuje vykonávat dva pra-
covní pohyby, např. současně lze vrtat a jakkoli
pohybovat mechaniCk?u rukou. Pohon hydraulic-
kých a PQeumatíckých zařízení je odvozen od mo-
toru vozidla. Pohyb mechanické ruky lze řídit ně-
kterým z ovládacích panelů, které jsou umístěny
na obou stranách vozidla. Pohyb vrtaGího zařízení
lze ovládat pouze z pravé strany.
Nakládání a vykládání břemen se provádí pomocí

háku na výložníku. Připevní-li se na hák nosný
trám, lze s jeho pomocí nakládat a vYkládat sloupy
a patky. Pomocí zvláštního opěrného nástavce lze
pak výložníkem vytahovat sloupy přímo ze země.
nebo ,i je nasazovat ve svislé poloze ,do vyvrta-
ných děr.

Kompletnost celé soupravy doplňují dvě zaří-
zení: montážní plošina, a pneumatické nůžky. Po-
mocí montážní plošiny, (obr. 2) může pracovník vy-
stoupit až do výšky 8 m od země s vychýlením 3 m
od okraje vozidla. Plošina. zaujímá v pracovní po-
loze stále kolmou polohu k zemi a je zajištěna dvě-
ma brZdicími zařízenXmi. Čelisťové pneumatické
nůžky s dělitelným táhlem o maximální délce 2,5 m
jsou určeny k mechanickému stříhání větví stromu
,až ~o průměru 3 cm.

Hlavní technické údaje:
Nosnost při vyložení do 4 m 1 000 kg
.Nosnost při vyložení do 2,8 m 1800 kg
Nosnost při vyložení do 1,8 nt 2500 kg
Maximální výška háku 6 m
Vzdálenost vrtáku od osy otáčení 2,7 m
Průměr vrtané jámy 40 cm
Maximální hloubka vrtané jámy 1,8 m
Doba vrtání jedné jámy 2-5 min.
Maximální nosnost plošiny při výšce 6,6 m 150 kg ,
Celková váha soupravy asi 1000 kg.

I ,

~ouprav~ bude s~riově vyrábět bopravostroj
Bratislava. Predběžně se počítá pro rok 1965 s vý-
robou minimálně 20 souprav a pro rok' 1966 asi
90 souprav. Především budou jimi vybaveny Kraj-
ské správy spojů. Předběžná cena soupravy je vypo-
čítána na 65 000 Kčs, auto Praga S5T stojí kolem
75000 Kčs.
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V roce 1964 byl prototyp soupravy podroben pro- Busolni theodolit RBT 18
\fOzním zkouškám, kterých se autor článku zúčast-
nil. Zkoušky ukázaly, že souprava plní požadované
funkce dobře. Byly vrtány díry o hloubce 1;60 m
v okraji koruny silnice a stavěny sloupy teleko-
munikačního vedení. Doba vyvrtání jedné díry se
. pohybovala od 2 do 4 mInut. Obsluhu soupravy
stačí zajistit pouze řidič auta.

Z hlediska možného využití pro g~odetické
účely má souprava řadu předností. K rozvozu stabI-
II.začního materIálu a současnému vrtání jam stačí
řidič a jeden dělník. Přitom oba pracují bez zvlášt-
ní fyzické námahy. Umístění vrtacího zařízení po
straně vozidla je výhodné při stabilizacich podél
silnic, kde auto nepi'eká~í dopravě a kámen je
možno z ložně plochy shodit přímo do vyvrtané
jámy. Odpovídá-li průměr vyvrtané jámy rozměrům
kamene, . lze pak provést stabilizaci velmi rychle.
Průměr i délka vrtací tyče dosavadní soupravy jsou
pro geodetické účely zbytečně veliké. Zařízení pro
stavbu sloupů a montážní plošina by mohly sloužit
naJ:lř. ke stavbě signálů a pneumatické nfižky
k prosekávání záměr. Soupravu však lZe objednat
i bez těchto doplňujících zařízení, čímž se její cena
podstatně sníží.

Aby bylo možno provést ekotiomické posouzení
uvedené soupravy, je třeba ji podrobit provozním Technické ddaje·
zkouš~á~ při geodetických pracích, kde by se Jed- .
nak ZllS~l1yprovozní náklady a prověřily schopnosti I; Zvětšení dalekohledu
auta zajet všude tam, kde to geodetické účely vy- .
žadují. Pro srovnání cena dosud používaného trak- prťiměr objektIvu
toru s jamkovačem JN 50 a valníkemčiní asi zorný úhel
35000 Kčs, z toho jamkovač asi 8 000 Kčs. Provozní délka dalekohledu
zkoušky se soupravou HSM-S5T pomýšlí provést minimální 'vzdálenost zaostřenf
v roce 1965 ÚGK Brno. násobná konstanta

součtová konstanta

Firma OFD VEB FeinmesS Dresden, nabízI v po-
slední době nový typ busolního theodolitu RBT 18
(Reise Bussolep Tachymeter). Je to zlepšený dosa-
vadnI busolní tachymetr typu FBu 106. Svou kon-
strukcí .a přesnosti re určen pro méně přesné ta-
chymetrické práce a pro geologická a lesnická mě-
ření. Přístroj je vybaven vestavěnou celokruhovou
busolou a přiměřeně citlivou nivelační libelou na
dalekohledu. K měření vzdáleností sloužI obvyklý
nHkový dálkoměr Reichenbachova uspořádání. Mi-
mo busolní kruh má přístroj obvyklý vodorovný a
výškový skleněný kruh, jejichž čtenI je prováděno
v jediném mikroskopu, vyvedeném rovnoběžně s da-
lekohledem.

Pouzdro přístroje je celokovové s vodotěsným
uzávěrem přizpť'Isobeným požadavklim použití v tró-
pech. Na jeho spodním, dilu· je umístěno také nej-
nutnější přístrojové přIslušenství (šroubovák, pra-
chovka, sluneční clona, rektif1kační jehla, olov-
nice). Lehký a snadno přenosný staHv má zasou-
vací nohy.

Libely: dalekohledová
krabicová
alhidádová

18X
28,5 mm

20
158 mm
1,95 m

100
O

45"/2 mm
8'/2 mm
1'/2 mm

Horizontální a vertikální kruh skleněný:
dělení 10' příp. 10c
čtení odhadem 1'-1"

Busolní kru.h kovový
dělení
čtení odhadem

1° příp. 18
6'-10c

Váha přístroje
výška
šířka
váha pouzdra
výška
prfiměr

.3,3 kg
200 mm
165 mm
1,8 kg
260 mm
190 mm

lnt.· Vladtmtr Svačina
(JGK Praha

ti ť e r a t u ra :

11J S t o do I a, f., S i III r, F.: Stabilizace pomócl motorov~ch
jamkovačů. 1962, pardublce, OGK, zpráva o v~vojl Č. 3.

121 Vladlmlro·vlč. V., Klimeši M.: Mechanizace stabili·
začnlchpracl. 1963, .c;eodetický a kartogrliflck~ obzor, č. 7.

• s. 190-,.191. . . . .
(31 T h u n. A.: NOvij.technika v ČSSR pro spojové montáže. 1964.

Telekomunikace, č. '1,. s. 4.
14] K r c h ň a v f, F.: HydrauliCká mechanlzačná stlprava pre

spojoyě montáže. 1963, 1EI Dopravostroi. Č. 4, s. 1-5.
l5] Š II a r, F.: Mechanické hloubeni jam u čs. spojů .. 1964 Pra·

ha, V.OGTK,zpráva.
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Závod VEB Car! Zeiss Jena ohlašuje nový přístroj
(Obr.) určený pro úhlové měření v síti I. řádu a
geodeticko-astronomické určování zeměpisných
souřadnic pomocí různých metod. Přístroj je kon-
struován podle nejnovějších konstrukčních zásad.

V novém přístroji je Nložen do optickéhosy- .
stému lomeného čočkozrcadlového dalekohledu
.kompenzátor, který kompenzuje veškeré změny po·
lohy osy dalekohledu, ať jejich příčina spočívá
v kolísání svislé osy, či v nepravidelnos1;i čepů vo-
dorovné t!očné osy dalekohledu. Další kompenZátor,
zai'azený do čtecího systému svislého kruhu, stabi-
lizuje polohu čtecího indexu tohoto kruhiu. Tím od-

i padá svízelné urovnávání indexové libely.
Možnosti výskytu strhávání přístroje je zabrá-

něno novou konstrukcí trojnožky.
Objektiv dalekohledu má ohniskovou vzdále-

nost 930 mm, zvětšení 75krát pro měření vodorov-
ných směrů, azimutů i průchodů hvězd svislým vlák-
nem, zvětšení 64,5krát pro měření svislých úhlů
a průchodů hvězd vodorovným vláknem. Menší
zvětšení v druhém případě je důsledkem zkrácení
ohniskové vzdálenosti objektivu, které je způsobeno
vyřazením kompenzátoru točné osy dalekohledu
z optického systému objektivu;

Zvětšení dalekohledu je možno změnit (na
58,7krát, 37,5krát či na 50krát, 32,2krát) vymě-'
nitelnými okuláry. Před okuláry je možno zařadit
podle potřeby pevný záměrný kříž, či běž,ný nebo
neosobní registrační mikrometr, takže je možno
zvolit podle potřeby vhodný měřický postup.

Vodorovný a svislý kruh mají osvědčené dvo-
j'ité' rysky. Čtou se koincidenčním způsobem. Nej-
menší dílek stupnice mikrometru je 0,2". Kromě
přímého čtení kruhů je možno užít fotoregis"tracl.

Snímky dělení se proměřují na speciálním pří-
strojku. .

.Jemné šroubÝ ustanovek umožňujíautomatic-
kě dvoustupiíové cílení, hrubší a Jemné. To zaručuje
rychlost a přesnost cílení. Hledací dalekohled má
20tinásobné zvětšení. Hledání hvězdy v druhé po-
loze je usnadněno při měření průchodu hvězdy
svislým vláknem stavěcí libelou.

Přístroj se přesně centruje pomocÍ centra ční
podložky.- Rf

Z'lráva O vyhodnoceni tematických úkolli
Ú'SGK

Tem a t i c k Ý ú k o I č. 2 - Návrh jednoduché-
ho signalizačního zařízení pro zaměřování po-
drobného bodového pole trojÚhelníkovými ře-
tězci.

K řešení tematického úkolu došlo celkem 8 příspěv-
ku. Šetření o prospěšnosti prováděl Ústav geodézie
a kartografie v Praze. I když žádný z příspěvků ne-
vyřešil zcela zadaný úkol, přibližuje se nejlépe je-
ho požadavkům řešení ss. inž. Pastvy a Pákozdyho
z G~ode'tického ústavu v Bratislavě, které je kon-
strukčně i výrobně nejjednodušší. Kromě toho lze
zařízení podle návrhu využít i pro jiné signalizace.
Proto bylO rozhodnuto vyplatit oběma zlepšovate-
lům sníženou odměnu 800,-': Kčs' a současně jim
poskytnout náhradu ve výši 400,- Kčs za předlo-
žený prototyp. K ostatním řešením byl v soutěži
předložen jen jeden prototyp, který však bylo roz-
hodnuto na přání zlepšovatelů vrátit.

Te mat i c k Ý ú k o I č. 3 - Materiál pro signa-
lizaci při fotogrammetrické metodě vyhotovení

'. technickohOspodářské mapy. .

Tematický úkbl byl obeslán čtyřmi návrhy. Po je-
jich projednání a s přihlédnutím k výsledkům

šetření o prospěšnosti, které provedl Ústav geodé-
zie a kartografie v Opavě, dospěla soutěžní porota
k názoru, že žádný ptíspěvek nepřináší pokrok
proti dosavadnímu stavu. Proto bylo rozhodnuto
nevyplatit žádnou odměnu.

Tem a t i c k Ý ú k o I Č. 4 - Fotogrammetrická
sig~a1izace plotů.

Do soutěže' došlo celkem 5 návrhů. Z průzkumu
prospěšnosti provedeného Ústavem geodézie a kar-
tografie v Če:;kých Budějovicícha z projednání
v soutěžní porotě vyplynulo,' že úkol byl vyřešen
jen částečně. Proto bylo rozhodnuto vyplatit odmě-
nu ve výši 150,- Kčs pracovníkům ÚGK Pardubice
ss. inž. Urbanovi a Hyksovi, protože řešení, i když
je poměrně ekonomicky nákladné a nelze je proto
užívat hromadně, je použitelné v jednotlivých pří-
padech. I

T e ID a t i c k Ý ú k o I Č. 8 - Mechanizace na-
kládky a vykládky, stabilizačního materiálu;

Došlé 4 příspěvky posuzoval v ~mci šetření o pro-
spěšnosti Ústav geodézie a kartografie v Opavě.
Zjednání soutěžní poroty i z hodnocení ÚGK Opa-
va vyplývá, že žádný z příspěvků nelze hodnotit
kladně ja1«> vyřešení tematického úkolu, zejména
z ekonomického hlediska. Proto bylo rozhodnuto
nevyplatit žAdnou odměnu.
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Met6dy deliifr.ovanla lellov z letackých sním ok, lzda-
telstv·o AkademII nauk SSSR, Moskva - 1963' - Lenln-
grad, 140 strán, 1 obrázok, 42 graf9v, 41, tabullek, 20 fo-
tografU, 3 mapky a 11 odkazov na ojborhtl Hteratúru
v texte.,
Táto publlkácla je vlastne tématickým sbornikom pracov-
nikov Laborat6rla leteckf'ch met6d Státneho geologické-
ho výboru Akadémle vled SSSR, ktorý obsahuje 13 ve-
decko-výskumných prác. Najvlac P9zornosti sa v nich
venuje otázkam vymerlavacleho dešifrovanla leteckých
snhnok, ,typologického prleskumu a vzrastových pomerov
lesov. Sborník obsahuje však aj práce, ktoré prlnášajťí
konkrétne výsledky výskumu spektrálnej odrazovej
schopnosti rozllčných drevin a krtkov a tiež výsledky
výskumu rozllšovacej schopnosti leteckýcp snimok: Jed-
na práca podáva prehfad výskumov využiti a materlálov
leteckého fotografovanla 1esov v zahraničí. Všetky práce
podrobne vysvetIujú a zovšeobecňujú výskumy využltia ,
leteckých snímok pri šttídlu lesných zdrojov v rozl!č-
ných geografických oblasti ach Sovietskeho svllzu, opl-
sujú chara,kteristické zvláštnosti dešlfrovania lesných
komplexov' lenlngrajskej, novgorodskej, 11ilnskej, lvov-
skej a toínskej oblasti a Tuvinskej autonomnej SSR. "

Prvá a najobsáhlejšia práca tohoto sbornika je od
E. A. !3 a b I n s k e j, A. M. Ber e z I n a a od, I. A. T ru-
n o v a' "Dešlfrovanie lesov z leteckých snimok rozl!č-
ných druhov v horách Tuvy". Výsledky tejto velkej prá-
ce dajú sa zhrnút do týchto bodov:

1. Prl prieskume v teréne Sd zlstllo, že v smrekov-
oových, l!mbových a smrekových .porastoch ,prl pohlade
zo strany prevláda kuželovitý tvar korún stromov s tu-
pým vrchovcom. V ortogonálnomprlemete 2/3 stromov
má pretiahnutý el!psu prlpominajúci tvar, skoro 1/3 stro-
MOV má okrúhly a len 1110 hvlezdlcovHý tvar. Najokrtíh-
lejši tvar má slDJ"ek. potom 11mba a smrekovec. Nu ,le-
teckých snimkach tvary korunových projekcll tých Istých
drévin sa menla závisle od snimkovej mlerky a podmle-
nok osvetlenia. So zmenšovanim mlerky, leteckého toto-
gratovania hvlezdlcovité tvary korunových projekcU sa
stávajú okrtíhlymi alebo pretlahlymi. Ůalši prieskum tva-
ru korún strom ov rozl!čných drevin v jednotlivých leso-
vegetačných pásmach poskytne pomoc prl objekUvnej-
šom štúdlu a opise znakov ::lešlfrovania lesov.

2. Prl určovani drevných Zásob porastov zo snimko-
vého zápoja prl vymerlavacom ,dešifrovani leteckých
snimok dajú sa tíčelne použlf dva spasoby. Priprvom
spOsobe z grafu zakmenenle - snimkový zápoj urči sa
zakmenenle, kuktorému v tabulkách štandardných za-
kmeneni a zásob normálnych porastov (podla strednej
výšky a zakmenenia J ' sa vyhradil. zásoba. Prl druhom
spasobe z grafu stredná· porastná výška - snimkový
zápoj sa vyhradil. zásoba porastov. Určenie celkovej zá-
soby porastov podla hmoty stredného kmeňa je spojené
S určenim počtu stromov z leteckých sníkom. Celková zá-

, so?a určuje sa s.o zápornou systematickou cIiybou, kto-
re] vefkost rastle so zmenšovanim snimkovej mierky.
Stredná kvadratická chyba určenla zásoby pve trl mlerky
leteckých snímok je ± 24 %. Ul'řenié zásoby smrekovco-
vých I porastov já sa vykonať~ značne I presnejšie ako
v l1mbových. Po zavedeni opravy za stromy na leteckých
snimkach neviditelných podla zostavených radov počet-

, nosti v hrtíbkových triedach, systematická chyba urče-
nia zásoby v smrekovcových a v Hmbových porastoch
klesá na 8-9 0/0. Meranle snimkového zápoja je rahšie
ako stanovenle počtu stromov a preto maže byť' dopo-
ručené do praxe.

3. Panchromatické a spektrozonálne letecki snimky,
vyhotovené za rovnakých snimkovacich podmlenok, majtí
skoro rovnaktí roznšovaciuschopnosť (3-11 člarok na
1 mm). Na spektrozonálnych leteckých snfmkach dá sa
však rozpoznať omnoho vllčšle množstvo drobných de-
tallov ako na panchromatick,ých tej istej mlerky. Pres-
nost meranla drobných objektov na spektrozonálnych le-
teckých snimkach vefkej mierky je však inapriek tomu
menšlé ako na snimkach panchromatických, a to preto,
lebo prl fotografovimi na letecký fllm SN-2 musi' sapo-
užlť verml dlhá expozlčná· doba, ktorá lla leteckých
snímkach spasobuje zna(';ntí neostrosť obrazu.

4. Presnosť určenla počtu stromov z leteckých sni-
mok je prlamo závislá od snimkovej mlerky. 50 zvliČŠO-

vanim mlerky lllteckých sn(mok presnost určenla počtu
stromov vzré}stá. Druh leteckého filmu nemá sice pod-
statný vplyv na výsledky spočHanla kmeňov, ale lzo·
panchromatlcké emulzle poskytujú najlepšie výslejky.
Vysv~tIuje sa to tým, že tleto emulzle majú najvllčšiu
rozl!šovaCIU schopnost. V smrekovcových porastoch sa
dá počet strom ov urěiť, presnejšle ako v 11mbových.

5. Najlepšou mlerkou leteckého· fotografovania pre
účely lesotYPQlogIckého dešlfrovanla v porastoch smre-
kovca a Ilmby v pohod Tuva je mierka 1: 10-1 : 15000.

6. Výskum ukázal. že meranle výšok stromov pomo-
cou ekl!metra sa dá vykonať so strednou kvadratickou
chybou ± 1,14 m .. Na stereokomparátore z panchroma-
tických leteckých snimQk v mierke 1: 3500 (f = 305 mm)
výšky strom ov bol! vymeranéso strednou kvadratickou
chybou ± 2;65 m. '

Autorom druhej práce o spektrálnom vyMarovaní
nlektorých tesných objektov leteckého fotografovanla
je V. A. A I e k sej e v. Zaoó'erá sa v nej zrovnaním me-
rania a dynamiky spektrálneho vyžiarovanla korún stro-
MOV a padnej vegetácle na snímkach vyhotovených
v prírode a z Iletadla.

Tretia práca "Výskum dešifrovania typov lesa z le-
teckých snímok" je od D. M. K I r jej e v a. Zaoberá sa
v nej hlavne zákonltMťami rózmlestnenia lesných typov
v jednotllvých oblastlach a dochádza k uzáverom, že
1. letecká snímka poskytuje verkú pomoc ·prl mapovaní
lesných typov, 2. pri ješlfróvaní lesných typov treba
brať do tívahy celý komple){ pJ;'irodných podmlenok, ich
utváranle (vodopis, konfigurácla a reIlef terénu, druhy
pOd al.), a tiež zákonitosti Ich o.zemného rozmlestnenla
v, jednotlivých oblastiach. a 3. dešlfrovanle leteckých
sn(mok treba vykonat kvalltne a v prlebehu vonkajšich
prác starostlivo preverlt nejasné a sporné pripady'.

A. M. Ber e z ľn a I. A. T run o v so. autormi dal-
šej práce o výs~ume. presnosti vymeriavacleho dešlfrO-
vanla lesov z leteckých snimok. Ich výskum prlnáša
tieto výsledky a konštatovani~: .

1. Okulárne dešlfrovanle leteckých snímok zaručuje
prljatefné výsledky určenla taxačných vellčín tba na
vefktch plochách. V jednotlivých porastoch dáva úplne
neprfpustné chyby. Presnosť kombinovaného okulárno-
vymerldvacleho dešifrovanla je značne vačšla a prl sta-
noveni celkovej zásoby v jednotll,vých porastoch vyka-
zuje + 12,5 0/0. ,

2. Presnost určenla taxačných veličin touto kombi-
novanou metójou odpovedá presnosti doslahnutej na po-
zemných vzorových plochách .

. 3. Táto ·met6da zaruČUje nielen prljatelntí presnosť
určenla kvantltativnych veličin, ale 'zvyšuje aj spolahll-
vosťurčenia vellčin kvalltatívnych: veku, bonity, les-
ných typov a podmlenok prostredia.

4. Rozhoduúcl význam má výcvik personálu.
5. Pre široké použltle v zariádovatelskej praxi sa oj-

porúča spektrozonálny film a snimková mlerkal : 10000.
Pretože však letecké snímky v mierke 1 : 5'000 poskytujtí
možnosti O· niečo presnejšleho dešlfrovanla taxačných
veIlčín, použije sa táto mlerka len pri inventarizácll cen-
nejších lesov. '

6. Odporúča sa letecké fotografovanie spárenými ko-
morami: jedno na normálny,. druhé na spektrozonálny
alebo infračervený fllm. Prvé pre kombinované okulárno-
vymerlavacle deš1frovánle, druhé pre dešlfrovanle medzl-
vizl1rqvtch prlestorov tažkoprlstupných tízem( a prekon·
trolu pozemnej taxácle. ' '

7. V budl1cnosti bude potrebné rozširlť výskulJl na
zjokonalenlemet6d vymerlavacleho dešifrovania letec-
kých snímok za clerom ziskania Ilo možno najpresnej-
ších taxačných charakteristik lesov.

Autorml piatej práce "Odraz závIslosti typov lesa
od hydrologických podmlenok'na \eteckých snimkach"
stí. D. D. K va s o '" a D. M. K I r jej' ev. Znalosť zákonl-
tosU zmlen a strledanle sa jednotlivých typov lesa a tlež
delenle vodotokov na o.seky može usnadnlť dešlfrovanle,
. pretože dáva možnost r~glstrovať nlelen znaky vlastné I

danému typu lesa, ale aj ich vzájomné rozloženle a lc'h /
v~tah k vodným tokom.

A. M. Ber e z i n a L. V. T run o v a v dalšej práci
"Stanovenle hlavných taxačných vellčin porastov z le-
teckých sn(mok rnlerky 1:'3000 na základe ,vymeranla
a výpočtu" prlchádzajtí k .týmto záverom:
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1. Kombinovaná ekulárnb-vymerlavacla metOda de-
li1frovanta 'lesov z· leteckých sn(mok zaručuje určenle
e;trejných výliok a prsný,ch prlemerov, veku a zakmene-
nla, zásoby a zastúpenla porastov s takou presnosťou,
ktortl požaduje zarladovatelská Inštrukcla na vzorových
plochách. .'

2. Dešlfrovánle taxačných vellč(n na základe výpočtu
a meránla može byt'úspešne použité v zarladovateIskej
praxi pI'l zotavovaÍ1( charakteristik lesných porastov.
MetOda má bud(lcnost hlavne v j9dnoduchých lesoch se-
veru a je vhodná pre kontrolu inventarlzácle lesov a pre
kombináciu vymerlavacleho dellifrovanla s okulárnym
odhadom.. .

3. Pre zvýllenle kvallty vymerlavacleho deliifrovanla
porastov zarladovaterské a vedecko-výskumné organlzá-
cle musla systematicky zhromaždovat empirický mate'
rlál z ,rozličných geografických oblasU pre zostavenie
korelačných rovn(c vzájomne} závislosti šlrky korún a
prsný'ml prlemermi jednotlivých drevfn.

Sle:Imu prácu napfsall A. M. Ber e z I naD. M.
K i I' jej e v: "Určenle zakmenenia a zásob porastov z le-
teckých snlmok". Autorl v nej uvádZdjll, že spOsob vý-
počtu plochy zakrytej projekciami korlln strom ov na le-
leckých snlmkach je dosť tažký. Dá sa vhodne použit
prl vyhodnocovan( snfmek velkejmler)l:y: a prI určovanl
drevnej zásoby v uvolnených, rledkyc'h a' tvarove jed-
noduchý~h porastoch. SpOsob určenla Zakmenenia či zá-
soby sa dá lepšie uskutočniť na šikmých leteckých sn(m-
kdch velkých a aj stredných m~erok.

I. A. T run s .je autorom Osmej práce "Meranie
prlemerov korún stromov v pr(rode a na leteckých snlm-
kach". Uvádza v nej, že meranle priemerov kortln stro-
mov vprlrode prl vlzuálnom prlemete okraj;ov korún
sa dá vykonat s presnostou I± 0,3 m do výšky stromov
20 m. Presnost meranla sa :Iá zvýšit špeciálnym zácvl-
kom merača a, použlUm prfstroja na meranie korl1n
strorfi.bv. o meranl ,na leteckých snfmkach hovorf, že so
zmenšovanfm snfmkovej llíľerk}csa, zvllčšUjú chyby me-
ranla priemerov korlln. PrljateIné výsledky.merania prle-
merov korl1n poskytujtl leteoké. snfmky v mlerke od
1: 2000 do 1: 10400. Zá najlepšlU snfmkovt1 mierku čo
do vynaložených nákladov na letecké fotografovanle tre-
ba pokladať mlerky od 1: $ 000 do 1: 10 000.

V deviatej. práci sbornfka "Pr(spevok k otázke le.s-
nlckeho vymerlavacleho dešlfrovanla leteckých snfmok
.velke'jmlerky" D. M. K i r j I!I jev podává 'ueto výsledky
svojho výskumu: ,

1. Na leteckých sn(mkach veIkej mlerkY sa značne
7ivyšuje spoIahllv'ost dešifrovlmlazasttlpenla porastóv 'a
preto aj možnosti zfskanla taxačných charakteristik me-
r.anfm podfa jednotlivých :!revfn.

2. Letecké snfmky velkej mlerky' na rozdlel od snI-
mok stredných mlerok dovolujú značne presne určovat
Výšky jednotllvých stromtJv, ale nemajú prednost pI'l
meranf stredných por&stných výšok.

.3. Pre zadováženie letecký,ch snlmok velkých mie-
rok vhodnÝCh pre lesnfcke vymerlavacie dešífrovanle je
potrebné dodržiavať niektoré špeclálne požladavky pI'l
snlmkQvan( a pri volbe ohnlskovej vzjlalenostl komory.

Výsledky. dalšej práce A. M. Ber e z I n a, 1. A. T r u-
n o Va a N. G. C 'h a.r I n a "Zlstenie závislosti medzi lilI'-
kl!mi kortln a .prsnými priemerml kmeňov. stromov" sl1
nasle«;lovné: 1. spolahllvost určenia prsného priemeru
z lifrky koruny z leteckých snlmok je odvislé hlavne od
zemepisnej polohy, od lesného typu, zakmenenia a bo-
nity de~ifro\Taného porastu; 2. taburka podáv:a predmet-
nl1 závislost pre niek~oré drevlny; najvlac. tldajov má
pre borOvlcu či ~rel:u;3. je potrebnépokračovaf vo vý-
skume a štt1dlu závl.slostf medzi šlrkou koruny a prsným
prlemerom v porastoch rozličných zemeplsných oblastí
a dopIňat tabUlku (Jprsantl v bOde 2. novýmI tljajmi.
Vjedenástej práci G. B. G o n,l n l6a zaoberá otázkou

určovanla výliok strom ov zo ,šikmých leteckých; snfmok
a prlchádza k názoru, že táto metOdd je sice velmi.efek-
Hvna, ale že vyžaduje montáZ špeclálnych zarladenfá
prlstrojov:

Dvanásta práca, ktorej autorom je I. A. T run Q v,
sa zaoberá. opllf.'výskumom kombinovaného okulárnó-
vymeriav,a,cleho dešifrovanla leteckých snlmok. D. 1M.
K i I' jej e v V poslednej prácl"Využitle leteckých snf-
mok pI'l štl1dlu lesných zdroJov v zahranič(H podáva

prehrad o spOsoboch fotografovania lesov z lletadla,
o met6:!ach a technlke f.otografického vymeriavanld nle-
ktorých dendrometrických vellčfn stromov a porastov
ako aj o ich okulárnom odhade z leteckých snlmok. Ďa'-
lej sa 'zaoberá rozborom štúdií zahraničných autorov
o korelačných vztahoch medzi fotogrametricky namera-
nými hodnotami a odhadml taxačných vellčfn lesných
porastov. V závere svojej práce sa zaoberá metOdami
a technikou využitla leteckých snlmok pri InventarlzáCi!
lesov rozličných krajin vo svete.

Výsledky vfskumu dešifrovanla lesov z leteckých
snlmok uvedené v tomto sbornlku svedčia o verkejefek-
Uvnostl použitia snlmkových metOd pre prleskum lesov
za cierom ich raclonálneho využitia. Prieskum lesov po-
moCou týchto met6:! zároveň odkrýva možnosti najšlr- '
šieho komplexného štúdla prfrodných zdro~ov.

lnž. Vl. Cermák, CSc.,
Výskumný ústav lesného hospodárstva,

Banskťí Sttavntca

Z~kladní plán závodu (Ústav geodézle a kartografie
v Praze, Technologický postup č. 2, Praha 1964)
Základnf plán závodu plnl již po řadu let jako účelová
mapa požadavky našich průmyslových závodů vesměs
velmi úspěšně. Je samozřejmé, že rozvoj průmyslu, sprá-
va a údržba průmyslových závodů mapu tohoto druhu
potřebuje .. TEchnologie zpracováni základních plánů zá-
vodu nenr dosud jednotná; ačkoliv od doby jeho vzniklI
přibližně v dnešnl formě uplynulo vlcenež 10 let. Tech-
nologickým základem pro Základnf plán závOdu (dále
jen ZPZJ byl vzornfk býv. Geoplánu, zpracovaný prof.
Krumphanzlem. V r.· 1956 zpracoval. VÚGTK návrh nor-
my Záklacinl plán .závodu (zařlzenf) (tentýž autor), kte-
rý ale nebyl bohužel projednán jako závazná norma.
Ačkoliv většina ústavů resortu ÚSGK i jiné složky podle
něho ZPZ zpracovávajl, přece často snaha o plněni plá-
nu znamen&la zjednodušeni a snfžení jeho hodnoty. Při·
spěl k tomu také nový cenlk geodetických, topografic-
kých a kartografických praci z r. 1961, který v popise
prac( uvádí jen stručně obsah ZPZ, což umožňuje, dosti
libovolný výklad. Může se proto vyskytnout přfpad, že
se za tutéž cenu dodává velmi odlišný elaborát .

KdyZ bylo ~ozhodnuto o výrobě technlckohospodář-
ské mapy a byla vydána Instrukce pro tuto mapu, byl(J
velmi vhodné na jejlm .základě přikročit k standardizaci
všech účelových map,' tedy také ZPZ. Neboť ZPZ je ve
smyslu této instrukce typickou účelovou mapou. Závod-
ni pobočka CSVTS při ůGK Praha iniciativně vytvořila
tecl1nologickpu komisi pro tento účel ve sl(}ženl: inž.
Herda, Inž. Weber, Inž. Hanuš, inž. Nádvornlk, která
přepracovala na základě instrukce THM, nových 'CSN
a zkušenosti pracpvníků ústavu uvedený návrh normy
VÚGTK. Po projednáni technologem ústavu dr. Jellnkem
byla vydána jako závazný technologický postup v ústa-
vu. Vzhledem k významu a důležitosti této technologie
je Vhodné uvést dále jej( nejdůležitější ustanovenI.

ZPZ se vyhotovuje v zobrazenf Gaussově v souřad-
nicovém' systému 42 a' výškovému systému Baltskému,
Pouze tam, kde je dovoleno použlvat systému Křová·
kova a výškového systému' Jadranskt1ho, je možné vy-
hotovovat ZPZ v těchto' systémech. Základním měř1tkem
ZPZ je 1:~00, menší měřltka je možné vyhotovit foto-
graflckýmzmenšenlm. Klad a rozměr mapových listů je
dán zásadou maxirtlálnl využitelnosti dna pro závod. To
znamená, že malé' závody se pokud možno. vyhotovujf
na jeden mapový list, větší závody na mlnimálnl počet
listů. Mapový rámec je vždy pravol1hlý, souřadnicový
systém se vhodně pootoč! li posune. Polygonová s[f se
v závodech buduje '7ždy s větší hůstotou než v ·zastavě-
ných částech Územl,. body sestab1lizujf kameny jen vý-
jimečně v neupraveném terénu, jinak se použíVá trUbek
zajilitěných betonem, hřébů a· nástěnných značek. 00-
pustné odchylky polygonových pořadů se stanovl 50 %

,hodnot pro.pořady THM zvýšené přesnosti, souřadnice
se počltajl na mml1l€try. Mlstnf. nivelačnl s[f se v Zá-
vodech buduje rovněž s většl hustotou. Obsah ZPZ tvoři
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všechny předměty využttelhé pro sledovaný účel. Dltle-
žité je ustanovení o podzemních vedenich, které se
vždy polohově kontroluji pomoci detektorů, sa!llozřejmě
při využiti dostupné dokumentace a znalostí pracov-
níků ,závodu. Tímto ustanovením se podstatně zvýší
kvalita ZPZ, nebot se dříve vyskytly připady, že pod-
zemni vedení byla zkreslena podle nespolehlivé doku-
mentace chybně. Je pochopitelné, že i když to nebyly
chyby autorů ZPZ, snížily jeho hodnotu. Vybavení na·
šich pracovišt detektory, rozvinutá a osvojená meto-
dika a značné zkušenosti k tomuto postupu opravňují.
Při zaměřováni polohopisu se klade důraz na použití
polárni metody, která při použití přIstrojů' Redta nebo
BRT podstatně zvyšuje produktivitu. Při měření poloho·
pisu ,se vyhotovuje pouze pomocný polní' náčrt tužkou
od ruky. Polní náčrty se vyhotovujI překreslenim po-
~ocných náčrtů na průsvitný papIr nebo, fólii. Otisky
polnIho náčrtu polohopisu jsoU podkladem pro poln!
,náčrt výškopísný a pro zaměřen! podzemních vedení.
MěřHko polních náčrtů je nejmeně 1:500. Pro zobrazf(!n!
se používá papíru s hlin!kovou f61U. Způsob zobrazení
je závislý na způsobu reprodukCe a' složitosti podzem·
nich vedení. U závodí\., jejichž ZPZ bude reprodukován
iotolovým tiskem a kde je jednoduchá sít podzemnich
vedení, se podzemní vedení zobrazují společně s polo-
hopisem smluvenou znač1/ou. U velkých závodů se, slo-
žitou sítí podzemních vedeni nebo požaduje-li objed-
natel reprodukci tiskem, se jednotlivá vedení mohou
reprodukovat barevně. V tom případě se z originálu
polohopisu vyhotoví modrotisky pro yýškopis a pro kaž-
dou barvu podzemních vedenI. Vhodné je téŽ' vyznačit
budovy šedými lemovkami, pro které se rovněž vyhotoví
modrotisk. Podzemní vedení' je výhodné také označovat
čísly podle desetinného tffdění CSN 130071 až 130074,
dále je možbé vyznačovat směr toku média a jeho vlast-
nosti, materiál, potrubí, světlost, technické údaje o ka-
belech a tvárnlcových tratích apod.

Součástí elaborátu ZPZ jsou! otisky polních náčrtů,
seznam souřadnic a výšek, technická zpráva a mate-
riály Q podzemních vedeních (dokumentace, výsledky
šetření, hloubky šachet apod.]. Do technické dokumen-
tace ÚGK se předáv'ají jen výsledky, využitelné pro ve·
řejná mapová dna a geodetické základy. Ostatní elabo-
rát se předává objednateli.

Při pracích na ZPZ se doporučuje využívat jednak
uvedený návrh 'normy VÚGTK a dále~ publikaci "Inže-
nýrská geqdézle" prof. Krumphanzla, pokud jsou v sou-
ladu s tecllnologickým postupem. .

V závěru je vhodné poznamenat, že podobným po-
stupem by bylo zapotřebí zpracova.t technologie dalších
účelových map, nebot nyní je pro 'standardizaci techno-
logU velmi vhodná příležitost. Důležité je, aby tyto tech-
nologie byly závazné pl'O všechny geodetické složky,
neboť jinak je možné vykládat si i ceník libovolným
zpdsobem. Herda

Prof. ln!. dr. Josef BOhm,DrSc.

Vyro'VnAvacl poěet

492 stran, 116 osrázkt'i, 123 tabulek, váz. 3650 Kčs, SNTL,
Rada teoretické literatury, 2400 výt. (C3]. 1965. Společné
vydání s SVTL.
Podává základy teqrle chyb, zabývá se vyrovnánímpl'í-

mých, zprostředkujících a podmínkových pozorování
metodou nejmenších čtvercd, probírá analýzu výsledkt'i
měření a vyrovnání ,.8 systematické chyby a funkční zá·
vlslosti. Při analýze výsledkd měření a pl'i hodnocení vy-
rovnávacího postupu používá také matematické statis-
tiky.
Posluchačdm zeměměl'ického 4nženýrství a ,všem pra-

tovníkdm, kteří konají rdzná měl'ení fyzikální povahy.

proveden podle směrnic, v nichž se požadoyalo
zobrazit komuqikační síť (silnice poštovní a ob-
chodní, spojovaCí, polní a lesní cesty, stezky a pě-
šiny},vodní síť (se všemi mosty, přívozy a brody,
tybníky, tůněmi, močály, kanály), sídla (vesnice
podle polohy domů, u městysů a měst hradební zdi,
všechny význačné budovy polohopisně správně),
,ale i jednotlivé domy (zámky, dvory, kostely, mlý-
ny) a porost stromů podél cest, silnic a toků, lesy,
louky a pastviny. ,

Kromě těchto situačních prvků bylo úl~olem
znázornit terén tak, aby byly vyznačeny dominující
vyvýšeniny s dobrým rozhledem a ostatní vyvýše-
niny se všemi mírněji i příkřeji skloněnými úbočími
horizontálně rozčleněnými na svahové hřbety a
údolí. Na znázornění terénu byl kladen zvláštní
důraz; byl proveden novým způsobem, nikoli dosud
užívaným 'kopečkovým z.piisobem, nýbrž kombinací
tónování a šrafování. Tónování bylo provedeno zře-
děnou tuší štětcem podle zásady, čím větší sklon,
tím tmavší, tón, šrafování bylo provedeno tak, že
zkřížené čárky byly kresleny přibližně vE!'směru
spádu podle zásady čím vyšší, tím tmavší. ,

Polní operát získaný spěšným mapováním me-
todou "A la vue" (pohledovou] byl v zimních měsí-
Cích z Jtednotlivých dílů\sestaven do sebe a nalepen
na plátno. Polní originály o.dčistokresby se ještě
liší tím, že na sekcích čistokresby je na pravé stra-
ně soupis obcí s počtem obytných dom,ů.

Jednotlivé mapové sekce podávaly barvitý
obraz krajiny. Polohopis byl znázorněn tmavě še-
dou tuší, zděné budovy, hlavní silnice a kamenné
mosty červeně, šedé značky cesty byly hnědožlutě
vyplněny, vodní toky a okraje vodních ploch byly
vybarveny tmavě modře, vodní plochy světle modře,
plochy luk a pastvin žlutozeleně, lesy šedozelenou
stromkovou kresbou. Pracovní postup na situačně
málo spolehlivém podkladě zvětšené Mťlllerovy
mapy byl příliš rychlý a velmi málo přesný, proto
došlo k mnoha nepřesnostem, které byly zjištěny
při zpracování vojenského popisu každé sekce. Ten-
to popis obsahoval popis cest z vojenského hledis-
ka, popis průchodnosti lesfi, schfidnost močálfi, po-
,pis obcí, možnost ubytování, zásobování apod. Tyto
pot>isy sekcí pro Cechy jsou svázány do 19 knih.
Zjištěné nedostatky na jednotlivých sekcích z Cech,
Moravy, Slezska a Slovenska byly pak odstraněny
při revizích a novém mapování v letech 1778 až
1783 na 386 sekcích.

Ovšem i nově mapované sekce vykazují defor-
mace v sltuaci, poněvadž celému mapování chyběl
jednotný geodetický základ. Posuny a deformace
jsou zřejmé při porovnání prostoru sekce z I. vo-
jenského mapování se stejným prostorem sekcí
z III. vojenského mapování, uveřejněného v publi-
kej.ci "Mapování a měření českých zemí od pol. 18.'
stol. do počátku 20. století", vydané OSGK 1961.

Přesto však je to dílo pozoruhodné a je škoda, že
originály nejsou vlastnictvímCSSR; jsou uloženy ve
Státním archívu ve Vídni, jako velmi vzácné doku-
menty. V CSSR jsou ve Státním archívu v Praze ulo-
žen,y fotografické negativy všech sekcí.

Vzpomínka na toto dílo nutí k zamyšlení a ke
srovnávání s dnešními úkoly, neboť celé Cechy byly
zmapovány za 4 "roky, a přičtou-li se k tomu ještě
4 roky, potřebné k provedení revize na polovině
listfi, vzbuzuje obdiv úsilí, organizace i výsledek
práce vykonané za 8 let. Inž. Pecka
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Dne 23.'·l!stopadu '1984 se konal ve Výzkumném I1staVl.\
geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze
seminář k výzkumnému úkolu Výzkum zlepšení foto-
grafické kvality leteckých měřických snímků, který je
současně řešen. Rešitel úkolu, pracovník foto,grammet-
rického oddělení Vladimír Komárek, seznámil účastníky
semináře stručně se stavem výzkumu a dosavadními
výsledky.

výv~j fotogrammetrickýchvyhodnoco~acích .strojů
byl v poslední době rychlejši než vývoJ fo,tograflckého
materiálu a přístrojů pro fotolaboratorní zpracování.
Z toho důvodu množství informací a přesnost, poskyto-
vané fotografickým materiálem, zůstávají pozadu za
možnostmi vyhodnocovacích strojů: Např. až dosud značně
rozší,řené převíjecí vyvolá vadlo není vhodné pro vyvolává·
ní leteckých měřickych f1lmfi, neboť deformuje vyvolávací
proces. Mnohem vhodnější jsou dnež Již existující vy-
volávélCí automaty. Pro vyvolávání v automatech je však
nezbytné, aby doba osvitu snimkQ byla správně sta-
novena. Určení správné expozi,ce je možné i při použiti
amatérského expozirnetru, pokud Je prováděno letecké
fotografování z 1?ětších výšek a rozdíl jasu terénních
předmětfi není příliš velký. ExistujIcí letec,ké expozimetr-y,
např. sovětský nebo německý, mají stejný nedostatek jako
expozimetr pro fotografy-amatéry, tj. příliš velký úhel
záběru Ve VÚGTK byla VI. Komárkem navržena kon-
strukc~ /leteckého fotometrtÍ, "jehož úhel záběru je 70.
TakoiVý fotÓmetr umožňuje změřit jas i menších terén-
ních předmětů a usnadní stanovit expoziční čas
's ohledem na nejméně jasné předměty tak, abychom
dostali optimální hodno,tu nejmenší optické hustoty ~a
negat!vu: Prototyp leteckého fotometru VÚGTK byl již
vyroben v n. p. Elektročas a v současné době je zkou-
šen organizacI provádějící letecké snlmkování. Jen správ-
ně exponovaný negativ nám umožnI čitelnost deta!lfi
na snlmku. Pro stereoskopické pozorování leteckých
sníinků je právě důležitý kontrast 'sousedních detailů.
Tento kontrast je při leteckém fotografování snižován
tzv. vzdušným svěf.lem. Určitá kompenzace vlivu vzduš-
néhosvětla je možpá liž při fotografování. Nejčastěji
s.e užívá barevným filtrů, což však nenl vždy I1spěšné,
nebot vzdušné světlo má proměnlIvý spektrální cha-
rakter. Vhodnějšl je použití polarizovaných filtrů, \ je-
jich užití však,naráží na technické obtíže. Rešit-el výše
jmenovaného výzkumného I1kolu provedl ta'ké některé
zkoušky na elektronické kopírce, která je v současné
době vyvljena ve Výzkumném I1stavu zvukové, obrazove
a reprodukční techniky v Praze. Diapo!,1;itivy pořízené
na této kopírce byly již zkušebně vyhodnoceny na unl-
verzálnlch stro1ích na některých fotogrammetrických
pracovištIch. .
V živé diskUsi vystoupila řada. pracovníkfi z rfiz~

ných fotogrammetrických praoovišt v CSSR. PracovníCI
z pracovlšť, kde bylo provedeno srovnávacl vyhodnoce-
ní diapozit!vQ pořízených na kontaktnl koplrce a na
kopírce elektronické s vyrovnáním kontrasJu, se v~
svých názorech na diaP011itivy pořízené na. vyrovnávacl
elektronické kopírce' různili. Markantní zlepšení zaUm
nebylo dosaženo. ŠkodliV'Ost vržených stínů v zastavě-
ném I1zemí se dosud nepodařilo odstranit. Diapozitivy
pořlzené na elektronické kopírce "Cinte,l", kte'ro~ má
k dispozici organizace! pořizujlcí měřické diapotitivy,
poskytovaly poněkud ,lepšl Výsledky než. diapozitivy,
pořízené na elektronIcké koplrce VÚZOR'r. Avšak tato
koplrka je dále vyvljena a je 1l;aděje na předstižení za-
hraniční koplrky "Cintel".
V diskusi' bylo dále, připomenuto, že na základě

~ vS'zkumu prováděného vé VÚGTK v létec~ 1962 až '1963
, luž. Maršíkem byla vypracována definice optímálnlho,
snímku pro fotogrammetricl;l:é vyhodnÓcenf.' Zatím však
nejsou zabezpečeny všechny tecbhioké, a organizační
předpokladY pro pořizování takových snímkfi. Příznivější
podmínky jsou dnes pro Výrobu diapozitivfi a k zVý-
šení kvality negativů může, přispět zavedení do praxe
foto/netru VÚGTK. Závěrem diskuse bylo konstatOiVáno,
že současný stav sl vynucuje zlepšení 'kvaÍity letecký~h
měřických snlmků, a je tedy výzkum, prováděný ve
VOGTK, prospěšnf. ' i4ar!fk

SeminAl' ometod6ch Vyhledáváni podzemnfch ve-
dení pfistroji Ferrolux
Dne 26. 11. 1964 uspořádala pobočka CSVTS při ÚGK.
Praha v sále I1středl ČSVTS seminář o m e t o d á c h
vy h le d á v á n í pod zem n í c h ve den í, pot r u-
b I a k a b e I fi přístroji Ferrolux firmy Seba z NSR,
na kterém přednášeli pracovníci této firmy inž. Jlickle
a inž. Eckleder. Na semináři byl předveden nový typ
hledače (detektoru) FLS 84 s příslušenstvím a byly
uvedeny hlavní metody vyhledávání a použití tohOto
hledače. NovÝ' typ hledače je 'vI! srovnání s předcho-
zími typy zlepšen konstruktivně i. kvalitou materiálu.
Dosavadnl typy trpí totiž značnou poruchovost! a i vy-
baveni není přlliš kvalitnl. Nový typ má vysllače s vý-
konností buď 0,6 W, 2 W nebo 20 W, doplněk 'tVoří filtr,
pomoci kterého se vyhledávají elektrické kabely do
napětí 500 V velmi jednoduše; vysílač se na hledané
vedení přlpojl zástrčkou filtru do zásuvky elektrického
vedení. Vysil ač pracuje s kmitočtem 1,45 KHz nebo
10 KHz, s galvanickým i induktivním přiPojením na
hledané vedeni a s proměnhvou vnitřní impedanci od
0,5 O do 1000 O. Je napájen vestavěným akumulátore\ll,
který se dobíji rovněž vestavěným zařizenlm se samo-
činným vypínáním ze světelné sítě. Přijímač Í'e stejně
jako předchozl typy vybaven ferritovou hledací cívkou,
která je noVě zařízena na přimé vyhledávání silnoprou-
dých kabelO. o kmitočtu 50 Hz bez použiti vysilače. Při·
jímač je napájen dvěma plochými bateriemi 4,5 V. V dal-
šl část! uvedl inž: Eckleder 'základuí' metody vyhledá-
vání a podrobněji se věnoval blal/ně metodě Induktiv-
ního připojení a vyhledávání nezp.ámýchpodz,emnich
vedení. Přednáška byla doplněna' diafilmy. V závěru
zodpověděli přednášející řadu' odborných dotazů.

Seminář byl hojně navštíven' a potěšitelná byLa účast
většiny pracovnfkfi - detektoristů. Oba předJllášejlcí
byli překvapeni dobrou odbornou I1rovnlnašich pracov-
nikil i odborné literatury o deiektorech (přlručka ÚGK
Praha "Elektromagnetické určováni polohy podzemnlch
vedenl"Ei sbornlk ÚGK Brno ze semináře o vyhledáváni
podzemních vedení v Gottwaldově v r. 1963). Podstat-
ným pi'lnosem semináře bylo, že naši pracovníci měli
možnost ověřit si vlastnI znalosti srovnánlm s metoda-
mi, používa'I1ými v NSR.

Následujtcí den uspoi'ádaly městská odborná skupi-
na geodézie a ka'rtografie spolu s městským výborem
energetiky ČSVTS pokračování seminář-e, které bylo za-
měřeno přede'všIm na zjištováI1I poruch podzemnlch

i vedeq,l, zejména kabelfi. V přeplněném . velkém sále
I1středl ČSVTS v Široké ulici popsal podwbně inž. Jlickle
jednotlivé přístroje, jejich funkci a postup při vyhledá-
váni poruch kabel" a svfij referát .doplnil promítnutIm
řady diapositivfi. Po stručném uvedení kl,asických ZPŮ"
sobCi, které jsou relativně nepřesné (tolerance až ně-
kolik metrfi), vysvětlIl výhody přlstroje Ferrolux super,
kterÝm lze při správném postupu najlt místo po'ruchy
téměi' 's bodovou pi'esností, což umožňuje zabránit zby-
tečným výkopfim. Přístrojem lze snadno vyhledat I ka-
belové spojky. Inž. Jl1cklf! popsal 3 různé postupy, při
všech je však nutno znát správný směr trasy kabelu,
nebo jeho polohu přistroJem vyhledat. Znovu popsal
pohotovou induktivní metodu vyhledáni kabelu i postup
při galvanickém připojení, které několikanásobně zVýší
přesnost. Pornocí oddělovaclho filtru je možno tohoto
dJ;uhěho postúpu použit i v případech, kde vodiče ne·
mohou být vyp1nány, a propojenlm celé rozvodni sítě
jedné transformačnl stanice je možné celé její pro mě-
i'&nl ft zjištěni pl'lps,dného neSprávného rozdělenI fázi.

Dlskusoebyla neobyčejně živá. Oba. zástupcI firmy
seba museli podrobně vysvětlovat teoretickězdfivodnění
I praktické prováděni hledání poruch nejen na kabe-
lech, ale i na vódo,vodních potrublch, hledáni polohy
kabeh'i v pi'lpadech rQzného speciálního uloženi (para-
lelně, nad sebou, při kříženi atp. J,hledánl polohy vodo-
vodnlhopotrubí a kanalizace. Podle jejich I1dajfi lze
přístroje použit k ,identifikaci polohy kabelu až do hloub·
ky uložení 10 m s přesnnsU určeni ± 10 cm. Závěrem
informovali zájemce o vývoji přlstroje Dynatronic, p'ra-
cujlclm na echovém prIncipu, kterS' má mlt dosah pro.
odhaleni Jíabelové poruchy 20 km.
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1. Je povinnosti státnich notářstvi připojovat k listině,
která.Je předmětem zápisu v evidenci nemovitosti, vý-
pis z pozemkové knIhy a identifikaci parQlll?

.Státní notářství nejsou povinna připojovat --k listině.
výpis z pozemkové kniht (lustrum) ani identifikaci .
parcel. Ideritilikace parce se pro,vádí ná podkladě vý-
pisu z pozemkové knihy nebo jiné listiny prokazujíc1
vlastnictví ještě před sepsáním listiny, která potom
musí již obsahorvat údaje [parcelní čísla aj.) podle EN.

Pro identifikaci parcel se používá zpravidla přede-
psaného tisko'pisu, který obsahuje údaje týkajicl se ne-
movitostí podle pozemkové knihy (nebo listiny) a jim
(odpovídající údaje podle EN. \

Tiskopis se vypiňuje dvojmo. Originál vyplněného
tiskopisu zůstává na středisku geodézie a jeho průpis
obdrží státní ~otářství.

Stře.disko geodltZie po obdržení listiny připojí ori-
ginál tiskopisu (identiflkac.e) k listině.

ldéntifikaci parcel možno též vyznačit na výplsn
z pozemkové knihy;, kte,rý se rovněž vyhotoví dvojmo.
Další postup je obdobný, jak je uvedeno shora.
Vzor tiskopisu pro identifikaci parcel bude uveřejněn

v připravované společné směrnici ministerstva spravedl-
nosti a ÚSGK.

2. Jak postupllovat, zjisti-li Se při identifikacl, Ie poze-
mek se zvětšil o část cizího pozemku, kterážto část "0-
byla právně převedena do vlastnictví?· .

V tomťo případě středisko geodézie obnoví na mapě
evidence nemovitostí původní vlastnickou hranici podle
katastrální mapy bez vytyčování v přírodě a dříve slou-
čeMU část označí parcelním čísl,em.

Předmětem změny ve vlastnickém vztahu bude jen
původrrípozemek ve vlastnických hranicích. Dříve slou-
čená část, označená nově parcelním čís)em, zůstane
zapsa.na pouze v e·videnčnímlistě.

3. Může být předmětem zápisu listina, která obsahuje
převod nebo přechod vlastnictví k pozemku označené-
mu parcelním číslem' 8 ke stavbě na tomto pm:emku,
která je v listině označena pouze číslem popisným nebo
evidenčním 8 která neni v EN zApsána, protože ne.byla
dosud zaměřena? Jde o stavby postavené před 1.4. 1964.

Na list vlastnictví se zapíší pouze nemovitosti ozna-
čené parcelním číslem; kdežto stavba na pozemku, kte-
rá není dosud zapsána v evidlijnci nemovitostí, nezapi-
suje se na list vlastnictví anl~slem popisným ani ervi-
denčním .. Tyto stavby se zapíší na list vlastnictví až po
Jejich zaměření a zakreslení v mapě. Stavby, je,jlch pří-
slušná čp. č. e., garáže apod. se zapíší do záznamu'
změn s parcelním číslem pozemku, na kterém stavba
stojL

4. Vyznačování rekreačních chat, garáží a podobných
staveb na cizích pozemcích tkromě staveb na poze.-
oloh s právem osobniho užívání pozemku).

a) Byla-li stavba postavena na cizím pozemku před
1. 4. 1964 (na najatém pozemku nebo pozemku, k ně-
muž bylo zřízeno právo stavby), která dosud není v evi-
denci nemovitostí vyznacenac (tj. zaměřena a zakreslena

1 v mapě EN), zapíší se údaje z lis,tiny do záznamu změn
, a v rá~ci plánu provede SG 'poti'ebné šetření, 'popřípa-
dě měrení. V tomto případě se předpokládá, že listina
obsahuje parcelní číslo pozemku, na kterém stavba
stojí.

Zjistí-li se při místním šetř,ení v obCi" že zaměření
chaty podle měřických přellpisft by bylo neúměrně ná-
kladné,např. chata stojí v komplexu lesa, zaměří se
stavba přibližným způsobem, např. jako kultura,. Ve
zvlášť mimořádných a obtížných případech je možno

/ takovou stavbu určit POUZIl přibližnou polohou a v mapě
zobrazit schematicky (čárkovahě). Vlastní zaměření
chaty, popřípadě i příslušného po,zemku, se .provede
podle předpillů - úleva platí pro připojení na pevné
body. Jestliže se při místním šetření zjistí, že nejde
o nemovitost ve smyslu § 119 o:1st. 2 o. z., měření se ne-
provede. Tato skutečnost se sdělí písemně mistnímu ná-
rodnímu výboru li listIna se vrátí státnímu notářství,
u kterého byla registrována, s upozorněním, že nejde
o nemovitost.

bJ Jde-II o obdobný případ jako ad a), ale v listině
není uvedeno parcelní číslo pozemku (pozemkové par-
cely), na kterém stavba stojí, tzn. že je uvedeno jen čp.,
č. e., garáž apod., zapíše se listina do záznamu změn .
Další šetření ani měření. se nepmvede a státníhotář-
stv! se upozorní, že stavbu nelze zaměřit, dokud ne'budé
sděleno parcelní číslo pozemku, na kterém stavba stojí.

c) Po-kud půjde o kolonii zahrádkářů, v, níž jsou
pmvizorp.í stavby a tyto nejsou nemovitostmi, oddělí se
celá kolonie jako jeden pozemek, který se zařadí do
převažující kultury' (zpravidla zahrady), vyhotoví se
samostatný evidenční list a v,ede se v sektoru č. 21 -
pozemky qepatřící zemědělským závodům. Pokud ojedi-
něle budou v této kolonii stavby (chaty), které JSOU
nemovitostmi, postupuje se obdobně jako v bodu a).

dl· Stavby na pozemku, k němuž bylo zřízeno právo
stavby [jen podle dřívějších předpisů platných do 3l.
3. 1964), se vyznačí jako stavba na pozemku s prá-
vem osobního užívání, viz vzor přílohy č. 10/2 - Směr-
nice EN, část B, s tím rozdílem, že v části B-LV místo
označení ,;Osobní užíváni" se zapíše "Právo stavby".
U vlastníka pozemku, který zřídil právo stavby, se po~
znamená v, části C-LV: "Právo stavby na pozemku parc.
č List vlast. č - 30/64". \

Jako zásada platí, že na list vlastnictví se zapíší
pouze nemovitosti, které jsou uvedeny v listinách podle
par celních čísel vedených v EN - viz § 6 odst. 2 vy-
hlášky č. 23/1964 Sb. Zdůrazňuje se, že se to týká i ne-
movitosti, na cizím pozemku, jejiž půdorys musí být
označen parcelním číslem stavební parcely.' V těchto
případech se vyznačí zápis v části B-LV způsobem po-
psaným ve Směrnicích EN část B odstavec 4, 52, nllpř.
čp. 15
na st. 20

5. Zapisuji se, Dlllmovitosti (národní majetek) ve správ/!
riárodniho výboru (ONV, KNV, MěNV) na. listy vlast-
nictví na jednotlivé odbo'ry, jak bývá uvedeno v listi-
nách?

Nemovitosti. ve správě národních výborů 'se zapi-c

sují. ha listy vlastnictví jen s vyznačením příslušného
národního výboru, bez uvádění jednotlivých odborů.
Odbory NV, které zajišťují jednotlivé úkony správy, ne-
jsou samostatnými subjekty správy, ale jednají jménem
příslušného národního výboru. S tímto způsobem zápi-
su projevilo souhlas Předsednictvo vlády, odbor pro
národní výbory, dopisem ze dne 17. 10. 1964 č. 33
216/64-01.

6. Občan pře4J,ožil geometrický plán na vyznačení vlast·
niDtvi rodinného domku li EN; pozemek, na kterém do·
mek stojí, je jeho vlastnictví, není l1šak dosud na listu
vlastniotví zapsán; Jak postupovat?

V tomto případě SG vyzve občana, aby předložil
rozhodnutí NV o' udělení čp. a vlastnictví prokázal vý-
pisem z pozemkollé knihy nebo právo,platnou listinou.
Výpis nebo listina (ověřený opis) zůstane uložena ve
Sbírce listin SG. Jestliže občan tyto náležitosti splní;
potom je I;líožno na LV zapsat jak pozemek, tak I ro-
dinný doniek, Přitom je' třeba zkoumat zejména pří-
padné závady (břemena). Při zápisu' se postupuje podle
rámcových pokynů pro šetření při zakládání EN II. etapa
ze dne3l. 7. 1004 čj. 23 • 334.8-8800/1964 [Seznam
tech. předplsii X/64).

Nepředloží-li 'občan výpis ,nebo listinu. provede· se
zápis rodinného domku v opertítu EN' kromě zápisu 'na
LV a rodinný domek se zapilie 'též do Z'tíznamu zn1ěn;
'l}a LVse zaplše až v II. etapě.

'Jde-li o 'rodinný domek, jehož stavba byla do'končena
před U 4. 1964, nemusí být ke geometrickému 'plánu
,připojeno rozhodnv,tí 9 udělení čp.

Obdobně se postupuje při vyznače'hí Chat, glélráží
ápodobných staveb vEN.
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3 ~ SPOLECENSKl VEDY.íPRAVO. SPRAVA
H e a I y, T. L.
DUči rtnnostl (podetapy) a tldllje pravděpodobnosti mo-
tody PERT. Poznámky k předchozlmu článku. Přel. H. Pra·
chařová. ("" Orlg.: Acttvlty Subdivlsion and PERT Pro-
babil1ty Statements Comments on the Preceding Paper.
Z: Operat1ons Research - May-June 1961. VoJ. 9, NuID'-
ber 3, page 341-350.) Praha 1964.

Planlrovanlje
Planlrovanlje I ekonomlko-matemat1česklje m,etody. K se-
mldesjatlletlju so dnja 'roždenlja akademika V. S. Nem-
Cl11ova. Moskva 1964. (25539)

Sever,omoravsk~
Severomoravský kraj v člslech. Ekonomlck~ rozvoj vý-
sledky sčítáni lidu, domo. a bytí\., perspektiva vývojk do
roku 1980. (= Knlžnlce Ústředni komise I1d. kontroly
a statistiky.) Praha 1964. (25542)

4 - JAZYKOVEDA
Francu~sko·russklj slovar' po radloelektronlke. SOflta·
vltel' IP. rK. Gorochov.' Moskva 1963. (25541)

Lye r, ,S. .,
Česko·francouzská konverzace. 3 uprav. vyd. Praha 1964.

(25522)
K U čel' a, K.'
Výkladov~ geodetický a kartografický slovnlk. (= Edlce
Výzkumného ústavu geodetického, 'topograflckéhoa kar-
tografického. SV. 8.J Praha 1964. (25546)

M I k 1a šev s k a j a, N. 'E.
Polsko-russklj matemat1česklj slovar'. Sostav1li ... I R. r.
Mlklaševsklj. Moskva .1963. '. (25 531l

SemljazYčnyj slovar'po avtomatlke, vyčlslitelnoj I lzme-
rltelnoj technlke, anglo-ru~ko-francu2sko-lspansko·ltal-
jansko-golIandsko-nemeckij.· Moskva 1963. (25530)

J a g lom, A. M. -
Pravděpodobnost a informace. 2. dopl. vyd. (Aut.) ; .. a
I. M. Jaglom. Přeložl1 Frant. Zít(Jk. (= Ruský orig.: Vero-
jatnosfi Informaclja. Moskva, 1960.) Praha 1964.

(25529)
Sed 1á č e k, I.
Kombinatorika v teorii a praxi. Úvod 'do teorie grafů.
(= Cesta k věděnl, sv. 7.) Praha 1964. (25501)

A rb I' ech t, J.
, Fachvortrlige beim II, Internationalen Kurs fOr Landkar-
tlmdruck unt:l·replOduktion 1960 ln MUnchen. Heraui-
gl'r-p.ben VUll ( = Deutsche geodlitlsche Kom·
mission bel der Bayerischen Akademie der WIssenschaf-
ten. Relhe B: Angewandte Geodlisle '- Heft Nr. 75.)
MUnchen 1961. (25 559)
Ap pel t, G.
Kontlnuler!lche 'FormfB'hleruntersuc'hungElU von ·topo-
graphlschen KI/lrtenJ (= Deutsche' g.eodlitische Kommls-
slon bel der BayerIschen Akademie der WIssenschaften.
Relhe C: Dí'ssertatlonen -Heft Nr. 54). MUnchen 19132.

(25564)
Be t t a c, W.
Messunge:n groBer Schwereunterschl'ede mH elnem nlcht
astaslerten Federg·ravlmeter mlt verllnderbarer Masse
(Askolllnla·Gravlmeter GS 12). (= Qeutsc:he geodlltlsche
KOmmtsslon bel der BayerlscIíen .Akademle derWIssen-
schaften. RelheC: Dí'ssertatlo'11en ':'" HeftNr. 55). ~(in·
,c'hen 1963. (25565)

B ouoda, K.
Doměřeni fotogrammetrlcky vyhod'nocené techni.cko.
:hospodářské m.apy geodetickými metodami. 2 dop!. vyd.
(:;= DUč! v9zkumIlá zpráva 222.019). České. Budělovice
1963. (25543)

B lSc k, R.'
, me Fo-rmuUerung a-usgewlllhlter geodlitischer Probleme
fUr dle VerarbeHung in d,er -programmgestemten Re-
chenanlage Z 11. (= Deutsche geodlitische Kommlsslon
.bel d'er Bayerischen Akademi,e der Wissenschaften. Rei-
he C: -Dlsse,ttationen - Heft Nr. 37). Mllnche,n 1961.

[25566J
Buhlgas,F. M.
Neue Ideen uber dle Anwendung des Theodolits illl der
'geodlitischen Astronomie. (;;: De'Uitsche, ge'od1itische
Kommlsslon belder Bayerlschen Akademlě der Wissen-
scooften. Rellhe C: Di'ssertationen - Heft Nr. 38). MUn-
chen 1960. (25 56B)

Deutsche Landesberlchte fur den InteMat!onalen Kon-
g~ss fUr, Photogrammetrle 1952 i.n Washington. (= Deut-
sche geod1it!sche KOill'llllssion bei der Bayerischen Aka-
demie der WissenschaHen. Reihe B: Ang,ewandte Gel)-
clliSle ...., Veroffentllchung Nr. 2). Bamberg 1952.

" . (25561)
Dr eh e I m, H.
Aposphliren als geodllUsche RechenfllicIíen, (= Deutsche
gendlitische Kommlssion bei de'r Bayerischen Akademie
de,r WIssenschaften. Rel1he C: Dlssertationen - Heft
Nr. 30J. MUnChoo 1959. (25569)

Flnsterwalder, R.
Auswertung von Luftaufnl/lhmen mi't gelinderter Bild-
welte. [AffLnauswertung). (= Deutsche geodlitische
Kommlssionbei de·r Bayerischen Akademie der WIssen-

.schaften. Reihe C: Díssertatlonen - Heft Nr. 45). MUn-
chen 1961. (25570)

\ '
Grossmann, W.
Symposium Uber dle Bedeutung oer Gra·vimet-rie fUr die
Geodlisle am 19. und 20. Iunl 1958 in Hannover.
(= Deutsche geodlitlsc:he Kommission bel der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften. Reihe A: Hoher-e
Geodlisle - Heft Nr. 32.) Miinohen 1959. [25571)

H i II e b I' a n d, H.
KrltlscheBetoochtungen ZUl' Melssung von Normalstrecken
mH dem Vliislilli-Interfere'nzkompara'tor. (= Deutsche
geodlitische Kommlsslon bei der' Bayerlschen Akademie
der WIssenschaften. Relhe C: Dissertetionen - Heft
Nr. 44.) MUnchen 1961 [25572)

H I' u b ,e c, . I.
T,ransformace souřadnic Křovák-Gauss. NaUo,nalI ElIlott
B03A. Strojový k6d. Aut..: .,. a dopl,nll I. Kasl. {= Dílč1
zpráva o úkolu osvojeni a zaváděnI čís. 4-1.046. Mec'ha-
nlzece výpočtií na samočinném počítači aděrnoš~ltko-
vých' stro·jích). Plzeň 1962. ' (25 557/1/l)

I'ostrukcja opracowania map topograficznych w skal!
1:10 000 1 1:5000za!oženia og6lne I osnowapolowa.
Warszawa 1962. (25502)

1nstruktlon fUr ge60dlitlsche Verfa'hren bei dem Bau und
der Oberwachung von StJauanlagen. Berlín 1963. '

(25498)

InstrukNon Uber vermessungstechnische Arbelten fUr
dle Trasslerung von Fernhelzleltungen. Berlln1963.

(25500')
IiI1struktton liber vermessungstechnische A:rbeiten fUr
dle TrassIel'ung v·on Star.kstrom - Freileltllngen. Berlln
1963. (25 499)

l< -n e I s s I, M.
Die Berechnung der geopéJtentlelle-n Koten fUr den
deutschen AnteU am REUN. Herausgege·ben von .•..
(:::: Deutsche geo.dlit1scihe Kommlssion bel der Bayeri-
sl;:'hen AkademIe der WJssenschaften. Relhe B:, Ange-
wandte Geodlisle - Heft Nr. 59). MUn-chen 1960.

(25560)
Kompendium
Ko.mpendlumPhotogrammetrle. Band IV.; V., VI. Jena
1961. (25 550)

Loy dill, L.
Jednotná soustava školnlch ·karto'graflckých pomfieek
(Text). (= Výzkumná zpráva VÚGTK č. 131/1962J. Pra-
ba 1952. (25525J
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Mapové přirůstky tístfedni dokumentace' GTO v Proze
CSSR
Polsko
Plan Mlasta I;odzi. Warszawa. l'PWK
vlcebarevný. rozměru krespy 79.5X72,5
Cena zl 10.-
GTO čis. přír, 197/64

Plány měst se zákresem linek pouličnl dopravy. Na rubu
plánků jsou seznamy ulic, linek poulíčnl dopravy a povšechné
informace. .
Karpacz, Szklarska Por~ba. Plan turystyczny. Warszawa. PPWK -
1963. 1 Hst. vlcebarevný, rozměr kresby 54X35 cm (56X62], slož.
19X13 cm. Cena zl 10,-
GTO čis. přír. 199/64

Plán turistických mlst na úpat! Snéžky na polské straně.
Góry 'Swi~tokrzyskie. (Svatokiřižské hory.) Mapa, turys,tyczna. Mě·
řitko 1: 400 000. Warszawa. PPWK - 1903. 2. vydání. 1 list vice·
barevná. rozměr kresby společně s doplňkovou mapou v měř1tku
1: 133000 - 44.5X38,5 cm (52X55), slož. 17Xll cm. Cena zl 10.-
GTŮ čís. přír. 200/84

Hlavni mapa zobrazujlcí východnl část Malopolské vrchoviny
se Svatokřížskými horami je všeobecně zeměpisná. Terén na
mapě je zobrazen vrstevnícemi s plochamI vybarvenýmí podle
stanovené stupnIce barev. Doplňková mapa Svatokřížských, hor
v měřítku 1: 133 000 má terén stínovaný a sídliště vyznačena
schematickýmI, červeně šrafovanými půdorysy.

Obě mapy ve společném orámování obsahují řadu smluvených
značek důležitých pro ,turisty a na rubu informace k mapě.
Pojezierze Suwalskie. (Jezernatá krajina SuwalkL) Mapa tu rys·
tyczna. Měřítko 1: 200000. Warszawa,PPWK - 1983. Druhé vy·
dání. 1 list, vícebarevná, rozměru kresby 32,5X37.5 cm [58X54).
slož. 19X1l cm. C~ma zl 10,-

TuristIcká mapa jezernaté krajIny širokého okolí měst Su-
walki a Augustówa. '
Góry Walbrzyskie. Mapa turystyczna. Měřítko 1 :75 000. Warszawa,
PPWK . - 1963. 1 list, vícebarevná, rozměru kresby 45X45 cm
(51X62], slo?,. 26X13 cm. Cena zl 10•....:.

Turistická mapa Waldenburské vysočIny ležící severně od
Broum~vského _výběžku s vrstevniceml po 25 m. S plošným vy·
oarvemm lesmch porostů a zákresem sídlišť schematickýmI čer-
veně šraíovanými půdorysy zastavěných částí. V mapě jsou sml u-
vené značky důležItých zařízení, znffČené turIstické cesty a na
rubu mapy jsou turistické informace.
prosna
Wieruszów - Pyzdry. Szlak wodny. Mapa turystyczna. (Vodácká
a turIstická mapa.) Měřítko 1: 150000. Warszawa. PPWK - 1953.
1 list, vícebarevná. rozměru pap Iru 93X25 cm, slož, 26X12 cm.
Cena zl 12.-
GTŮ čís. pi'ír. 202/84

Vodácká mapa toku řeky prosny od města Wleruszówa přes
Kalísz k úst! Prosny do Warty v bllzkostl města Pyzdry. Zobrazen
le úzký pruh územl po obou březích řeky se zakreslenými čet-
nýmI vodáckými i turistickými značkami a na okrajích s turis-
t1ckovlastívědným popisem míst přI řece.
Czechoslowacja. Měřítko 1: 1 000 000. 'Warszawa. PPWK - 1983.
1 'list. vlcebarevná. rozměru kresby 40X75 cm (46X80), slož.
23X12 cm. Cena zl 12,,-
GTŮ čís. přír. 203/84
,NiemJecka Republika Demokralyczna
Niemiecka Republika Federalna. Měřítko 1: 1000 000. Warszawa,
PPWK - 1963. 1 list. vícebarevná, rozměru kresby 85,5X84,O cm
(91X69J, slpž. 23X12 cm. 'Cena zl 12,- ' .
GTŮ čís. přír. 204164

Všeobecné zeměpisné mapy Československa a obou německých
států ze série ."Przegladowa Mapa Europy" [Přehledná 'mapa
Evropy) mají terén zobrazen vrstevnlceml ahypsometrlckým
kplorítezn, zljkreslena je vodní síť a zřetelně vyznačena soustava
'železnIc, autostrád, sílnlc a cest. sídliště jsou rozdělena do
osmi velikosti podle počtu obyvatel. V, mapách jsou též uvedény
objekty dmežité pro turIstiku.

1983. 4. vydání. 1 líst,
cm [88X79), slož. 22X13 cm,

/ .

Nástěnné ma,PY
Aíryka. Mapa polityczna. Měřítko 1: 7000000. Warszawa, PPWK
1963. 2 listy ve společném rámu, vícebarevná, rozměr kresby
listu 74X110 cm [90X125).
GrD čís. pi'ir. 228/64

Skol ní nástěnná mapa AfrIky v poÚtickém koloritu stavu
z roku 1981 má zakreslenou hydrografickou síť, žéleznice i, ve
stavbě. silnIce a karavanní cesty. Námořní cesty jsou uvedeny
S délkou v km. Sídliště jsou v šesti velikostech podle počtu
obyvatel. Na dogj,ttkové mapě Afriky v měřítku 1: 28 000 000 jsou
hlavní letecké spoje. V měřltku hlavni mapy je uvedena mapka
Polska k porovnání rozlohy k africkému kontinentu.
Azja. Mapa polltyczna; Měř(tko 1: 10000000. Warszawa. PPWK -,
1963. 2 lIsty ve společném rámu. vícebarevná, rozměr kresby
listu: 60X108 cm [74X120).
GrD čís. přír. 229/84

Skolní nástěnná mapa AsIe v politickém koloritu se sítí
hydrografickou a dopravnlch spojů má u námořnlch spojů uVe-
deny délky v km. Města jsou v pěti velIkostech podle počtu
obyvatel. Na dodatkově mapě Asie v měřítku 1: 40 000 000 jsou
blavnl letecké spoje.
Mapa poIítyczno-Komuntkacyjna Swiata. Měřítko 1: 20000 000.
Warszawa, PPWK - 1983. 2 listv ve společném rámu, vícebare.vná,
rozměr listu 120X95 cm. .
GTO čís. přír. 230/64

Skolní nástěnná mapa světa v Eckertově zobrazení pOdává
v kolorltu přehled politického rozdělení pevnin. Z dopravních
spoJů JSou zakresleny nejdůležitější železniční, silniční, letecké
li námořní spoje. Při dolním okraji jsou dDd\ltkové mapy Arktidy
a Antark:tidy v' měřítku hlavní mapy. '

Mapa Gospodarcza Swiata - Rolnlctwo. (HospOdářská mapa svě·
ia - zemědělství.) Měřítko 1: 22 000 000. Warszawa, PPWK -
i~~~902 c~~ty ve společném rámu .. ví~:ebar,evná, rozměru listu

Gro čls. přír. 232/64
V školní nástěnné mapě světa v M'ollweidově ;?:ohrazenf jsou

v plošném kolorltu rozlišeny zpúsoby obdělávání půdy a smlu-
venými znaky označeny oblastí různých druhů rostlinné a živo-
čišné produkce. V mořích jsou vyznačeny oblasti výlovu ryb
a velryb. V dolních rozlch hlavní mapy jsou dodatkové mapy
světa. kde JSou zakresleny mořské dopravní cesty n~jdů;elitěJ-
ších rostlinných a _živočlšných produktů.
Mapa Geologiozna. Swiata - Slratygrafia. (GeologIcká mapa svě-
til - stratigrafie.) Měřítko 1: 22000000. Warszawa. PPWK _
1963. 2 listy ve společném rámu, vícebarevná, rozměr listu
21OX90 cm.
tiTŮ čís. přlr. 231/64
• Skolní nástěnr;á nH~pa světa V Molweldově zobrazeni podává

p~ehled o ulozem, _zemské kůry jednotlívých geologických dob.
~~~;~!,~ny JSOU dva dodatkově mapy "Wulkany" a .. Zlodowa·

Nástěnné historické mapy
Królestwo Polskie i Wielkle Ksl~stwo Litewskie w latacb 1320-1370.
[Polské království ,a 1i'elkoknížectví LItevské v letech 1320-1370).
Zpracovali joze! Mitkowski. Měřítko 1: 1000000. Warszawa.
PPWK - 1963. 2 listy ve Epolečném rámu, vlcebarevná. rozměr
kre.sby listu 109X83 cm [120XOO}.
GTU čís. přír. 237/64
Królestwo Polskie i Wielkle KsiQstwo Litewskie w latach 1370-1505.
(Polské králosvtvi a Velkbknížectví Lí,tevske v letech 1370-1505.)
'Zpracoval Zbígniew Rzepa. Měřítko 1 : 1 000000. Warszawa. PPWK -
1963. 4 listy ve společném rámu, vicebarevná, rozměr kresby Jistu
70X82 cm [79X100).
c1i\Ú čis. přlr. 236/6~
Rzeczpospollta Polska w latacll 1505-1648 (Polská republika: v le-
tech 1505-1848J. Zpracoval Zblgniew Rzepa. Měřítko 1: 1000000.
Warszawa. PPWK - 1963. 4 listy ve společném rámu. vícebarevná,
rozměru kresby Jistu 70X80 cm (80X90). .
GTU čís. přír'. 234/641
RzeCzpospolita Polska w latacb 1648-1764 [Polská republika v ie- I

tech 1648-1754). Zpracoval Zbigniew Rzepa. Měřítko 1: 1 000 000.
Warszawa. PPWK - 1953. 4 lísty ve společném rámu, vlcebarevná.
rozměru kresby listu 70X80, cm [80X90).
GTa. čís. přír. 235/84
Rzeczpospollta Polska w latacll 1!J18-1939 (Polská republika v le·
tech 1918-1939). Obsahém jsou třI mapy: ..Budowa padstwa pol-
skiego w latach 1918-1922'" [Vznik polského státu v letech
1918-1922). Měřítko 1: 1000 000. "Rozmleszczenle Narodowosci"
[Národnostní rozděleni). Měřltko 1: 1'500000. .,Walkl Klasowe
',v latach 1921-1939" (Třídní boje v letech 1921-1939). Měřítko
1 : 1 500 000. Warszawa PPWK - 1983. Zprácoval Tadeusz Lado-
górski. 2 listy ve společném rámu, rozměr kresby listu 108X88 cm
[120X95). ' '
'GTO čís. přlr. 238/54
Europa w okresie WedriJwt!k Ludów 1375-500). (Evropa v době
stěhování národů 375-500.) Zpracoval, józef Wolski. Měřítko
1 : 3 500000. Warszawa. PPWK - 1983. 2 'listy ve společném rámu:
vícebarevná. rozměr kresby listu 108X70 cm [120X80),
GTŮ čfs. přir. 239/8"
Europa w okresie Wypraw Krzyzowych XII-XIII w. [EvrOpa
V době křižáckých výprav v XII.-XllI. stol.) Zpracoval Michal
Komaszydski. Měřítko 1: 3 500 000. Warsza~a. PPWK - 1963.
2 listy ve společném' rámu. vlcebarevné, rozměr kresby listu
108X88 cm (120X95).
GTO {ís. přír. 240/64
Europa w okresíe tworzenia sie Monarcbii Stanowych (XIV-XV w.)
(Evropa v době vznikán~ stavovských monarchif XIV.-XV. stoL).
Zpracoval Boguslaw Kaczmarski. Měířtko 1: 3 500 000. Warszawa.
PPWK - 1962. 2 listy ve společném rámu, vícebarevná. rozměr
kresby listu 108X88 cm (120X95).
GTŮ čís. přlr. 241/84
Europa w latach 1841,.-1849 ..Wiosna Ludów" (Evropa v letech
1848-1849 .•jaro národů"). Zpracoval julian janczak. Měřítko
1 : 3 500 000. Warszawa. PPWK -, 1983. 2 Jisty ve společném rlimu.
vic~barevná rozměr kresby listů 108X88 cm (120X95).
CTU,čís. l'řír. 242/8~l
MB;pa politycz,'.'a Swlata w okresie 1871-1914 (PolitiCká mapa
syeta v obdpbl 1871-1914). Zpracoval Boguslaw Kaczmarski. Mě-
ntko 1: 22000000 [na rovnlku). Warszawa PPWK - 1962. 2 listy
ve společném rámu, "ícebarevná. rozměr kresby listu 103X88 Cní
(120X95).
GTQ' čís. přír. 243/64

Školní historIcké nástěnné mapy zobrazujlcl sled dějInných
událostí na lÍzpm( Polska. 'Evropy' a světa.

CHYB. VÁM NĚKTER~ ČfSLO
ROČNfKU 1963 a 1964?
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