


V pevné jednotě socialistických z,emív čele se Sovětským
svazem za dovršení výstavby social ismu!

Měsíc květen je pro pracující naší vlasti významný
svým výročím historické události, na kterou nikdy
neza~omeneme a jejíž odkaz .poneseme dál jako po-
chodeň, která prosvětlila naši cestu ~vpřed, která za-
žehla v našich srdcích a mysIíóh posvátný oheň nej-
vřelejší lásky k lidu první socialistické země světa
- k lidu Sovětského svazu. Je tomu již 14 let, kdy
Sovětská armáda definitivně zúčtovala s hitlerov-
ským fašismem a kdy našim národum' přinesla .osvo-
bození od hrůz . fašistické okupace, z temna rudě
zbarveného krví miliónů týraných v nacistických mu-
čírnách, koncentračních táborech, dobíjených hro-
m~dnými masakry, v plynových komorách a masově
spalovaných nebo bestiálně zohavených a nelidským
způsobem vražděných nejlepších lidí národa.
Nikdy nezapomeneme dovršení slavného vítězství

sovětských vojsk, skončeného 9. května 1945v Praze, .
které vytvořilo nejpříznivější podmínky věčné družby
a přátelství československého a sovětského lidu. Od
této pro další vývoj našich zemí nejvýznamnější his-
torické události skoncoval náš lid s kapitalismem a
za všestranné pomoci Sovětského svazu nastoupil
cestu budování socialistického řádu; V úsilí vybudo-
vat socialismus v -naší vlasti jde pevně všechen náš
pracující lid pod vedením Komunistické strany Čes-
koslovenska k cíli vytyčenému XI. sjezdem strany
k dovršení socialistické výstavby" Všechny zdravé
. síly národů Československa jsou napřeny k tomuto
cíli.
V tomto úsilí dovršit socialistickou výstavbu ne-

jsme sami. Pevně se opíráme o jelinotu socialistic-
kých zemí v čele se Sovětským svazem a o celé mezi-
národní revoluční dělnické hnutí. Spolu s bratrskými
socialistickými zeměmi a bratrským Sověts1}ým sva-
zem vytváříme politicky, hospodářsky, kulturně i vo-
jensky' silnou světovou socialistickou soustavu, které
patří budoucnost a ve které půjde o to: zdravou
soutěží V nejkr;atší době dohnat a předehnat hospo,-
dářský rozvoj nejvyspělejších kapitalistických zemí,
dosáhnout vyšší produktivity práce, lépe a bohatěji
uspokojovat potřeby pracujících a odsunout kapita-'
lismus k úloze definitivně překonaného společenského
řádu.
Odvětví geodézie a kartografie, Lkdyž je ve srov-

nání s ostatními odvětvími našeho národního hospo-
dářství jen I malou součástí" d:!lkového tvůrčího po-
tenciálu našeho pracujícího lidu, nestojí stran'ou to'"
hoto procesu, ale plnou parou vpřed a oa plné obrát-
ky pomáhá dosáhnout ,vytyčeného cíle. V tomto úsilí
geodetů a kartografů,' stejně jako i v jiných daleko
významnějších odvětvích hospodářské činnosti, půjde
o to nejen u nás, ale ve všech zemích světové so-
cialistické soustavy v1?ředstihu před :ohromnými per-
spektivními plány výstavby mohutných průmyslo-'
vých závodů, inžen1rských děl a staveb, sídlišť, dal-
šího zvelebení, zemědělství a lesního hospodářství,
kulturní revoluce a v neposlední řadě pro upevnění
obranyschopnosti zajistit jednotné. mapové podklady
pro průzkum a projekci a celou řadu služeb a prací

pro další rozvoj investiční výstavby, družstevnl a
individuální bytové výstavby, evidenci národního ma-
jetku, zejména pak evidenci pozemků a budov.
V souvislosti s touto perspektivou naší cesty k do-

vršení socialistické výstavby nemůžeme nevidět per-
spektivurozvoje velikého Sovětského svazu. Směrná
čísla rozvoje národního hospodářství Sovětského
svazu na léta 1959-1965, schvále,ná jednomyslně XXI.
sjezdem KSSS dne 5. února 1959, jsou nesmírně vý-
znamná i pro rozvoj čs. národního hospodářs,tví. Smělé
perspektivní plány sovětské sedmiletky jsou přitažlivé
nejen pro sovětský lid, ale i pro nás - pracující
Československé republiky - a pro všechen pracující
lid celého světa. Uskutečněním hlavních úkolů roz-
voje národního hospodářství SSSB,na léta 1959-1965
bude dovršena nesmírně důležitá etapa v mírovém
hospodái'ském soutěžení dvou soustav - socialistické
a\ kapitalistické. Splněním sedmiletého plánu SSSR,
jakož i hospodářských plánů Čínské lidové republiky
a všech zemí socialistického tábora bude dále ,posí-
lena moc světové socialistické soustavy, k čemuž dále
bude napomáhat všestranný rozvoj hospodářské spo-
lupráce. Sovětského svazU se všemi socialistickými
zeměmi, jak stanoví sedmiletý plán SSSR.

Rozvoj. čs. národního hospod,ářství je těsně spojen
s rozvojem hospodářské spolupráce se Sovětským
svazem a se ~eměmi ,světové s?cialistické soustavy .
Dovršení výstavby socialismu v naší vlasti závisí,
proto také na všestranném rozvoji hospodářské
spblupráce se Sovětským svazem a ostatními socia-
listickými zerriěrril.Tyto zásadyplatCv plném roz-
sahu i pro odvětví, geodézie a kartografie, které
v jejich duchu plní 'správně své poslání. Ještě těsnější
a prohloubenější spoluprací geodetiekých služeb a
kartografické tvorby zemí tábora socialismu včele
se Sovětským svazem ,bude ještě lépe plnit odvětví
geodézie a kartografie svou úlohu a stane se tak
\(elmi platnou složkou v boji \za splnění cíle vytyče-
ného XI. sjezdem Komunistické strany Českosloven-
ska -dovršit v nejkratší možné době výstavbu so-
cialismu v naší vlasti.
S rozsáhlými a rozmanitými úkoly výstavby socia-

lismu v naší vlasti rostou úměrně i úkoly odvětví
geodézie a kartografie. S rostoucími úkoly rostou
i lidé. Nepřetržitý rozvoj výrobních sil čs. národního
hospodářství a rozvoj kultury a školství jsou záru-
kou rozvoje i čs. ge0dézie a kartografie. Se zVYšUJí-
cími se úkoly odvětví geodézie a kartografie zvyšují
se i požadavky na kvalifikaci pracovníků tohoto od-
větví a na důslednějš~ využívání mechanizace aauto-
matizace. Tím jsou vytvářeny předpoklady dalšího
rozvoje pedagogické, vědeckovýzkumné i praktické
činnosti a zajištěn nepřetržitý růst i tak speciálních
odvětví, jako jsou geodézie a kartografie, které jsou
plně ve 'sIUž,bách výstavby socialismu v naší, vlasti.
V pevné jednotě socialistických zemí v čele se So-

větským svazem vpřed za dovršení výstavby socia-
Itsmu! ", .
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Geodetický obzor
sv. 5/47 (1959) č.5

Odhad nepřesnosti při lineárni'transformaci
do Gaussova. zobrazeni
Lubomír Kubáček, zeměměř. inž., Bratislava 526.832

Převod stávajícího geodetického číselného základu na území Slovenska pro jeho využití do souřadnicového sy·
stému 1952 - po vyrovnání. Nomogram q = konst. a do = konst. jako pomůcka při transformačních pracích.
Jednoduché získání koeficientů rozvoje funkčního v~ahu. Vlastní konstrukce nomogramu.

V nejbližších letech vše~hny geodetické- práce na
území CSR se budou provádět v novém zobrazovacím
systému, v projekci Gaussově v mezinárodní úpravě,
v šestistupňových a třístupňových pásech souřadnico-
vého systému 1952 - po vyrovnání. Z tohoto důvodu
se stala aktuální otázka zodpovědného využití všech
stávajících číselných geodetických základů.
Na území našeho státu je vybudována trigonomet.

rická síť prakticky až do pátého řádu, která svou přes-
ností vyhovuje všem požadavkům kladeným na ni ci-
vilními i vojenskými potřebami a kromě této máme
hlavně na llzehlí Slovenska ještě lmstější síť bodů
v pherských soustavách, sice méně spolehlivých než
jednotná trigonometrická síť, ale ještě dlouho vyho-
vujících pro mnohé' mapovací práce. Z těchto starých I

soustav daleko největší část území pokrývá soustava
stereografická, jak vidíme z obr. č. 1.

o etereogra.fiok4 prOjekce

~ vAlcová _ • _

• I!lIU nedeiu.ov_ _. -

Převod všech těchto bodů do souřadnicového systé-
mu 1952 - po vyrovnáni si vyžádá velké transfor·
mační i jiné výpočtové práce. Cs. jednotná trig. síť
ve svém prvním resp. druhém řádu bude sice Ivyrov-
nána vložením do původní čs. astronomicko.geodetické
sítě vyjádřené v souřadnicovém systému 1952 - po
vyrovnání, ale převážná většina bodů musí být převe-
dena transformací resp. způsobem obdobným (tabul-
kami apod.) a body stereografické mohou být převe.
deny výlučně transforIr\acemi "z roviny do roviny" -
protože síť stereografic~é soustavy 'není homogenní ani
s os. jednotnou trig. sítí, ani s astronomicko.geodetic-
kou - v tak volených transformačních klíčích, aby

1. svou velikostí předcházely deformacím vznikají-
cím z růzností projekcí,
2. vystihovaly místní vz!jemné deformace mezi sití

starou ,a sítí v souřadnicovém systému 1952 -po vy-
r~í.
Drllhou podmínku· je [často obtížné, ba někdy skoro

nemožné splnit pro stávající nedostatek spolehlivých

identických bodů v určitých oblastech. Matematicky
je vaak možné poměrně snadno odhadnout velikost ne·
přesností při lineární transformaci, vznikajících z ti-
tulu růzností projekci.
Teoreticky je tato otázka podrobně zpracována v li-

teratuře, a proto není podstatné ji podrobně rozebírat.
Chci pouze ukázat způsob, jakje možné konstruovat
názorný nomogram pro rychlou orientaci o velikosti
těchto nepřesností.
Největší transformační práce budou prováděny mezi

soustavami: stereografickou, Křovákovou a Gausso·
vou v 6.0 resp. 3° pásech. Pro tyto případy jsou nomo-
gramy konstruovány. Při konstrukci je podstatná kon.
formita projekci a znalost funkce (resp. jej\ho rozvoje),
která vyjadřuje souřadnice jedné soustavy v závislosti
na souřadnicích soustavy druhé.
Tento vztah nám kromě moŽIÍosti převodu souřad·

nic dává nástroj k vyšetřování vzájemného vztahu
těchto projekcí, což je často skoro stejně důležité jako
vlastní převod souřadnic.
Funkční vztahy u'konformních projekcí jsou analy-

tické, důsledkem čeho je, že funkci můžeme v konver·
genčním kruhu rozvinout v řadu - v našem případě
TaylQrovu - protože v zobrazovaném území se nena·
cházejí body neurčitosti.
Označme si proto souřadnice v první projekci x, y

, :;= e + i'fJ.

Hledáme funkci C = f(z), kterou předpokládáme již
rozvinutou v řadu.

C = A + Bi + (O + Di) (x + iy) + (E + Fi) (x ++ iy)2 + (G + Hi) (x + iy)3 + ...
. (1)

Separací reálných a imaginárných členů dostaneme
tyto výsledné transformační rovnice

e = A + Ox-Dy + E (X2~y2)-2Fxy + I .+ G(x3 - 3xy2) -JI (3x2y - y3) + ...
'fJ = B + Dx + Oy + 2E~y + F (x2 _ y2) + (la)

+ G(3x2y- y3) + H(x3. - 3xy2) + ...
Známe-li homogenní souřadnice n bodů v obou pro-
jekcích (tzv. identické body), můžeme určit koeficienty
členů řady až do (n -1) stupně. Řešit případ obec-
ného n-úhe]níka je namáhavá práce, protože vyžaduje
řešení systému 2n rovnic;Js necelými koeficienty. Vy-
užijeme.li však vlastnost čtverce, jehož strany jsou
rovnoběžné se souřadnýnli osami v první projekci, vy·
hneme se obtížné číselné oPeraci.
Vrcholy - identické hody - zvoleného čtverce

o straně 2a očíslujme podle obr. 2 a souřadnicím v prv-
ni projekci redukovaným na střed čtverce přiřaďme
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v rovnicích (10.) příslušné souřadnice druhé :projekce
~, 'fJ. Dostaneme tak následující koeficienty u členů
A až H sestavené do tabulky , I

AB
1
1
i "
,I

+a -a -2l2 -2éJ,3 -21,3 ~1 (1)
-a -a +2z2 +2a3 '-2t3 ~2' (2)
-a +a -2l2 ,+2x3 +2'l3 ~3 (3)
+a, +a +2],2 -2a3 +2a3 ~, (4)

1 +a +a +2az +2x3 -2x3 'ťJl (5)
1 +a -a -2a2 +2a3 +2a3 17a (6)
1 -a l-a +2a2 ~2::t3 +2a3 'ťJ3 (7)

. 1 -a +-a -2aa -2a3 -2a3 'ťJ4 (8)
Ze stavby rovnic v ta.bulce vidíme, že členy A ažR

je možno vyjádřit jako funkce absolutních členů. Za
tím účelem budeme slučovat rovnice podle níže uve-
deného schématu a zo součtů dostaneme vzorce pro
AažH.
Koeficient
A +(1)-(2)+(3)+(4)

= > 4A = + EJ +~2 + ~3+~,
B +(5)+(6)+(7)+(8)
= > 4B = + 'ťJl+ 'ťJa+ 'ťJz+ 'ťJ4

C +(1)-(2)-(3H-(4)+(5)+(6)-(7)-(8) = >
= > 8aC == + ~J - ~a - ~3 + ;, + 111+ 17a-
-'ťJ3-'ťJ4 ' (2)

D -(I)-(2)+(3)+(4)+(Ď)-(6)-(7)+(8) = >
= > 8aD == - E1- ez+ E3+ ~4 + 'ťJ1- 'ťJz-
-'ťJ3+'ťJ4

E +(5)-(6)+(7)-(8)
= > SaZE =r=+ 'ťJ1- 'YJz+ 'ťJ3- 'YJ,' I

F -(1)+(2)-(3)+(4)
'= > 8aaF ~ ~ ~1 + 'E2 - ~3 + E,

G -(1)+(2)+(3)-(4)+(5)+(6)-(7)-(8) = >
= > 16a3G = - ~1+ ~z + ~3":-'~' + 171+ 'YJ2-
-'YJ3-1J, I

H -(1)-(2)+(3)+(4)-(5)+(6)+(7)-(8) = >
= >'16a3H =-~l-~Z+ ~3+ ;,-'YJ1 + 'ťJz+
+ 'YJ3-'YJ,

Při označení
a=+t-~-~+~; p=+~+~-~-~
, y = - ~1 - ~z+ ~a + ~,;,15 = + 'ťJ1- 'ťJ2~ 'YJa+ 'YJ,
platí:
C= +a+ P
G =-a+ P

D.= +y +J
H=+y-r5

Pomocí takto získaných koeficientů můžeme nejen pře-
vádět téměř s centimetrovou přesností souřadnice
z jedné projekce do druhé na poměrně značném území
až 10' km2*), alemUžeme též vyšetřovat hodnoty rela-
tivního délkového modulu q = Mz : Ml (Ml je délkový

modul v první, Mz v druhé projekci) a rychlost změny
(gradient) modulu q o hodnotě Q = Igrad q I = změna
modulu na jednotkovou vzdálenost. Jejich znalost je
velmi důležitá pro vyšetření průběhu přímky (geode-
tické čáry) v první projekci po transformaci do pro.
jekce druhé.

Vyšetřeni hodnoty q:
Platí

(12= 1,896483840př~ převodu ze sáhové soustavy do
metrové, a 12= 1při převodu z metrové do metrové
soustavy). ;Provedením naznačených deriva{lí rovnic
(la) a výpočtem hodnoty q ve vhodně rozložených bo-
dech do~taneme podklad pro interpolaci a zákres čar
q = konst. Tyto čáry je možno zakreslovatpřibližně
jako systém kuželoseček -ovšem jen v menších čtver- \
cích. Podrobněji viz [5]. Zákresem získáme "topogra-
fickou plochu", kterou nazýváme "indikační plocha
transformace" (viz [1]). Tato plocha má zajímavé
a důležité vlastn~sti: udává nám prodloužení nebo
z~rácení délkového elementu a pomocí ní je možno
vyšetřovat tvar čáry, která ·vznikne transformací
přímky z první projekce do druhé. V prvním-přiblížení
zobrazená přímka má tvar podle obr. 3., kde s' je
zobrazená přímka, hodnota d je posun středu úsečky
P1P 2 (d = do. S2km) 'a směr, posunu d je totožný se smě.
rem vektoru gradq, kterýkonstmujemejako normálu
k čarám q = konst. ve směru rostoucích hodnot. [Na
přehledu zakresluje,me čáry 1O~.(q -1) = konst., kte-
ré nám udávají prodloužení (+) resp. zkrácení (-)
jeden kilometr dlouhé čáry v centrimetrech.] ,

Vyšetření hodnoty Q resp. do:

Při rozsáhlejších transformačních pracech je velmi vý-
hodný zákres hodnoty do (v mm), která representuje
hodnotu posunu středu úsečky dlouhé 1 km PQ trans-
formaci. Zde platí (viz [1]):

do (mm) =!~;VC:t-f + (.~~r (4)

(Za 12dosazujeme hodnoty výše uvedené.) Pro zákres
čar do == konst., vzorec upravíme. Derivací (3) dostá·
váme: .

12221]~iJ.rL ~ 2 [~_ • _.a~ +~'L. a2'YJ]
. ax ax ax2 . ax ax2

1222q _at _ 2 [_a.J_ .' .?:.c+ ca:L • _ a2'YJ...]
. . ay- ax ax ay . ax ax ay

protože platí:
a2~ a2'YJ az'YJ a2~
Clx2 = -ay2 ; -axi- = - (}ya"X

*) Např. při převodu souřadnic z Křovákovy projek .
.ce do Gaussova zobrazení prQ bod ležící uprostřed spo·
lečné strany klíčových čtverců o stranách 100 km ob.
držely se tyto' výsledky:
z 1. čtverce :1,307 ID

Z 2. čtverce 1,304 ID

přesná hodnota 1,330 ID

..... 1,519m

..... 1,523 ID

..... 1,525m
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KubtíČek: Odhaďru~přesností pfi lineární tran~formaci souřadnic
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Geodetický obzor
sv. 5/47,(1959)č. 5

+(~~,r]+(~;rf(~;r+{~r]r
(~~r+(~~r= ':~2{( ~;r-+-(~:;r}

Dosazením (6) do (5) a úpravou dostáváme system'
kružhic, kde souřadnice s1iředů kružnic udávají vý-

,I ':'.

tazy:'

FG-EH
y = Yo -t- 3(G2 + H2)

, EG+FH, "
x= XO-3(G2 +H2)' (7)

. 10
9 (~)2, ,f, 021] ,)2

do =, 8e2 ; oi2 ,+ 0!l;2
. ,\ I

~ rovnic (la) 'dostáv:áme:
02;; " ď '.

ox2 = +2.E + 6Gx -"-6Hy
. \

! 02 ,'.

CJx;= +2F + 6Gy+ 6Hx

. .
(Yo a Xo jsou souřadnice středu čtverce.) Poloměr kruž-
nic dá se určit po malých úpravách vztahem:

r(sáhy) =do.1O-7• 'V- 0,047_9~5~,
I G2+li2

0,013333
r(metry) =,do.1O-7• -----

VG2 +-i:l2
'0

o§ o§ §
o o ~'1 '\' I.,

-120 000°O' -

Sterflograticltá. - Ga.UflB' 6°

~:b hodnoty l~/q •• 11

-'-'- Pru"bě~ hodDotyd.

o
r ~.

°8 °8
o '~ o,"

:;:
1 7

;'

Stereova.f1cki _ Ga.use )0

Proběh hodnoty ~O~Iq ,~ li
Průb'ěb" hodnoty '\do
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Gt.-odetický ob:zor
sv; 5/47 (1959) č.5 Kubáček: Odhad nepřesností při lineární 'transformacil souřadnic

První výraz platí pro v'1;tahsáhy --) metry, druhý pro
metry ........,..metry. '
Při konstrukci nomogramu, ,Stereografická - Gauss

6°" obr. 4. a ,;Stereografická - Gauss 3°" obr. 5. bylo
použito osmi čtverců vhodně rozložených na území
Slovenska se stranami od 24000° (45515,61 m) do
48000° (91 031,22 m), v rámci kterých byl vliv členů
čtvrtého stupně zanedbatelný. Souřadnice vrcholů
čtverců byly získány převodem lze stereografické sou-
stavy pomocí rovnic (6) á tabulky č. 3 a lS. 4 z [5] a do
Gaussova zobrazení byly převedeny pomocí převodo-
vých tabulek apompcí [6]. ,
Při konstrukci nomogramu "Křovák - Gauss6°"

obr. 6. a' "Křovák- Gauss 3°" obr. 7. (viz též obr. 2
z [3]) bylo použito kromě uvedených i jiných vztahů.
Pro určité transformační práce - pro vztah Gauss ._)
Křovák - bylo totiž území Slovenska Ipokryté čtver-
covými podobnostními klíči o straně 20 km, ve kte·
rýchjsou op'ravy,jak se dá dokázat, vázané s hodnotou

2 V---Q = -2' [v~ + v~]8 I

kde 8 je strana čtverce. Z (9) můžeme vypočítat do.
Hodnotu q vypočítáme ze VlI:tahu:

kde O, D jsou transformační koeficienty příslušného
·čtverce. Vztahy (9) a (10) byly použité pro výpočet
ve vhodně rozložených bodech a čáry do = konst. a
q = konst. 8e kOl).strU:ov~lypomocí interpolace. Tento
způsob ,se ukázal nepřesný v prostoru'malého Q, 'kde
z malých oprav V'Y a v", dosáhla relativní chyba v Q
značné hodnoty. Zde se průběh čar zpřesnil pomocí
vzorců (7) resp. (8).
Pomocí' takto získaných nomogramů utvoříme si

nyní snadno představu o nepřesnosti Ji~€ární transfor-

~ovák _ Oausa 60 "

Pclboh hodno1:y 10:/q .fl
_ • _ • - Prab:h hodnotl d.~·

Křovák _ GauSB )0

!'\,Thohh~dnoty lO~/q - 1/

PrUboli hodnoty ""
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mace v určitém prostoru. Např. při čtvercovém trans-
formačním klíči o straně 10km v prostoru do = 0,4mm
můžeme očekávat chybu lineární transformace až 2.
. 102km . 0,4mm = 8 cm. Kromě toho nás nomogram
informuje i o prftběhu přímky po transformaci, ba do-
konce můžeme odhadovat velikost směrové korekce
ze zkreslení podle vzorce

()"= 0,825.do(mm).skm.sin(a-'---y) (11)

(a je jižnik spojnice PIP2' y je jižník vektoru grad q.)
Vzorce (2), které jsme zatím použili k získání koefi-

cientů A až H pro vyšetření hodnot q a do, můžeme
samozřejmě využit pro vlastní lineární transformaci,
ovšem pouze homogenních souřadnic. Dá se totiž uká·
zat, jestliže sestavíme transformační klič ve tvaru
čtverce o velikosti, při které můžeme zanedbat vliv
členů třetího stupně, že koeficienty C, D vypočítané
podle vzorců (2) a transformační koeficienty CaD
vypočítanépodle vzorců

o = [~,.x,] + [17'Y']
[x; + Y;]

[x] [~] .
kde x, =,4 ;~r =4' ... , které JSou odvozeny za

podmínky\ ~by [v~ + v~] = min., jsou úplně stejné.
Výpočet podle (2) je však asi dvá. až třikráté kratší.
Takto sestavený klíč transformuje s přesností

I (E + Fi).(x + iy)2 i

D = [17,.x,] - [~rYr] (12)
[X; + Y;]

Zpřesnit tuto lineární transformaci možno korekč·
ním nomogramem ve tvaru rovnoosých hyperbol (vý-
hodnýzv]áště při hromadných transformacích), které
konstruujeme snadno pomocí vzorců:

F
tg 2rp, = ..,-E ; rp"! = rp, ± 45°

a = b = VE2~ F2 . VbT
kde rpE je směrník osy korekčních hyperbol pro korekce
()~; rp7J je obdobná veličina pro korekce ()17; a a b je ve·
likost po]oos hyperbol. Střed obou systémů hyperbol
je v těžišti čtverce. Např. při čtvercích o straně 20 km
při transformaci GaussH» Křovák při nepřesnosti line-
árnítransformace I(E + Fi). (x + iy)21 • 60 cm se ko·
rekčním nomogramem sníží chyba transformace na
hodnotu 2 až 3 cm.

Použitá literatura:
[1] Bohm: Matematická kartografie n.
[2] Bohm: Transformace stejnorodých souřadnic. (Ze-

měměř. obzor. 1947 Č. 7.)
[3] Jakubka: Geom. vztahy mezi Křov. a Gauss. zobr.

ČSR. (Zeměměřictví 1953.)
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v konform. soustavách. (Zeměměřický obzor 1948
č. 4 a 6.)

[5] Kubáček: Poznámka k transformaci souřadnic ...
(Oeod. a. kart. obz. 1957.)

[6] Virovec a Rahinovič: Tahlicy dl'a preohrazo.
vaňja prjamougol'nych koordinat.

-Možnosti využití fotosazby v československé kartografické
tvorbě

Fotosazba .pro slJě.některé výhodné vlastnosti proti sazbě typografické se stává předmětem zájmu za-
hraniční i čs. karto~ie. Především zde dojdou uplatnění jednoduché fotosázecí přístroje, které pro
jejich malé pořizovací ll~y by bylo možno zavést do všech OÚGK a přispět tak ke komple~nosti vy-
bavení kartografických oddíM těchto ústavů.

Pro zhotovování vydavatelských (kartografických)
originálů mapových děl je dosud v ústavech resortu
Ústřední správy geodézie a kartografie (ÚSGK) po-
užíváno pro popis výhradně obtahů zhotovených
knihtiskem z ruční sazby na. slabý křídový papír.
Otisky jednotlivých názvů jsou pak z těchto obtahů
vyřezávány' a vlepovány do \Tydava,telských (karto-
grafických) originálů.
Zahraniční kartografické ústavy v posl~dni době

postupně upouštějí od této technologie provádění po-
pisu mapových děl a vývoj postupuje celkem třemi
směry:
a) písmo se kreslí dovydavatelský<:h originálů ručně,
b) písmo se do vydavatelský~~d,?rigjn~lů vylepuje

z kopií zhotovených fotosazbbti, .
c) písmo se kopíruje na speciálních fotosázecích

strojích přímo do vydavatelského originálu.
První z uvedených způsobů vyžaduj~ zdlouhavé

školení speciálních \'yso,ce kvalifikovaných pracovní-
ků (kaligrafů) a jeví se jako návrat zpět ke staré
klasické kartografii. Je sice nesporné, že po stránce
grafické úpravy mapového díla je tento způsob nej-
dokonalejší, nevyhovuje však v současné době svou
produktivitou novým podmínkám a úkolům českoslo,
venské kartografické tvorby, které jsou před ni po-

staveny v důsledku rychlé hospodářské výstavby na-
šich zemí. Kromě toho má čs. kartografie .nedostatek
vysoce kvalifikovar.ých pracovníků-kaligrafů a vy-
školení nových kádrů by vyžadovalo delší dobu.
Další z uvedených způsobů zhotovování popisu vy-

davatelských (kartografických) originálů mapových
děl je proti prvémn podstatně rychlejší a tím i eko-
nomičtější a nevyžaduje tak důkladné speciální ško-
lení pracovníků. Zhotovování kopií názvů fotosazbou
je, jak z dalšího v,yplývá, celkem jednoduché a svou
rychlostí při ekonomické dělbě práce u fotosázecího
stroje se vyrovná sazbě ruční, ba předčí ji i některý-
mi vlastnostmi, které budou v dalším rozvedeny.
Zhoto""ování vydavatelských (kartografických) ori-

ginálů popisu sazbou a kopírováním na zcitlivělou
vrstvu ve speciálních fotosázecích strojích podle se-
stavitelského (topografického) originálu nebylo až
dosud zcela uspokojivě vyřešeno. Jisté úspěchy na
tomto poli měla Německá spolková republika svými
přístroji Hohlux-Typophot a Kartolux, z nichž první
část této soustavy fotosázecích strojů byla i doveze-
na do ČSR a je používána Kartografickým a repro-
dukčním ~Stavem v Praze. Při práci na těchto pří.;.
strojích se nejprve vyhotovuje na Typophotu sazba
názvosloví na film, z něhož se na druhé části pří-

1959/86



Geodetický obzor
sv. 5/47 (1959) č.5 Mikšovský: Možnosti využití fotosazby v čs. kartografické tvorbě

stroje tyto názvy přenášejí kopírováním prImo do
vydavatelského originálu. V poslední době pracuje na
vyhotovení fotosázecího stroje obdobného typu, kte-
rý b,y řešil oba tyto úkony současně, i Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický
v Praze (viz článek inž. O. Plachého: Návrh fotosáze··
cího stroje pro potřeby kartografie, GaKO 8/58).

Zabývejme se nyní poněkud podrobněji otázkou
ruční sazby a fotosazby jako prostředků pro zhoto-
vování kopií (otisků) názvosloví určených pro vyle-
pování do vydavatelských (kartografických) originá-
lů mapových děl. Dosud používaná typografická sazba
popisu má řadu nedostatků, z nichž vyjímáme
zvláště:

a) omezený výběr velikostí písma, který je vázán na
standardní typografické míry a na zásobení tis-
kárny písmem,

b) velká váha písmovek a velikost regálů, které za-
ujímají značné množství prostoru v sazárně,

c) mnohdy nedokonalá jakost otisků vlivem opotře-
bování písma, použitých barev i papíru,

d) poměrně pomalé schnutí barev a možnost rozma-
zání otisků při méně opatrném zacházení s nimi
v sazárně nebo při vylepování do vydavatelských
(kartografických) originálů.

e) nevyhnutelná potřeba vysoce kvalifikovaných pra-
covníků - typog rafů,

f) po .stránce h,ygieny pracoviště pak práce s jedo-
vatým olovem a s tiskařskými barvami.

Tyto nevýhody odstraňuje fotosazba, která umož-
ňuje:
a) vyhotovit kopie sazby z jedné sázecí matrice nebo

z písma (fotoliter) jedné velikosti pro určitý typ
písma v libovolné velikosti, omezené pouze roz-
sahem intervalu, který je dán konstrukcí pří-
stroje,

b) několik písmovek se stejným typem písma růz-
ných velikostí je nahrazer:o buď negativním a po-
sitivním obrazem písma na jediné sázecí matrici
nebo jednou podstatně menší písmovkou s obra-
zem písma nakopírovaného na umělé hmotě (fo-
tolitery),

c) ostrost kresby písma je závislá pouze na použitém
fotografickém objektivu, zrnu emulze fotografic-
kého materiálu a pečlivosti práce obsluhujícího
reprodukčního fotografa,

d) fotoreprodukčni proces vylučuje možnost poško-
zení kopií,

e) pro práci je možno použít pracovníky po kratším
zaškolení ve fotoreprodukčních procesech a
v práci s fotosázecím přístrojem a jeho přípra-
vou,

f) používané chemikálie nejsou zdravotně závadné.
V kartografických a reprodukčních ústavech re-

sortu Ústřední správy geodézie a kartografie jsou
uváděny v r. 1958 do provozu dva druh,y fotosázecích
přístrojů. Je to již zmíněný fotosázecí přístroj zn'.
"Hohlux-Typophot" a dále čs. prototyp fotosázecího
přístroje, který je obdobou sovětského přístroje
FN-2. Každý z těchto přístrojů je založen na poně-
kud odlišném principu a podle toho je třeba také
usměrnit jejich využití.

Popis a vyobrazení německého fotosázecího pří-
stroje zn. "Hohlux-Typophot" byl uveřejněn v č. o
GaKO z r. 1958.

Přístroj umožňuje sazbu písma od velikosti 1,6 až
12,0 mm z jediné sázecí matrice. Rychlost práce
s přístrojem je v prvé řadě odvislá na potřebné ex-
poziční době pro jednotlivá písmena, která závisí jed-
nak na použitém fotografickém materiálu, jednak na
požadovaném zmenšení sázených písmen. V průměru
se pohybuje expoziční doba jednoho písmena kolem
] -liD vteřin. Je tedy rychlost sazby na Typophotu
poměrně malá a s ohledem na ni je třeba volit jeho
využití.

Hlavní nevýhodou tohoto přístroje kromě někte-
rých konstrukčních závad (nestejnoměrnost osvětle-
ní krajů řádek apod.), která ztěžuje a i zdražuje jeho
použití pro sazbu názvosloví pro vylepování do vyda-
vatelských (kartografických) originálů mapových děl,
je ta okolnost, že sazbou na Typophotu můžeme ob-
držet pouze jedinou fotokopii. Přístroj bude pravdě-
podobně používán jen pro práce menšího rozsahu,
jako pro zhotovování doplňkové sazb,y, rozmnožování
smluvených značek pro vylepování a v poslední řadě
i pro přípravu fotoliter pro fotosázecí přístroj dru-
hého typu.

Čs. prototyp fotosázecího přístroje, který je obdo-
bou sovětského přístroje FN-2, má poměrně jedno-
duchou konstrukci (viz vyobrazení). Sestává z pod-
stavce se čtyřmi vodícími tyčemi, po nichž pojíždí
malý fotografický přístroj. Na konci podstavce je
umístěn nosič sázítka a osvětlovací zařízeni.

V podstatě jde o malý fotoreprodukční přístroj,
jímž se fotografuje sazba, sestavená z fotoliter, ze
sázítka. umístěného v nosiči sázítka. Nastavení poža-

Čs. prototyp fotosázecího přístroje, písmovka
a sázítko

dované velikosti písma se děje posunem fotografic-
kého přístroje po vodících tyčích ve směru jeho op-
tické osy. Velikost písma po ofotografování je možno
odečítat na stupnici (v mm), která je umístěna na levé
vodící tyči př,ístroje. Zaostření fotografického pří-
stroje se provádí při jeho pohybu automaticky výta-
hem kazetové části, který je řízen pákovým zaříze-
ním prostřednictvím křivkového inversoru.

Fotografická komora je vybavena objektivem No-
vonar Anastigmat 1 : 4,5/110 s uzávěrkou Tempor
s možností nastavení expoziční doby od 1/250"-1"
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a času B. Kazetová část komory umožň/.Ije zasunutí
kontrolní matnice nebo kazety, která je upravena pro
fotografické papíry, desky nebo film,y.
Příslušenství přístroje tvoří dále 5-15 sázítek,

5-10 kazet, matnice, vym~nitelné masky pro různou
velikost řádekfotografovaného písma a písmovky
s fotoliterami. Sázítko je upraveno pro sazbu dvou
řádek, které se pak společně fotografuji. Kazety
umoŽňují použít fotografický materiál o velikosti
nejvýše 9X12 cm. Jednotlivé f()tolitery jsou zhoto-
veny z celuloidu nebo astralonu. Jejich výška je
16 mm, šířka pak rozdílná podle druhu písma i podle
šířky kresby jednotlivých písmen. U antikvy mají
fotolitery tvar obdélníčků, u kurzívy tvar kosodélníč-
ků. Výška kresby ve:kých písmen abecedy je 8 mm.
Přístroj umožňuje zhotovování fotosazby ve veli.,

kosti 1,2-6,1 mm. Rychlost práce s přístrojem je
obdobně jako u přístroje předchozího typu závislá na
expoziční době, tj. na použitém fotografickém ma-
teriálu a na požadovaném zmenšení sázených pís-
men. Při použití fotografického papíru se zpravidla
pohy6uje expoziční doba kolem 2 s při dostatečném
zaclonění objektivu.
Vlastnímu fotografování na fotosázecím přístroji

pře~chází sazba fotoliter do sázítka. Při práci se sá-
. zítkem se nejprve odklopí jeho postranice a uvolní
tlačné pravítko. Jednotlivé foto:itery se vybírají
z písmovky. a sesazují zprava doleva do řádky v sá-
zitkU. Po vysázení celé řádky se sazba upevní zaráž-
kami a zaklopí do postranice, která sazbu zachytne;
přitažením tlačného pravítka šrouby se pak fotolitery
pevně upnou k podložce sázítka. Poté zkontroluje sa-
zeč správnost sazby, nejlépe pomocí zrcátka, a sázít-
ko je možno vložit do fotosázecího přístroje.
Po vložení sázítka do fotosázecího přístroje je tře-

ba provést nastavení hodnot pro správné zmenšeni
sazby. 'K tomu sloúžI stupnice na vodící tyčifotosá-
zecího přístroje, podlé které se nastaví fotografický
přístroj do spráVné vzdálenosti od sázítka. Přitom je
moŽno kontrolovat zmenšení sazby a ostrost obrazu
namatnici. Zpravidla se však tato kontrola nepro-
vádí, protože automatické .laostřování přístroje pra-
cl-lje zcela spolehlivě. Do kazetové části přístroje se
pak založí kazeta se světlocitlivým materiálem a před
ni zasune do drážky příslušná maska podle požado-
vané velikosti písma. Zároveň je třeba též nastavit
do správné. poloh8 otáčivý hranolek umístěný pod
kazetou, který obsahuje stupnice pro posun fotogra-
fického materiálu v přístroji po naexponování dvou-
řádky v příslušné velikosti. Kazeta se pak v přístroji
posune tak, aby její značka odpovídala první rysce
stupnice pro posun. Po nastavení clony a. uzávěrk~
je možno exponovat.
Po provedení expozice je vždy nutno posunout ka-

zetu se světlocitlivým materiálem dopr~va: podle
příslušné stupnice o 1 dílek. Po tomto ukonu je
možno Clpakovat expozici téhož sázítka nebo sázítko
vyměnit, případně další sázítko fotografovat při
jiných hodnotách příslušných stupnic.
Po exponování světlocitlivého materiálu po celé

ploše se tento z kazety vyjme a dále zpracuje v tem-
né komoře. Ke zpracování se použivá kontrastně
pracujíci metolhydrochinonová vývojka a rychle pra- "
cujíc! sirnatanový ustalovač. Po vyprání ,se materiál
usuší, nejlépe v závěsu.

Pro fotokopie názvosloví, určeného pro vylepovánl
do vydavatelských (kartografických) originálů, se
používá velmi kontrastního bromostříbrného papíru.
Z papírů čs. výroby se zatím nejlépe osvědčuje Fo-
ma -Dokument.
Po kontrole vysázeného názvosloví na bromostří-

brné kopii je možno vrátit sázitko s fotoliterami zpět
sazeči k rozmetání sazby.
Jak vyplývá z popsaného pracovního postupu, .je

třeba pro lepší využití fotosázecího přístroje organi-
zovat práci na pracovišti tak, aby odpovídala co nej-
lépe délce trvání jednotlivých úkonů. Při 3-4členné
pracovní četě pracuje zpravidla jeden pracovník
v temné komoře u fotosázecího přístroje a 2-3 pra-
covníci provádějí sazbu fotoliter do sázítek a rozme-
tání, nejlépe ve vedlejší místnosti s normálním
osvětlením. Protože práce na fotosázecím přístroji je
poměrně rychlá, je možno při větším množství pra-
covníků oddělit práci v temné komoře od vlastní prá-
ce fotografické a podle toho i zvýšit počet sazečů.
Vhodnost této širší dělby práce u fotosázecího pří-
stroje prokáží teprve další zkoušky.
Proveďme nyní ještě porovnání rychlosti fotosazby

a sazby ruční (typografické). U topografických map
v měř. 1 : 10 000 byla propočtena ruční sazba prů-
měrného listu a vyjádřena v normohodinách. Pro
sazbu jedné řádky, na níž bylo v průměru 6,2 názvu,
a pro vyhotovení obtahu a rozmetání sazby vycházel
průměrný čas 0,167 NH. Pro sazbu jednoho názvu
bylo tedy v' tomto případě zapotřebí 0,027 NH.
U fotosazby předpokládají sovětské vzorové normy

pro sazbu fotoliter a pro fotografování sázítek ná-
sledující výkony pro 1-pracovníka:

výkonová norma

Výkon měrná
jednotka \najednot.

~a1 h. ku v NB

Sazba fotoliter do Sázítka
včetně rozmetáni
a) od 4 do 10 bod~ . název 50 0.020
b) od 11 do 20 bod~ . název 35 0,028
c) nad 20 bodů . název 20 0,050
Fotografování sázítek včet-
ně zpracováni fotografic-
kého materiálu . sázltko 15 0,067

,
Předpokládejme nyní, že u fotosazby bylo pro prů-

měrnou velikost sazby odpovídající výše uvedené
sazbě ruční vysázeno do 1 dvouřádkového sázitka
celkem 8 názvů a fotogra,fováno. Podle výše uvedené
tabulky odpovídá tomuto výkonu čas 8X0,020+
+1X0,067= 0,227NH.Podle shora uvedeného případu
by vysáze~í 8 názvů ruční sazbou, vyhotovení obtahů
a rozmetání odpovídal čas 0,216 NH. Z porovnání vy-
plývá, že r,ychlost fotosazby a ruční sazby jsou při
uvažování normovacích časů přibližně stejné. Lze
však předpokládat, že při zavádění fotosazby bude
její výkon zpočátku poněkud nižší než při sazbě
ručni. Teprve na podkladě zkušeností získaných
s prováděním fotosazby v kartografických a répro-
dukčních ústavech resortu ÚSGK bude možno po
stránce výkonnosti lépe zhodnotit tuto nově zavádě,.
nou metodu.
Z tabulky vzorových pracovních výkonových no-
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rem pro fotosazbu vyplývá též nejekonomičtější ob-
sazení čety pro práci s fotosázecím přístrojem. Zpra-
cování 15 sázítek za 1 NR odpovídá pracovni výkon
120 sázítek denně. Uvážíme-li, že na 1 sázítko bude
možno při sazbě pro topografické mapy vysadit prů-
měrně 8 názvů najednou, odpovídá pracovni rych-
lost u fotosázecího stroje vysázení 8X120 = 960 ná-
.zvů za den. Podle normy pro sazbu fotoliter vysází
jeden pracovník pro sazbu názvosloví v kategorii a)
400 názvů denně, v kategorii b) 280 názvů denně;
kategorie c) u topografických map prakticky nepři-
.chází v úvahu. Odpovídá tedy z rychlosti sazby a fo-
tosázecího stroje nejvýhodnější obsazení čety v poč-
tu 1 reprodukční fotograf + 3 sazeči fotoliter. Denní
výkon této čety při 100% plnění norem sazečů b.y
činil asi 900-1200 názvů. Pří širší dělbě práce ob-
sluhy u fotosázecího přístroje by bylo nejvýše možné
vytvořit i četu sedmičlennou s obsazením: 1 repro-
dukční fotograf, 1 laborant (jen pro práce v temné
komoře) a 5 sazečů. Výkon této čety při 100% plnění
výkon9vých norem by byl pravděpodobně dvojná-
so~mý, bylo by však nutné značně rozšířit příslušen-
ství přístroje o další \sázítka a. kazety a též o po-
třebné množství písma (fotoliter). .
Závěrem je možno uvést, že fotosazqa bude mít

při tvorbě a vydávání kartografických děl pro své
výhody proti sazbě typografické čím dále tím větší

uplatnění. Především to bude při zpracování map vel-
kých měřítek, kdy za dosavadního stavu jsou např.
kartografické oddíly OÚGK závislé výhradně na do-
dávkách sazby' názvosloví z KRÚ Praha; dochází tím
zvláště u map těchto měřítek k prodlužování jejich
výrobního e,yklu, které je zpusobeno jednak dobou,
potřebnou pro zasílání rozpisu pro sazbu a obtahů
sazby (zvláště pak při sazbě dodatkové), jednak ne-
rovnom~rným docházením požadavku na sazbu do
KRÚ Praha, který mnohdy pro nedostatek výrobní
kapacity při větším návalu práce nemuže obratem
plnit tyto požadavky OÚGK.Kromě toho snižuje ten-
to dosavadní stav i operativnost OÚGK při plnění
některých naléhavějších úkolů.
Lze předpokládat, že zavedením fotosazby i po-

mocí jednodušších fotosázecích přístroju, jako je
FN-2, do všech OÚGK bude v podstatě tento p'roblém
vyřešen a přispěje se tím i ke komplexnosti vyba-
vení těchto ústavů, která je nezbytná pro plnění
jejich úkolů na poli tvorby a vydáváni map velkých
měřítek.

Seznam použité literatury.

[I] Instrukcija po rabotě na fotonabornoj ustanovke.
Moskva 1953.
[2] Inž. Osvald P I ach Ý : Návrh fotosázeclho stroje pro

potřeby kartografíe. GaKO 8/58, Pr;iha 1958.

Prfspevok kteórii chýb pozemnejstereofotogrametrie
lnž. Jozet Petráš,

Vedeoké laboratórium totogrartl!-trie SV ŠT, Bratislava

Presnos{ vyhodnotenia po1Johya výšky bodov z normálneho prípadu. Presnos{ vyhodnotenia stolJenéh,oprípadu
PrMnos{ urlJenia vrstevnice.

Presnost vyhodnotenia pozemnej st~reofotogramet-
rie cha,rakterizujú stredné chyby v určení súradníc x;
y, z vyhodnocovaných bodov. Pre zjednodušenie na-
šich úvah predpokladajme, že prvky vonkajšej a vnú-
tornej orientácie sú bezchybné. Potom pri rozbore
presnosti vychádzame z presnosti určenia snímkových
súradníc x', z' a paralaxy p. Moderné vyhodnocovacie
prístroje umožňujú vymerať snímkové súradnice s pres-
nosťou ± 0,01 mm a paralaxu s presnosťou ± 01003 až
0,005 mm. Tieto hodnoty budeme brat do úvahy aj pri
n'ašich uzáveroch.

Presnosť vyhodnotenia polohy a výšky bodov
z normálneho pripadu

\

Presnos{ uréenia y-ovej súradnice. Diferencovaním
základnej rovnice stereofotogrametrie

b·ty=~-
p

dy = - !!i dp + ~L db + !!.- dl
p2 . p p

Rovnicu upravíme dosadením za p z rovnice (I) a za-
nedbaním tretieho člena, którého hodnota vzb1adom
na prvé dva je malá.

y2 Y
dy = - .--.- dp + -- db

b.t b

Po prechode na stredné chyby mažeme písat:

1~y2\ )2 ( Y )2
my = ± V l-b7 mp + 7; mb

Pre vyhodnotenie jednej snímkovej dvojice mažeme
považovat d1žku fotogrametrickej základnice za presne
odmeranú, čiže db = O, a preto v rovnici (2) mažeme
druhý člen zanedbat. Za tohto predpokladu strednú
chybu v určení y-o,vej súradnice vyhodnocovaného
bodu. určuje vzorec '

b.jy2
my = ± 'p2-- mp = ± TI mp

Zo vztahu (3), ~yplýva, že stredná chyba v urč~ní
y-ovej súradnice rastie BO štvorcom vzdia~enosti a je
nepriamo úmerná súčinu b.t, resp. je priamo úmerná
mierke snímky a klesá s rastom základnicového pa-
meru.

PresnosC urlJenia x-ovej súradnice. Diferencovaním
rovnice, ktorá určuje x-ovú súrádnicu

b.x'x = --_._.-
p
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b.x' b, x'
dx = __-' dp + ~ dx + - db

p2 P P

Druhý člen vzhfadom na jeho malú hodnotu zaned.,
báme. Potom podfa zákona o prenášaní chýb strednú
chybu v určení x.ovej súradnice vyjadruje rovnica

V(b.x' \ )2' (X' )2
m",== ± 'ymp + 'pmb'

Po dosa<ieníza p z rovnice (1) dostaneme:

m", = ± V(Y:.'~~ mpr + (Yb~;- mbt (580)

,Keďpovažujeme dÍžku zakladnice za presnú hodno-
tu (db r O), druhý člen pod odmocninou mažeme za-
nedbať a vý~ledný vzorec pre strednú chybu v x·ovej
súradnici bude mať tvar

I , ,b.x' y2.x'.
m",= ± p2 -mp = ± b.j2- mp (6)

Presnos( určenia z.ove{ súradnice. Výšku vyhodno-
covaného bodu určuje súradnica z, daná rovnicou

b.z'
Z=~-

p

Diferencovaním tejto rovnice a po podobných úpra-
vách' a .8 predpokladmi ako v predošIeJ časti budú mať
výsledné rovnice definujúce presnosť v určení výšky
bodu tvar

b.z' y2z'
m. = ± y mp = ± b.j2 mp (8)

Zporovnania rovníc(3), (6) a (8) vyplýva, že stredné
chyby m", a m. mažeme vyjadriť pomocou m1l. Potom
rovnice (6) a (8) budú mať tvar

x'
m"'=±Tm1l

Zl
m.=±--m1l I

Ma,ximálne stredné chyby m"" m. pre snímkové sú.

radnice v rohoch snímky Xl =;: L z' = ± .L
2 ' 4,

(
ytp )2 (' y~ )2 (Ytpsin 9' )2

m1ltp= ± Tmb + b.l.k m21 + I.k m","

(10)

x"
pričolli k = cos 9' + -r sin 9'

Prvý a tretí člen pod odmocninou mažeme zanedbať,
pretože ich hodnota vzhfadom na druhý člen je vefmi
malá. Potom stredná chyba m1ltpbude len funkciou
druhého člena:

- y ,
m1l",= ± '"II mp (11)

- b .I (cos 9' + xI sin 9' )

Vzhfadom na to, že snímkovú súradnicu x" neme·
riame priamo, nahradíme ju výrazom z rovni~e para-
laxy p = x' - x". Potom druhý člen v zátvorkerov·
nice (11) bude:

x",T sin 9'
x'-p .
~--- sm9'I

Na základe takýchto úvah a úprav výsledný vzorec
pre strednú chybu v určení vzdialénosti bodu bude
mať tvar

2

m1l", = ± b[f cos 9' ±~;,- p) sin 9'] m21 (13)

Znamienkopred druhým členom v menovateli závisí
od toho, na ktorú stranu sú stočené osi záberu ITzhfa-
dom na normálu k základiJ.ici. Znamienko (+) platí
pre nafavo stočený prípad a znamienko (-) pre na-
pravo stočený prípad. Berieme do úvahy aj znamienk6
snímkovej súradnice x' s počiatkom súradnicového
snímkového systému W" strede snímky.
Pre8nos{ určenia súradnice xtp.Vzdialenosť bodu od

osi záberu, ktorá je súradnicovou osou y '1" definuje
rovnica

b x' (' x" ) b' x'
xtp == ~ cos 9'+ T sin 'cp = -~ (14)

Hodnotu strednej chyby súradnice určíme diferen-
covaním rovnice (14).'Po prechode na stredné chyby
mažeme napísať

V(ytp X'--)2 (y~. x' )'2' (y",-)2 ~--(~" sin 9' ),2
m""",= ±' T:rmb + b.l.km21 + Tm"", + -j2.k m","

Presnos{ určenia' súradnice y", .Vzdialenosť vyhodno-
cQvaného boduO!fredukovanej základnice b' vyjadruje
rovnica

b.1 (' "x". ) b'.1
ytp = p cos 9' ± T sm _9' =P (9)

Diferencovaním rovnice, dosadením za p a po pre.
chode na stredné chyby podfa zákona o prenášaní chýb

-r Pre zjednodušenie mažeme prvý, tretí a štvrtý člen za-
, nedbat, pretože ich hodnoty sú relatívne k druhému
dosť malé. Po dosadení za~, resp. aj za x" píšeme:

, y~.x'
m",,,,= ± b.l[fcos9'± (x'-p) sin 9'] m21

Xl,
m",,,,= ± m1ltpT (1680)

Presnos{ určenw súradnice z",. Analogicky, ako sme
odvodili predošlé rovnice, určíme aj strednú chybu
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výškového utěenia. bodu. Preto bez ďalších úvah mó·
žeme napísa.ť:

y2.X'
m = ± 'P m (17)-.'P ~' b.IU cos q)± (x' - p) sin Ip) II

Presnosťurěenia ~rstevnice
Pr€8nosl určenia polohy vrstevnice. S neistotou v urče-

ní x-ovej súradnice bodu na vrstevnici sa nemusíme
zaoberať. Jej vplyv by sa mohol výraznejšie prejaviť
len v miestach, kde vrstevnica náhle mení smer, prav-
da, ak os záberu je približne kolmá na priebeh vrstev-
níc. V ďalších úvahách teda budeme brať neistotu
v ,určení y.ovej súradnice vrstevnice.
Chybu v určení y.bvej súradnice vrstevnice definu·

je vzťah podla. obr. 1:

dY~r.t= dy + dy! .• ~18)

kde dy je chyba v polohebodu na vrstevníci, dy! -
,neistota v polohe vrstevnice vplyvom sklonu terénu T
a. snímkového uhla {J. ,. , , '
Pre ďa.lšieúvahy vychádzajme z označení na obráz·

ku:

, dz
dz = dYI (tg T - tg (J), potom dlh = {Jtg 1: - tg

Nahradením diferenciálov v rovnici (18) strednými
chybami, keď •

m.
mllI =:= ± tgT - tg {J'

rovnica (18) bude mať tvar

mll~rlt = ± Vmll2 + mlli

Po dosadení za m. z rovnice (8a) a po úprave strednú
ohybu v polohe vrstevnice vyjadríme vzťahom

mu ••.•t = ± m. V 1 + /{I (tg l' ~ t~ {J»)Š (20)

mllvrl! = ± mli VI + (~_!~{J)2 (20a)tg T- tg

Pr€8nos&výškového určenia vrstevnice. Chybu v určení
z.ovej súradnice vrstevnice podla obr. 1 vyjadruje
vzťah

\
dz.••t = dz + dZI (21)

pričom dz je neistota výškového určenia bodu na
vrstevnici, dZI - chyba vo výške vrstevnice vplyvom
sklonu terénu a vertikálneho snímkového uhla. Podla
obrázka dz:\ = dYI tg {J. Nahradením difertmciálov
,strednými chybami, keď

m'l = mllltg {J

rovnica (21) dostane tvar

m.vrot = ±Vm.2 + m.i (21a)

Po dosadení za m. z'rovnice (8a) a za mel z rovnice
(22) s použitím rovnice (19) dostaneme po úprave
výraz

/ z'V (tg{J)2
msv"t = ± '/ mli 1_ + tg T '_ tgp

msvrl! = ± mli tg {J V 1 + (_'!'~jL~)2 (23a)
tg T - tg {J

Ako vidíme, presnosť určenia polohý a výšky vrstev·
nictl závisí od troch činitelov:
- od polohovej a výškovej chyby určenia bodu na

vrstevnici,
- sklonu. určovacieho lúča {J, resp. snímkovej sú-

radnice z',
- sklonu terénu T v okolí vrstevnice.
Teda k stredným chybám mli a m. pre urěenie po-

lohy a výšky bodov na. vrstevnici pripočítame chyby
v polohe a výške vrstevnice, ktoré sú funkciou uhlov
{J a T.
Ako vyplýva z rovníc, (20), (23), resp. (20a), (23a),

móžeme napísať tieto uzávery:

1. polohu vrstevnice nie je možné určit v rovinnom
teréne, kde T ""'"O;

2. chyba vo výškovom" určení vrstevnice je priamo
úmerná vzdialenosti a snímkovému uhlu {J, resp.
súradnici z' a nepriamo úmerná ohniskovej vzdia·
lenosti a rozdielu tangent uhlov T, {J.

Z druhého uzáveru jednoznačne vyplýva, že

- najvyššía presnost určenia výšky vrstevnice je
pre príkre svahy, kde sklon terénu T ""'" 100u,

- výškové i poloh9vé určenie vrstevnice je nemož-
né, keď l' <:: {J,

- priaznivejšie a presnejšie vyhodnote'nie poloho-
pisu a výškopisu je z h1bkových určujúcich sním·

kových uhlov (- (J).

Odvodené vzorce platia pre nor má lny prípad, ste-
reofotogrametrie, čiže keď osi záberu sú kolmé na foto-
grametrickú základnicu. Pre stočený prípad odvo.
díme stredné chyby polohy a výšky nasledovne:
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m - ms.p (25)
111'1' - tg 7: - tg {3

I
Dosadenim do rovnice (24) a s použitím rovníc (13),
(170.) a po úprave dostaneme výraz

mZ'Pvrst = ± mll'P V 1 + (-f(tg 7: ~tg (3)r (26)

Analogicky dostaneme

m.'Pvrst = ±Vm~~+ m.f'P
I

mZl'P = ± mlll'P • tg {3

Úpravou a dosadením vzťahov z rovnic (25) a (170.)
. bude mať výsledný výraz pre určenie neistoty vo výške
vrstevnice tento tvar:

Zo vzorcov (20),(23), (26) a (28) vyplýva, že stredné
chyby v polohe a výške vrstevnice, určenej z pozemnej
fotogrametrickej snimkovej dvojice, závisia okrem
konštantných hodnat f, b aj od premenných x', p, 7:, z',
resp. (3. I

Pre posúdenie výškovej p:resno~ti vrsteVnÍc vo vše-
obeonosti používa sa Koppeho vzorec J

kde koeficient a značí strednú chybu určenia bodu vo
výške, koeficient b- strednú chybu poloho,vé?o urče-
nia bodu a eX - sklon terénu v okolí vrstevmce. Vy-
jadrenie chyby vo;výškovom určení vrstevnice týmto
vzorcom vyhovuje pre vrstevnice určené tachymet-
ricky, nie však pre vrstevnice určené pozemnou foto- '
grametriou.l) Vzorec bol odvodený empiricky pre
sklony terénu obvyklé v topografickom mapovaní
.smaximálnym sklonom terénu 50u•

Z r,ozboruKoppehovzorca a vrstevníc určenýc;h po-
zemnou stereofotogrametriou prideme k tomuto zá-
veru: V plochom terénesú fotogrametrické vTstevnice
oproti tachymetrickým heprésnej šie. V strmšom a čle.~
nitejšom zlil'sanaopalt. Vzhradom na to, že Koppeho
vzorec predpokladá sklon terénu asi do 50U a pozemná
fotogrametria se najviac uplatňuje práve pre sklon
te,rénu nad 50u, pre posúdenie presnosti fotogrametric-
kých vrstevníc bude treba odvodiť iÍlé kritérium. Opod.
statnenie tohto pOtvrdzuje aj porovnanie tachymetrie
a pozemnej stereofotogrametrie. Sú to prmcipiálne roz-
dielne metódy, a preto ich rezultáty sa nemajú skú·

DNa toto poukázal tiež Ing. F. Manek v článku: "Die
Fehlerformeln fiir stereophotogrammetrisch gewonnene
Hohenlinien", Bildmessung und Luftbildwesen č. 3/1937

mať spoločnýmkritériom, ktoré neberie ohfad na špe.
cifické podmienky oboch metód.
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Obr. 2.

Na obr. 2 j~ pre porovnanie znázornený priebeh
teoretickej strednej chyby vrstevnice vo výške podfa
rovnice (28) a stredná chyba podfa výrazu m = ±
± (0,15 + 1,5 tg eX), ktorý sa používa pre mapy
1 : 1000.2) Brali sme najnepriaznivejší základnicový
pomer 1: 20, b = 20,0 m, f = 195 mm, mp = ±
± 0,005 mm, najvii.čšiu hodnotu výškového snímko-
vého uhla (3= ± 25u, resp. pre porovnanie aj ± lOg.
Za mli v rovnici. (23) sme dosadili hodnotu ± 0,21 m.
Koppeho krivka je medza prípustných chýb v da-

nom prípadepre mapovú mierku 1 : 1000, čiže sku-
točné chyby majú ležať pod touto medzou. Krivky m.
vyjadrujúce presnosť pozemnej fotogrametrie sú kon-
štruované z teoretických predpokladovvyjadrených
vzorcom (23). Skutočné ó}:lybyplynule vyhodnotenej
vrstevnice mažu byť však približne trojnásobkom teo-
retických chýb. Diferencie medzi Koppeho krivkou
a krivkou mz nedávajú absolútne hodnoty rozdielov
stredných chýb. Priebeh týchto funkcii potvrdzuje
však raznorodosť obidvoch kritérií presnosti, ako sme
už vpredu uviedli.
Definitivne závery na základe obrazov funkcÍÍ ne-

mažeme vysloviť, pretože Koppeho vzorec je kritérium
pre celý mapový list, kým odvodený vzorec vyjadruje
len presnosť jednej snímkovej dvojice. Okrem. toho
neberieme do úvaliy mierkumapového listu am gra-
fickú presnost.
Napriek tomu však odvodené vzorce potvrdzuj?, že

problémpresnosti fotogrametrických vrstevníc Sl za·
sluhuje pozornost a hlbšie skúmanie. Výsledok tohto
maže byť odvodenie nového výstižnejšieho kritéria pra
skúmanie fotogrametrických vrstevníc.
Poznámka: Táto práca vyšla tiež v Sborníku FIS-

SVEíT 1958.

2) Smernice pre vyhotovenie výšk?pisných plánov n.a
polohopisnom podklade katastrálneJ mapy, vydalo MI-
nisterstvo techniky, č. 4318f50-V/3.

Ústřední správou geodézie a kartografie
vydávaná mapová díla pro veřejnost!

má vždy na skladě
specializovaná prodejna map a atlastl; pro veřejnost

n. p. KNIHA, Na poříčí 30, Praha 3
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Topografická revize fotogrammetricky vyhodnocených map

Úvod

V dnešnl době obrovského rozvoje fotogrammetrických
metod při pořizováni map střednich měřitek, zejména
mapy v měřitku 1:10000, je topografická revize důle-
žitou složkou celého výrobniho cyklu. Jejim provedenim
je ověřeno, zda fotogrammetricky vyhodnocená mapa vy-
hovuje požadavkům přesnosti, zda obsahuje všechny po··
lohopisné a výškopisné složky a zda všechny ji předchá-
zejici práce byly vykonány v předepsané úpravě a úpl-
nosti. Topografická revize je nedilnou součásti výroby
map metodou univerzálni a diferencovanou. Vzhledem
k tomu, že fbtogrammetrických metod se v tak velikém
rozsahu u nás uživá poměrně krátkou dobu, je i topo-
grafická revize novou disciplinou zeměměřick;é práce.
Úkolem tohoto článku tedy bude seznámit čtenáře s je-
jim principem a metodami prováděni a se zkušenostmi
v tomto' oboru ziskanými. Bylo by také správné a pro-
spěšné, kdyby tento článek vyvolal diskusi pracovniků
na topografické revizi zúčastněných, aby mohly být vy-
užity jejich připadně výhodnějši a ekonomičtějši po-
znatky. Aby byl lépe pochopen význam topografické re-
vize, je třeba se nejprve ve stručnosti zminit o dil-
čich složkách výroby map fotogrammetrickými me-
todami.

Výroba map fotogrammetrickými metodami

Celý výrobni cyklus právě tak jako u map vyhotov o .
vaných klasickými metodami lze shrnout do dvou 'zá-
kladnich etap:
1. Práce, polni.
2. Práce kamerálné.

Mezi polni práce řadíme při fotogrammetrické me-
todě univerzální a diferencované v prvé řadě volbu a
zaměř~ni na snimku dobře ident1fikovatelných vlicova-
cich bodů. Děje se tak zpravidla klasickými metodami
protinánim zpět, vpřed a polygonovými pořady. Dalši
důležitou složkou polnich praci je klasifikace leteckých
snimků. Spočivá v porovnáni lefl;eckého snimku se sku-
tečnosti .a ve zjišťováni všech předmětů měřeni a šet-
řeni. Zjištěné údaje se zakresluji do leteckých snimkú
ve smluvených :z;načkách: '
Po těchto polnich pracich následuje vlastni vyhoto·

veni mapového listu. Mapový list je vyhodnocen na foto-
grammetrických přistrojich ze stereoskopických dvojic
leteckých. snimků, které vzájemně v přistroji orientu-
jeme podle vlicovacich bodů: Při metodě univerzálni po-
řizujeme z dvojic leteckých snimků jak kresbu poloho-
pisnou, tak i výškopisnou n,a základě stereoskopického
dojmu vyvolaného pozorovánim odpovídajici snimkové
dvojice oběma; očima. Při metodě diferencované, která
ještě neni zavedena, se vyhotovuje kresba polohopisná
z jednotlivých leteckých snimků opticko-rriechanickým
překreslovánim, kresba vyškopisná pak na přistrojich
jednoduššich. než jakých se uživá při metodě univer-
zálni, tzv: stereometrech.
Tužková polohopisná kresba fotogrammetrického při-

stroje je pak vykreslena tuši ve smluvených znaČkách
podle klasifikovaných leteckých snimků. Výškopisná
kresba' je upravena podle topografických zásad a' vy-
rýsována v celém rozsahu mapového listu mimo mista,
kde fotogrammetrické vyhodnoceni je nejisté, a to
zvláště v lesich. Takto vyhotóvený a upravený mapový
list přicházi do závěrečné fáze celého pracovniho po-
stupu, k topografické revizi.

Topografická revize povšechně

Úkolem topografické revize tedy v prvé řadě je do-
měřit prostory' nevyhodnocené úplně nebo vyhodnocen~
s nejistotou. V druhé řadě je pak třeba trevidovat celý
mapový list a porovnat jej se skutečnosti. Topografická
revize, která je dalši složkou polnich praci, probihá
v těchto úkonech:

1. Předběžná revize.
2. Porovnáni mapy Se skutet:nostl.
3. Doplňovací měřeni.
4. Kontrolni měřeni.

Při předběžné revizi je nutno ověřit, zda mapový list
byl vyhotoven podle předpisu a obsahuje všechny nále-
žitosti. Současně je porovnávána vyrýsovaná polohopisná
kresba S klasifikovanými leteckými snimky a zjišťuji se
připadné nedostatky nebo nesrovnalosti. Výškopisnou
kresbu je třeba zkontrolovat po stránce formálni dokona-
losti a morfologické pravděpodobnosti vyjádřeni jednot-
livých terénnich tvarů. Mista nejasná nebo podezřelá
je nutno poznamenat do pracovni mapy, za kterou lze
podle zkušeností nejvhodněji užit např. sépiové kopie
topografického originálu. Pro polni práce je výhodné
v této pracovni mapě' zdůraznit zobrazeni všech boM)
trigonometrických, zhušťovacich, polygonových, vlicova-
,cich a nivelačních, které mohou sloužit jako východisko
pro doplňovaci a kontrolni měřeni. Pro ověřeni kresby,
zvláště výškopisné, která je zatižena největšimi chy-
bami, je nutno využit všech dosavadnich měřeni pro-
vedených v prostoru revidovaného listu. Proto je ne-
zbytně. nutné, aby např. všechny body polygonových po-
řadů měřených př,i určováni vlicovacich bodů byly zobra·
zeny již v originále, samozřejmě ještě před fotogram-
metrickým vyhodnocenim. a v kopii označeny tak, jako
všechny ostatni dané body. Tak budeme moci snáze vy-
mezit prostory, ve kterých neni třeba provádět kon-
trolni měřeni anebo jen v omezené miře. Podobným
způsobem lze vy~žit i všech ostatnich dřivějšich vý·
sleq.ků měřeni, které snad byly opomenutim vynechány
při při pravě listu. Ekonomické využiti výsledků všech
těchto měřeni přispěje ke zkráceni vlastního polniho
měřeni. .
Dalši tři úkony topografické revize se vzájemně pro-

línaji a provádime je souběžně. Po' stránce organizační
je nejvýhodnějši práci řidit tak, že zatím co topograť
porovnává mapu se skutečnosti pohledovou revizi, pro-
vádi technik se zbytkem čety doplňovací a kontrolní mě-
řeni. K tomu je ovšem třeba, aby technik dobře ovlá-
'dal přislušnou měřickou metodu a dovedl samostatně
vést menši měřeni. Pohledová revize musi poněkud
předbihat měřeni, aby topograf mohl určovat nejvý-
hodnějši postup měřeni a zahrnont do něho všechna
mista shledaná při pohledové revizi jako podezřelá.
Při pohledové revizi je celý mapový list porovnán se

"kutečnosti l} ověřena při tom tvarová správnost terénu
a úplnost klasifikačních prací.
Kontrolní a doplňovaci měřeni provádime klasickými

metodami tacheometrickými: buď číselnou nebo s použi-
tím busoly a stolovou. Vzhledem k tomu, že. teprve kon-
trolni měřeni a doplňovací měření nám ukáže, s jakou
přesnosti byla mapa vyhotovena a do jaké miry se lze
na jej i údaje spolehnout, je nutno této části topogra-
fické revize věnovat důkladnou pozornost a zvolit nej-
vhodnějši z, právě uvedených klasických metod.
Nežli se začneme zabývat rozborem jednotlivých me-

tod, je třeba si vymezit pojem předmětů měřeni při do-
plňovacinť měřeni a při měřeni kontrolnim. Předměty
určené pro doplňovací měření jsou všechny, převážně
polohopisné útvary, které byly při klasifikaci leteckých
snímků zjistěny a jejichž polohu nebylo možno při' fo-
togrammetrickém vyhodnocení ze snímků určit. Jsou to
jednak objekty zakryté porostem, jednak objekty, je-
jichž rozměr je tak malý, že na leteckém snimku ne-
jsou patrny. Z číselných výškopisných údajů je třeba
doměřit výšky některých kótovaných bodů, které pro
porúst nebylo možno s dostatečnou přesnosti určit. Před-
mětem kontrolního měřeni jsou pak namátkou vybrané
polohopisné nebo výškopisné útvary nebo body. Kontrolní
měření se soustře<ruje v prvé řadě na kresbu výškopis-
nou, protože, jak ukazuje zkušenost, je kresba polo-
hopisná i v partiích porostlých vykreslena zpravidla s do-
stačující přesnosti. Kontrolnim měřením tedy ověřujem'?
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správnost nadmořské výšky k6tovaných bodll a správ-
nost polohového umístění vrstevnic vzhledem k za-
měřeným podrobným bodllm.. Kontrolním měřením ově-
řujeme hlavně vrcholové a rovinně tvary, polohovým a
výškovým zaměřováním malého množství řídce umísťo-
vaných bodll. Měření konané za účelem ověření vrstevnic
v terénu zalesněném je kvalitativně jakýmsi středem
mezi doplňovacím a kontrolním měřením, neboť 'nedo-
sahuje hustoty prvého, ale překračuje hustotu podrob-
ných bodll druhého způsobu měření. Jak jsem již uvedl.
jsou vrstevnice v těchto částech mapy vyrýsovány pro
topografickou revizi v tužce a tvarově ve svažitém te-
rénu většinou souhlasí. Je třeba větším množstvím po-
drobných bodll zjistit velikost a. směr posunll jednotli-
vých vrstevnic. které jsou v tomto případě pomocnými
horizontálami. Nutno však mít na paměti, že posuny
nejsou pravidelné ani co do směru ani co do velikosti.
Nejmenší posuny bývají při okrajích lesních ,ploch,
větší nepravidelně rozvržené bývají uvnitř těchto
ploch. Nelze však tuto větu učinit pravidlem, protože
velikost posunu závisí hlavně na výšce a prllhlednosti
porostu a na osobních vlastnostech vyhodnocovatele.
V neposlední řadě pak závisí velikost posunll na tvaru a
sklonitosti terénu. Největší posuny bývají v plochém
porostlém terénu.
Na základě těchto ukazatelll lze pak určit nejvhod-

nější a nejekonomičtější postup a metodu měření. Při
volbě metody je nutno vzít v úvahu množství objektt't
určených k doměření, hustotu ostatní polohopisné kres-
by, členitost terénu a množství daných, geodeticky ur-
čených bodů, které slouží jako východiska měření.
Je třeba předem poznarpenat, že metoda stolová se

při topografické revizi ,těší menší oblibě než me-
toda číselná, a to pro přílišnou těžkopádnost stolové
soupravy, brzdící pohyb čety. Dalším důvodem je značná
závislost na počasí, neboť uvážíme-li, že topografická.
revize se provádí od časného jara do pozdního podzi-
mu, nelze stolové metody vždy užít. Stolová metoda se
nejlépe osvědčuje v létě v otevřeném plochém terénu,
kdy na vyhodnoceném mapovém listu pracujeme téměř
jako ,na fotoplánu při metodě kombinované. Výhodou
stolové metody je možnost bezprostřední opravy ne-
srovnalostí přímo na místě, bez jakýchkoli dalších kon-
stručních nebo výpočetních prací. Protože podíl stolové
metody na topografické revizi je značně menší, budeme
se dále zabývat hlavně metodou číselnou.

Doplňovací měření a měření v ter'énu porostlém

Jak jsme již řekli, provádíme doplňovací měření pře-
vážně v partiích porostlých, které brání úplnému vy-
hodnocení polohopisu. S,gučasně s tímto měřením rovněž
provádíme ,ověřování tužkou vyrýsovaných vrstevnic
v lesních plochách a zjišťujeme jejich posuny. Jestližp.
je síť daných bodů velmi řídká, musíme' vést pořady
dlouhé a volíme proto raději metodu číselnou, nebo čí-
selnou busolní, avšak s postavením theodolitu na každém
stanovisku pořadu. Tento složitější a zdlouhavější po-
stup volíme proto, aby převýšení mezi jednotlivými sta~
novisky byla kontrolována obousměrným zaměřením. Při
větší hustotě dané sítě postačí normální busolní pořady
s postavením theodolitu na každém druhém bodě., Tato
metoda je velmi rychlá a s dostatečnou přesnOStí kon-
troluje správnost polohopisu a výškopisu. Není-li třeba
v porostlém terénu provádět doplňovací měření polo-
hopisu a je-li dostatečně hustá a spolehlivá ostatní po-
lohopisná kresba, např. pravidelná síť průseků,/ lze dva
body číselných nebo busolních pořadů, nebo vlícovací
body spojit pořadem tzv. výškovým při volbě stanovisek
na dllležitých polohopisných bodech, rozcestích, křižo-
vatkách apod. Výškový pořad měříme stejným zpllsobem
jako pořad busolní s tím rozdílem, že neměříme hori-
zontálníúhly (azimuty). Stanoviska a přestavné body
pořadu klademe na výrazné polohopisné body snadno
ztotožnitelné a pořad pak propočítáváme pouze výškově.
Tato metcda je nejrychlejším způsobem kontroly
vrstevnic. Předpokládá všf\k přesný a dostateěně hustý
polohopis V posledních dvou případech (busolní a výš-
kové pcéady) je možno užít též metody stolové~ Pro
doplnění polohy jednotlivých. důležitých polohopisných
bodů v otevřeném terénu lze užít též protínání vpřed
nebo zpět. .

Zaměřené busolní pořady zobrazujeme po výpočtu
souřadnic do topografického originálu. Před výpočtem je
třeba převést azimuty na směrníky souřadnicové sítě.
K tomu musíme opravit azimuty o magnetickou dekli-
naci platilou pro dané místo a čas a o meridiánovou
konvergenci té souřadnicové soustavy, do které namě-
řený azimut převádíme. Algebraický součet obou těchto
hodnot, jež můžeme nazvat k o rek c í a z i m u tun a
s m ě r n í k nebo též o r i e n t a ční m čís lem, si nej-
spolehlivěji zjistíme vlastním měřenítn. Korekce je dá-
na rovnicí.

K = r + o,
kde K je korekce azimutu na směrník, o magnetická
deklinace a i' meridiánová konvergence.
Hodnott;: korekce K určíme jednoduše tak, že vypočte-

me směrníky alespoň čtyř dobře viditelných směrů
z vhodně zvoleného trigonometrického bodu, na kterém
pak postavíme theodolit s· busolou nebo trubicovým
usměrňovačem. Nejprve provedeme kontrolní zaměření
směrníků pro všechny dané směry, čímž_nabudeme jis-
toty, že směrníky jsou správně vypočteny a že cílíme na
správné směry, a poté provedeme zaměření magnetic-
kých azimutů na tyto dané trigonometrické body. Za-
měření magnetických azimutů provedeme -alespoň de-
setkrát, při opětovném usměrnění limbu do magnetické-
ho severu a z naměřených hodnot vezmeme aritmetický
pruměr. Čas věnovaný opakovanému pozorování není
ztracen, neboť nám zvýší jistotu hledaného čísla a tím
i přesnost propočítávaných pořadll. Pak korekci' K určí-
me z rovnice (Obr. 2).

K = rp-a,
kde IX je magnetický azimut a ffJ daný směrník.
Ze všech (podle počtu směrů) zjištěných korekcí utvo~

říme aritmetický průměr, který můžeme s postačující
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přesností považovat za korekci azimutu.na směrník plat-
nou pro celý mapový list a azimuty naměřené v busol-
ních pořadech pak o tuto hodnotu opravujeme.
Při použití souřadnice konformního kuželového zobrazerli
Křovákova je korekce azimutu na j i.žní k dána rovnici

K = 1800 + y+ o
Určujeme ji měřením stejným způsobem' jako v pří-

padě předešlém a pro její určení z měřeného azimutu ;}
jižníkudaného směru platí obdobná rovnice:

K=q;-rx.

Je třeba jen dodat, že od korekce určené v zobrazeni
Gaussově se bude odlišovat nejen o 1800 (200 g), ale
i o rozdíl meddiánových konvergencí obou zobrazení.
Při této příležitosti je třeba se také zmínit o do-

savadních nedostatcích vlícovacích bodů. Vlícovací body
geodeticky zaměřované pro účely fotogrammetického vy-
hodnocování jsou dány ,zpravidla rozcestími, křižovat-
kami a výraznými orientačními body dobře na leteckém
snímku 'patrnými. Jejich využití je však často ztíženo tím,
že nejsou spolehlivě zajišťovány a určeny dostatečně
obsažným místopisem. V takových případech jich nelze
využít, ani pro jednoduché výškové pořady, neboť místa
jejich pravděpť:ldobné polohy, která má topograf z místo-
pisu na vybranou, se od sebe liší, i o několik decimetrů
ve výšce. O využití takového bodu pro, připojení čísel-
ného nebo busolního pořadu nemůže být pak vůbec řeči.
Tak zůstávají výsledky nákladného měření vlícovacích
bodů mnohdy nevyužity. Bylo by třeba přísně dodržovat
předpisy o zajišťování pomocných bodů, tj. nejen bodů
vlícovacích, ale všech určených při tomto měření. Ne-
patrná námaha spojená s osazením přinese několikaná-
sobný užitek při topografické revizi, nehledě na to, že
vysledků těchto měření bude možno využít i pro měřeni
lesnická, meliorační apod.

Kontrolní měření

Kontrolním měřením ověřujeme již vyrýsovanou výško-
pisnou kresbu v otevřeném terénu. Provádíme je nejlépe
polygonovýmí pořady vedenými hlavně po vrcholových a
údolních tvarech. Při tom zasahujeme polygonovými nebo
podrobnými body co největší počet kótovaných bodO.
V celém postupu prací na topografické revizi je výhodné
zaměřit na začátku revize mapového listu dva nebo tři
kontrolní pořady, jejichž vynesením a porovnáním zís-
káme celkový přehled o tom, s jakou přesností byl daný
mapový list vyhodnocen a v jaké hustotě je pak třeba
volit další kontrolní pořady.
Vyhodnocování výsledků měření provádíme denně, prů-
běžně s měřením. Máme tak stálý přehled o postupu
prací a přesnosti, s jakou byly vyhodnoceny jednotlivé
části mapového listu. Podle toho je pak možno plánovat
další kontrolní nebo doplňovací měření.

Celkový postup prací při fopografické revizi

Celou práci nejlépe organizujeme tak, že současně
s předběžnou revizí, kterou kontrolujeme správnost a
úplnost přenesení kresby s klasifikovaného snímku do
mapy se všemi náležitostmi, provádíme kontrolní měření
dvěma nebo třemi pořady otevřeným terénem. Po jejich
výpočtu a vynesení získáme povšechný obraz o úplnosti
a přesnosti zobrazených výškopisných a polohopisných
skutečností. Poté provádíme pohledovou revizi a sou-
časně !? ní doplňovací měření v přehledném i zalesněném
terénu.
Předběžnou revizi a pohledovou revizi provádí topo-

,graf, měření pak technik, kterému je třeba předem sta-
novit směr pořadu a upozornit na místa, která je třeba
zaměřit podrobněji. Jak je zřejmo, klade, tento způsob
topografické revize značné nároky na znalosti technika.
Je to však způsob prakticky uskutečnitelný, vyzkoušený
a velmi ekonomický.
Výsledky měření, tj. směr pořadů, jejich stanoviska

a podrobné body poznamenáváme při číselné metodě do
polního náčrtu, za který nám poslouží modrotisková
kopie topografického originálu, při metodě stolové pak
do průsvitky výškových bodů. Nedostatky shledané při
pohledově revizi, hlavně pokud se týkají polohopisné

kresby, zaznamenáváme rovněž do zmíněného polního
náčrtu červenou barvou nebo vyznačujeme přímo v pří-
ruční mapě. Zachycení všech změn shledaných při po-
hledové revizi do polního náčrtu je velrni důležitým do-
kladem, neboť jedině tak může být zřejmo, proč byly
jednotlivé polohopisné skutečnosti vyznačeny topogra-
fickou revizí v mapovém originále jiným způsobem, než
jakým jsou vyznačeny na klasifikovaném leteckém
snímku.

Pro účely topografické revize postačují theodolity
menší přesnosti. Úplně vyhovují theodolity minutové.
Podmínkou, která vyplývá z předběžného výkladu, je,
aby theodolit byl, busolní nebo vybaven sázecí busolou,
případně trubicovým usměrňovačem, které umožní mě-
ření azimutů v polygonovém pořadu. Pro tyto účely se
hodí např. nový theodolit vyráběný firmou Zeiss, znač-
ky Theo 030, který je repetiční, s nonickou diferencí
10 a je vybaven snímatelným trtlbicovým usměrňova-
čem. Jiným velmi výhodným přístrojem je theodolit
Wilp TO se vsazenou deklinační magnetkou spojenou
s hodinovým kruhem a s kO,incidenčním způsobem ode-
čítání. Pro tyto účely jsou také vhodné theodolity fi~my
Kern, značky DK2 a DKR. Zvláštní zmínku zasluhuj!~
theodolit československé výroby, národního podniku
Meopta, značky T1c. Tento theodolit je mimo jiné kon-
strukční zajímavosti vybaven nastálo vsazeným trubi-
covým usměrňovačem, takže nic nebrání jeho využití
při topogtafické revizi. Je vyráběn v setinném i šede-
sátinném dělení, se skleněnými dělenými kruhy, které
mikrometrem odečítáme s přesností na 10 (30").

Závěr

Topografickou revIzI overuJeme správnost a přesnost
vyhodnocení a vyhotovení mapového listu z leteckých
snímkť1. Je -třeba proto při ní využívat všech znalostí
a zkušeností o pracovních postupech ji předcházejících,
znalosti topografie a využití všech prostředků k odha-
lení a opravení případnýcp chyb.
Nejzáludllějši jsou chyby způsobené nepřesným vy-

hodnocením vrcholových tvarů a nesprávným zaměře-
ním nadmořské výšky kótovaných bodů, umístěných na
těchto tvarech., Fotogrammetrické vyhodnocení v těch-
to místech bývá vlivem malé plastičnosti zdánlivého
prostorového modelu nepřesné a dochází často k hrubým
chybám. Tak na příklad došlo na mapovérn listu revi-
dovlUlém autorem k chybě v ,nadmořské výšce kótova-
ného bodu, ležícího ve velmi plochém sedle v otevřeném
terénu, dosahující hodnoty 2,5 m. V jiném případě,
u kótovaného bodu v sedle porostlém hustým lesem,
dosáhla chyba hodnoty 4 m. Z uvedených dvou případů,
kterých by bylo možno ostatně uvést celou řadu, vy ..
plývá, že je třeba především věnovat pozornost vrcho-
lovým a údolním tvarům, obzvláště tvarům hodně plo-
chým. Tyto chyby, které mnohdy fotogrammetr sám
předvídá a upozorní na ně poznámkou, zvláště u tvarů
porostlých hustým leseni, jsou nebezpečné pro svou
mnohdy velkou hodnotu.
Další nebezpečí spočívá v chybně určené výšce nebo po-

loze vlícovacího bodu. V jednom případě dosáhla chyba
v určení nadmořské výšky vlícovacího bodu hodnoty 15 m
a byla způsobena tím, že při výpočtu nebyla odečtena výš-
ka signálu. Na tomto připadě bylo mimo jiné zajímavé
také to, že t,ato chyba nebyla, jak by se dalo předpokládat,
při fotogrammetrickém vyhodnocování odhalena. Tuto chy-
bu, a všechny ostatní podobné, by bylo možno nalézt po-
rovnáním fotogrammetricky vyhodnoceného výškového
rozdílu dvou vlícovacích bodů s výškovým rozdílem získa-
ným odečtením daných hodnot, nehledě' na to, že musí
působit potíže při uroynává,ní snímkové dvojice v přístroji
a při vlastním vyhodnocování vrstevnic. Není-li hrubá
chyba v daném bodě objevena při; vyhodnocování, musí se
při topografické revizi zkontrolovat výpočetní elaborát
vlícovacích bodů dříve, než sáhneme k opravnému měření.
Taková chyba je samozřejmě ojediněloů výjimkou, zvláště
jde-Ii o hodnotu, jakou jsme uvedli. Je třeba s takovou
chybou však počítat a ověřovat i vlícovací body. Proto při
větší nesrovnalosti u pořadu připojeného mi vlícovací bod
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musíme hledat příčiny ,nejen ve vlastním měření, ale i ve
výpočetním elaborátu vlícovacích bodů. Pak ovšem je touto
chybou zasažena větší část území a lze ji také náhodně
odhalit při kontrolním měření vedeném v okolí chybného
vlícovacího bodu. V takovém případě je pak třena buď celé
okolí podrobně přeměřit klasickou metodou, nebo při větši
ploše chybnou část předat k opravnému fotogrammetric-
kému vyhodnocení. O výhodnosti užití toho kterého zpu-
sobu rozhoduje otázka času, v jakém muže být chybná
partie opravena.
Tvary úboční, nestala-Ii se chyba ve vlícovacím bodu,

bývají správně zachyceny a vrstevnice zobrazeny v dopust-
'ných mezích. 'Celkově možno konstatovat, že fotogram-
metrické vyhodnocování bývá morfologicky správné a ne-
vykazuje neshody se skutečností.
Jak jsem již uvedl na jiném místě, je polohopisná kres-

ba vyhotovována správně. V některých případech dochází
k ojedinělým chybám, způsobeným hlavně porostem. Tak
v jednom případě na autorem revidovaném Iistě došlo
k chybě v zákresu kapličky obklopené stromy o 60 m.
V jiném případě byl chybně zakreslen prusek (nešťastnou
náhodou právě při sekčním rámci) o 40 m. Nejistotu v po-
loze takových míst lze posoudit v kanceláři při prohlídce
leteckého snímku. Chyby tohoto rázu jsou však ojedinělé,
neJjl)ť fotogrammetr raději taková místa označuje jako ne-
jistá a ponechává je k doměření při topografické revizi. '

Velmi duležitou složkou polohopisné kresby mapového
listu jsou správní hranice. Jejich pruběh zaznamenává,
klasifikátor do snímku podle Státní mapy odvozené a St~t-
ní mapy hospodářské 1 : 5000. Děje se tak identifikováním

hranic jednotlivých parcel přilehlých k správní hranici, vy-
značených v mapě a patrných na snímku. Tento zpusob,
obzvláště v místech, kde správní hranice probíhá volným
. polem nebo lesem, je vzhledem k duležitosti tohoto před-
mětu měření velmi nepřesný. V mnohých případech je ta-
ková správní hranice nebo její úsek vyznačen v novém
mapovém Iistě jen zhruba. Protože v mnoha případech jsou
správní hranice, obzvláště nižších politických jednotek,
'v terénu neznatelné se zilnedbaným a částečně odstraně-
ným mezníkováním, je jejich zaměření při topografické
revizi často svízelným úkolem. Někdy nezbývá jiné výcho-
disko, než tyto duležitépolohopisné čáry přenášet do fo-
togrammetricky vyhodnocené mapy pantografem ze Státní
mapy odvozené nebo Státní mapy hospodářské v měřítku
1 : 5000. Bylo by žádoucí, aby se tak stalo již při přípravě
listu.
Celkově mužeme říci, že naše fotogrammetrie, přestože

je v tak širokém měřítku u nás užívána poměrně krátkou
dobu, je velmi dobré úrovně a že mapy vyhotovované touto
metodou vyhovují požadavkum přesnosti a při topografické
revizi není třeba rozsáhlejších zásahů do dané polohopisné
nebo výšk.opisné kresby. Mnohé z uvedených chyb byly
zpusobeny nezkušeností fotogrammetrů začátečníku. Je
proto třeba dále tyto pracovníky školit a seznamovat je
s chybami při topografické revizi zjištěnými, a tak těmto
chybám v .budoucnu preventivně čelit. Vzájemným předá-
váním zkušeností a upozorňováním na c!lyby, jejich kořeny
a důsledky, můžeme dosáhnout zlepšení fotogrammetric-
kého vyhodnocováhí, na které budou v budoucnu kladeny
stále větší požadavky.

Geodetické stroje, přístroje
a pomůcky

Nové fotogrammetrické stroje z NSR
, lnž. Josef Šmidrkal,

CVUT, zeměměřická fakulta, Praha
. 526.918.5+526.918.7

Výsledky leteckých fotogrammetrických prací závisí
hlavně na jakosti měřických snímku, na leteckých měřic-
kých komorách, jimiž se tyto snÍl;nky pořizují, a na přes-
nosti vyhodnocovacích strojů. Hlavní pozornost je nyní
věnována zlepšování leteckých měřických komor a po'-
mocných zařízení a konstrukci nových vyhodnocovacích
strojů.

V posledních letech uvedly závody Zeiss-Aerotopograph
(Mnichov) některé nové konstrukce a zlepšení dosavad-
ních přístrojů. I když většina těchto přístrojů není u nás
používána, bude vhodné, když se s nimi seznámíme.
Let e c k é měř i c k é k o mor y. Hlavní pozornost

byla věnována i zlepšování dosavadních objektivů a závě-
rek. Dr. R. Richter a F. Koch vypočítali nový objektiv
"Topar". Je to osmičočkový objektiv světelnosti 1:4 a
má zorný úhel 7~. Ohnisková vzdálenost objektivu f =
= 210 mm a maximální zkreslení objektivu je± 5 Il'
Pře konstruováním dřívějšího objektivu "Topogon"

vznikl výkonnější "Pleogon" o f = 150 mm (nebo
115 mm), se zorným úhlem 104. a maximálním zkreslením
asi :± 5 Il.
Poněvadž dosavadní typy závěrek plně nexyhovovaly

.velikým rychlOstem některých letadel, byla sestrojena
nová .závěrka s trvale Se otáčejícími lamelami; má svě-
telnou účinnost 74 až 83 %. Závěrka umožňuje velmi
krátké exposiční doby, až 1/1000 vteřiny a není závislá
na změnách teploty. (Při laboratorních 'zkouškách se
ukázalo, že ani po půl miliónech exposic nebylo pozoro-
váno mechanické opotřebení závěrky.)
Objektiv i závěrka jsou montovány do nových komor,

kťeré mají označení RMK21/18 (obr. 1), dále RMK
11,5/18, nebo RMK 15/23. Tyto tři komory se liší použi-
tým druhem objektivu a rozměrem snímku. Rozměr sním-
kll je buď 18X18 cm, nebo 23X23. cm. Kazety na film
pojmou až 120 m filmu, tj. dvakrát více než u dřívěj-
ších typů komor. Před expozicí se film vyrovná do ro-
viny snímkového rámu přetlakem vzduchu, pomocí zvlášt-
ního kompresOr ku, umístěného v těle se komory. Komora

je v univerzálním závěsném rámu a těleso komory lze
ze závěsu snadno vyjmout. Při použití filmu citlivého
na infračervené paprsky se použije speciálně vybrouše-
ného filtru, který prpdlužuje f o potřebnou hodnotu.
R e g u lát o r pře kry t u IRU tvoří samostatnou

část, je spojen 's komorou kaqelem a lze jej použít u kaž-
dé Zeissovy komory. Umožňuje plynulou regulaci pře-
krytu od 20 do 80 %. Nejkratší časový interval mezi
snímky je asi 2,6 v,teřiny. Oddělení regulátoru překrytu
od komory má tu výhodu, že lze při velkých výškách letu
umístit regulátor do přetlakové kabiny a chod kompry
.ovládat na dálku.

Obr.!.

Pro mapování ve velkých měřítkách se v poslední době
začínají opět používat' konvergentní (dvojité) komory.
Mají tu výhodu, že při stereoskopickém pozorování lze
použít až 95 % plochy modelu, zmenší se tím počet po-
třebných v1ícovacích bodll a základnový poměr se zvětší
až na 1 : 1,7. Zeissova komora typu 2XRMK 21/18 (obr. 2)
sestává ze dvou komor prve popsaných, umístěných ve
speciálním závěsu. V závěsu je také upraveno zařízeni
pro synchronizaci činnosti závěrek obou komor s přes-
ností 3/1000 vteřiny. Osy záběru obou komor svírají kon-
vergentní úhel 30g• Závěsu lze použít i pro jednu ko-
moru, pořizující snímky se svislou osou záběru.
Aby bylo možno určit změny výšek letu při fotogra-

fování, sestrojily Zeissovy závody nový s t a t o s k o p
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s elektrickou registrací. Změny výšky kapaliny v trubi-
cích statoskopu (princip Vaisah;ho statoskopu) vyvolávají
změny elektrické kapacíty kondensátoru. Tyto změny
jsou registrovány mikroampérmetrem. Vnitřní přesnost
přístroje, vážícího asi 15 kg, je ve výšce 5000 m asi
± 0,6 m, na zemí asi ± 0,4 m. V praxi je přesnost po-
někud menší, neboť je ovlivněna změnou tlaku s časem.
Jeden mikroampérmetr je umístěn před pilotem, který
tak může sledovat kolísání výšky letu, druhý je umístěn
v komoře a jeho údaj se na měřický snímek ofotogra-
fuje.
O p ti c k é p'ř e k r e s lov a č e. Pokrok v konstrukcí

překreslovačů je charakterízován tím, že v současné době
lze použít pro zhotovení fotoplánů snímky v měřítkách
až 5krát menších, než je měřítko fotoplánu (u dříve po-
užívaných překreslovačů bylo třeba použít snímků mě··
řít~k jen asi 2 až 3krát menších). Hospodárnost prová-
děných prací se tím značně zvyšuje.
Nový Zeissův překreslovač SEC V (obr. 3) se výrazně

liší od dřívějších typů překreslovačů. Výkonný objektiv
typu "V-Topogon" umožňuje až šestinásobné zvětšeni
snímku a kondensor složený ze dvou Fresnelových čoček
dovoluje použít poměrně slabý světelný zdroj: výbojku
75 W. Inversor, splňující čočkovou rovnici a prostorové
řízení Carpentierovo je vestavěno do sloupů přístroje.
Tím se snížila výška překreslovače na 2,8 m. Kromě těch-
to dvou obvyklých inversorů bylo tu po prvé použit,)
automatického úběžníkového řízení. Současně s nakláně-
ním promítacího stolu (podobně jako u SEC IV) kol~m
dvou navzájem kolmých os se elektrickým řízením po-
sunuje i negativ snímku, umístěný v nosiči snímků, podle
J;"ovniceodvozené C. A. Traenklem:

, fp ( f2 1 )
Llx = ~-2 f

p
2 1 + vi', . tgj3""

Lly' =& (1:.-_ 1 +,1) tgj3v
2 f2p V2 '

kde Llx', Lly' jsou posuny snímku, f - konstanta ko-
mory, kterou jé možno nastavit na stupnici umístěné ve
sloupu překreslovače, fp - ohnisková vzdálenost pře-
heslovacího objektivu, v - zvětšení v optické ose stroje
a {J"" ~ 1/- sklony stolu kolem jedné z obou točných os.
Tím se redukovalo 5 stupňů volnosti na 3 (změna zvět-

šení a dva sklony promítacího stolu); zbývající dva po-
suny snímku jsou řízeny automatickým úběžníkovým ří-
zením.
V objímce objektivu jsou zamontovány expoziční ho-

diny a objektiv má automatickou clonu, takže vlícování,
které vyžaduje jen asi jednu třetinu doby potřebné
u překreslovačů dřívější konstrukce, lze provádět při
největší světelnosti objektívu. Krátce před expozicí se
vypnou automaticky všechna osvětlovací zařízení stupnic
i automatická řízení, zaskočí předem zvolená clona a
teprve potom se závěrka objektivu otevře.
Při vlícování podle předem vypočítaných hodnot (způ-

sob, kterého se začíná více používat) lze všechny po-
třebné hodnoty nastavit na stupnicích umístěných ve
sloupech překreslovače. V pravém sloupu jsou upraveny
stupnice pro sklon stolu kolem podélné osy (tangenty
úhlů sklonu 81/ na 3 desetinná místa) a stupnice konstant
měřických komor f; v levém sloupu je stupnice pro ode-
čítání tangent 'sklonu stolu {l", a stupnice pro zvětšení v

Stereoskopické vyhodnocovací stroje

St e r e op ret (obr. 4) je jednoduchý vyhodnocovací
přístroj podobný stereopantometru závodů VEB Zeis5
,Jena. Stereoskopem s lomenou optickou osou pozoruje-
me měřické značky (z nichž pravá je posuvná pomocí
paralaxového šroubu) a kopie měřických snímků, umístě-
ných na vozíku, kterým lze pohybovat v křížových saních
ve dvou na, sobě kolmých směrech. Posuny snímků se

převádějí pantografem na kreslicí hrot a ten zazname-
nává průběh situačních čar (v centrálním průmětu), nebo
prilběh čar stejných paralax (přibližně jsou to vrstevnice
v centrálním průmětu). Přístroje lze použít pro některé
předbE'·žné práce anebo pro doplňování maIJ menších mě-
řítek, když nejsou kladeny velké požadavky na přesnost
kresby.
St e r e o top (obr. 5) byl sestrojen už v r. 1952. Je

určen pro mapování v měřítkách 1 : 25000 až 1 : 10 ODD,
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Podobně jako u sovětského stereomet:u STD-2, jsou
u tohoto přístroje automaticky opravovany měřené roz-

díly paralax o vliv prvků vnější orientace a centrální
průmět snímku je převáděn na průmět ?r~og~nál~!. S~~.
reotop má tři korekční zařízení: první ehmmuJe vhv vys·
kových rozdílů terénu na kresby situace a vrstevnic, dru-
hé opravuje rozdíly paratax o vliv úhlů sklonu os záběru
letecké měřické komory, třetí zařízení vylučuje zklenutí
modelu a chyby z nevodorovnosti srovnávací roviny.
Měřické značky jsou vyryty na sklech a podobně jako

u stereopretu jsou pevné; pohybují se pouze měřické
snímky ve d·vou na sebe kolmých smě~ech. Připoj:n~
pantograf umožňuje změny měřítek mezI pozorovanyml
snímky a mapou od 2,5: 1 a~ do 1: 5. a zakres~~je v.~
zvoleném měřítku polohopis I vrstevmce. Na pnstroJI
lze zpracovat snímky území, kde výškové rozdíly nepře-
sahují 25 % výšky letu. Podle zkoušek, které pro,:edl
H. Deker, bylo zjištěno, že pro mapu 1: 10 000 ze smm-
ků měřítka 1: 18000 je střední chyba v poloze asi
± 0,3 mm (max. chyba 0,6 mm) a chyby ve výškách j~ou
asi 0,4 promile výšky letu. Vlícování snímků trvalo vzdy
jen asi 40 min., z čehož asi 25 min. připadalo na pří-
pravné práce (vynesení vlícovacích bodů do snímků, změ-
ření délky základny na snímcích, výpočet paralax pro
jednotlivé vrstevnice, příprava listu mapy). V praxi se
osvědčilo spojení deseti stereotopů s jedním přístrojem
1. i'ádu (stereoplanigrafem), na němž se provádí leteckou
triangulací určení potřebných vlícovacích bodů a práce
kontrolní. Podrobné vyhodnocování polohopisu mapy a
vrstevnic lze provádět už jen na stereotopech.
St e r e o p I a n i 9 r a f C 8 (obr •.6). Princip tohoto pn-

stroje I. řádu je stejný jako u dřívějších stereopl~nigra-
fů, má však četná zlepšení. Poněvadž rostoucí merou se
používá početní orientace snímků (metodou Gruberovou
nebo Hallertovou, při nichž se z části vyloučí osobní chy-
by pozorovatele) jsou všechny potřebné údaje o orien-
taci (sklony snímků, složky základen) převáděny na čí-

selníkové stupnice, na nichž lze snadno a velmi př:sně
odečítat i nastavovat příslušné hodnoty (sklony s pres:-
ností 1,c a složky základny na 0,01 mm).
Protože se v současné době používají různé měřické

komory s objektivy o různých ohniskových vzdálefol0s!ech,
byly zkonstruovány výměnné nosiče snímků, u mchz lze
jednoduše měnit ohniskové vzdál~n.osti od ~90 do 210 mJ12
a kromě toho pomoci kompensacmch destICek podstatne
omezit vliv zkreslení objektivu měřické komory. Kdyby
tento rozsah ohniskových vzdáleností nestačil, nebo kdyby
objektiv komory mě) neobvyklé zkreslení, lze měřické
snímky předem upravit na tzv. "reduktoru".
Řízenými reflektory je každý z obou snímků pr,omítán

objektivem typu "Geodar" (zkreslení nepřesahuje± 4 ~)
na zrcadlo, na něž je také promítnuta měřická značka
vhodně zbarvená (ve tvaru velké tečky, malé tečky nebo
kroužku), která se zřetelně odlišuje od černobílého, nebo
barevného snímku (barva značky je buď bílá, žlutá, ze-
lená anebo červená). Odtud jsou promítací paprsky ve-
deny do pozorovacího bi!:.lOkulárního mikroskopu.. ..
Posuny snímků ve smerech os X. Y a Z se regIstrujI

ve zvláštním zařízení připojeném ke stroji a stisknutím
páčky se do seznamu souřadnic ot~sknou s. přesr:osti
± O 01 mm souřadnice X a Y v systemu stroJe, sourad-
nice' Z (výšky) přímo v metrech v jednom ze 13 různých
měřítek a číslo bodu se značkou, která vyznačuje druh
bodu podle jeho důležitosti. Tyto údaje lze potom v elek-
tronkových počítacích strojích transformovat do mapo-
vého souřadného systému.
Pro Z·-pohyb je připojen elektromotor, umožňující

rychlý pohyb značky ve svislém směru při velkých výš-
kových rozdílech bodů. (V poslední době bylo u stereo-
planigrafu C 8 použito elektrického pohonu také pro po-
hyby r a ()) a pro nastavení složky základny bm.)
R e d u k t O r. Aby bylo možno vyhodnocovat měřické

snímky různých rozměrů zhotovených let~ckými kom~-
rami o ohniskových vzdálenostech 100 az 300 mm, Je
třeba používat u vyhodnocovacích strojů několik nosičů
snímků. Objektivy používaných komor mají také různá
zkreslení, která lze vyloučit jen použitím zvláštních
asférických korekčních desek.
Heduktor umožňuje tyto úkoly jednoduše řešit. Lze

v něm převádět různé snímkové rozměry na potřebný
rozměr, použitelný ve vyhodnocovacím přístroji, vyl?yčit
vlivy zkreslení, převádět konstanty komory na Jmou
vhodnou velikost a pořídit diapozitivy snímků. Redukto-
rem lze převádět ohniskové vzdálenosti v rozsahu od
100 do 305 mm, lze měnit měřítko snímků v rozsahu
od 0,65 do 1,3 a při použití zvláštpích objektivů lze ~entvo
rozsah ještě zvětšit, a to až od 0,15 do 2,2. NeJvětsí
puvodní rozměr snímků, který lze v reduktoru převádět,
je 23X 23 cm. Kopie lze zhotovit na desku, na film, nebo
na fotografický papír s kovovou vložkou. Ve víku pří-
stroje je umístěn světelný zdroj (výbojky), exposiční ho-
diny a zařízení pro přitlačení negativu ke skleněné pří-
tlačné desce. Negativ se promítne do reprodukční roviny.
v níž je umístěn diapo~itivní film, fotografická deska.
nebo fotografický papír. Film je vyrovnáván do roviny
tlakem silné skleněné desky. Převíjení a přitlačování dia-
pozitivního filmu se provádí automaticky elektromo-
torem.
Horní přítlačná de~ka u víka je lehce výměnná a lze

ji nahradit kompensační deskou pro eliminaci zkreslení.
Promítací objektiv a reprodukční rovina se posouvají ve
svislém směru ručními kolečky (zvláštní inversor tu není)
a vzdálenosti mezi objektivem a reprodukční rovinou lze
vyhledat v tabulkách a na stupnicích reduktoru na~tavit.
Had i á In í t r i a n 9 u Ia c e. Lze ji s výhodou použít

pro určeni vlícovacích bodů, potřebných při překreslo-
vání rovinných oblastí. Početní řešení radiální triangu-
lace je dosti zdlouhavé, a prot~ se někdy pOUŽí:,~t~v.
"štěrbinové metody". Na snímclch, nebo na zvlastmc,?
šablonách se vyznačí radiální směry, které pak vytvorí
triangulační síť. Pro zhotovování takových šablon byl
zkonstruován rad i a Isec a t o r typu RS I (obr. 7). Je
to- "dvouposchoďová" raznice šablon; v horní části se
umístí snímek, který se dostředí středem sní-mku na střed
otáčení kotouče. Ve spodní části se vyráží do šablony
z lepenky (nebo z jiného vhodného materiálu) radiální
směry. Přístrojem můžeme zhotovovat šablony v jiném
měřítku, než je měřítko snímku (ve zvětšení od 0,7 do
2,0) a kromě toho je u stroje ko'rekční zařízení, opra·
vující zkreslení radiálních směrů zaviněné sklonem sním-
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ků. Aby toto zařízeni správně pracovalo, je třeba dříve
určit sklon snímku (podle údaje líbely, nebo lépe z mě-
ření vertIkálních paralax).
Kromě popsaných strojů vyrábějí Zeissovy závody

v současné době ještě řadu jiných fotogramni.etrických
strojů a pomůcek, jako např. kopírovací přístroje vyvo-
1ávací tanky, stereoskopy, obkreslovače leteckých sním-
~ůva je~noduché raznice pro radiální triangulaci (RS II),
Jez se vsak v podstatě neliší od dřívějších typů, a proto
je zvlášť neuvádíme.

Použité prameny:

[1) Popisy strojů ,ZA (Reihenmesskammer, Statoskop,
SEGV, Stereotop, Stereoplanigraf C 8, Radialsecator).

[2] H. Dek e r: Theorie. und Praxi s des StereotQp. Bild-
messung und Luftbildwesen 1955, str. 56-67.

[3J K Sch w i d e f s k y: Zur Charakteristik der neuen
Ze.lssObjektive. Bildmessung und Luftbildwesen 1956,
str. 3-15. .

[4J F. B I a u m: Der Entzerrungsvorgang am SEG V,
Bildmessung und Luftbildwesen 1954, str. 80- 84.

518.2 : 526.49 Kučera, K.

TabUlky odmocnin. Tabulky pro výpočty podle Py.
thagorovy věty do délky přepony 5000,000. Edice vý-
zkumného ústavu geodetického, topografického a kar·
tografického v Praze, svazek III. Vydalo Státní nakla-
datelství technické literatury. Praha 1958. Cena váza·
ného výtisku Kčs 13,60. i

Tal;lUlky Kučerovy byly upraveny pro výpočet od·
mocmn s ohledem na pokud možno největší jejich hos·
podárnost při hromadných výpočtech, které přicházejí
v geodetické praxi i jinde a vyžadují určitou míru přes-
nosti. Toho bylo dosaženo prostě tím, že byly k číslům
n začínajícím hodnotou 250 000 a končícím 25 000000
v určitém kroku (podle tabulek v intervalu h) tabelová-
ny druhé jejich odmocniny s přesností na tři desetinná
místa a současně připojeno tam vždy pro skupinu pěti
případně deseti tabelovaných mocnin deset interpolač.
ních hodnot, umístěných ve sloupci označeném 8, které
poslouží velmi jednoduše pouhým sčítáním k vyhledání
?dmocniny čísla, jež se v tabulkách nevyskytuje. Připo-
Jené interpolační hodnoty vyjadřují lineární interpolaci
v souboru tabelovaných odmocnin, což možno z hlediska
přesnosti připustit, poněvadž tabelace čísel je uspořá-
dána tak, aby v druhé odmocnině netabelovaného čísla

V- - V~ I z I I (Z)2
n + z, tedy n + z = n + 2' Vn: - 8 .V~ V~
byl člen .kvadratický~~ . V~ (y~rrZanedbatelný. Při

Kučerově uspořádání tabulkovaných odmocnin tomu
tak je vhodnou volbou intervalu h, neboť člen kvadra-

tický i při největším.z dosahuje v celém rozsahu tabulek
jen málo jednotek čtvrtého desetinného místa a 'to vždy
p0,:ze na začátku soustavy tabelovaných mocnin se
steJným intervalem h. Velikost intervalu se v tabulkách
mění, a to pro řadu mocnin n = 250 000 až 600 000 je
h = 500; h = 1000 mají čísla od 600000 do 7000000
a další čísla až do 25 000 000 jsou tabelována s interva,
lem h = 5000. .
Interpolační hodnoty připojené v tabulkách ke sku-

pině pěti, případně deseti tabelovaných čísel n jsou pro
tuto celou skupinu stejné, ať interpolujeme mezi jejím
prvním a druhým členem nebo mezi předposledním
a posledním členem skupiny. Kdybychom zkoumali člen

nahoře uvedený ~ . VZn:' dostali bychom malé diferen-

ce, ovli,,;ňu)ící )iž ~řetí desetinné místo. Aby se nepřes-
nost zmIrmla, Je zavedena-v tabulkách střední hodnota
uvažovaných interpolačních čísel, vypočtená pro každou
skupinu odmocnin podle jednoduchého vzorce, uvede-
ného v odstavci věnovaném teorii a přesnosti tabulek.
Největší možná chyba pouze ojediněle se vyskytující
ye výsledku odmocniny vypočítané těmito tabulkami
Je 0,002. Podle udání. autora se tato chyba vyskytne
v O,~ % případů. Dle mnoha výpočtů, které jsem tabul-
kami provedl, vychází výsledek na tři desetinná místa,
b.uď.típlně správně, neb je odlišný od správného o jednu
tIsícmu.
Na upotřebení tabulek jsou v knize provedeny in-

struktivní příklady, volené ze souborů všech užitých
intervalů, a to jak pro přesný způsob počítání s výsledky
odmocnin na čtyři desetinná místa pro zaokrouhlení na
tři místa, tak také pro způsob přibližný, spokojující se
menší přesností na dvě desetinná místa. .
Je přirozené, že tabulek se dá upotřebit také velmi

vhodně k rychlému vyhledání druhé mocniny čísla.
Početní postup jepodobný jako při odniocňování. Najde
se ve sloupci pro odmocniny Vn číslo nejblíže nižší
k číslu, jež máme umocnit, a ke zbytku užijeme interpo-
lačních hodnot sestavených ve sloupci označeném písme-
nem 8n- Výsledná mocnina' se obdrží opět pouhým sečí-
táním několika čísel. Interpolační čísla, jakožto výsle-
dek průměrných hodnot pro skupiny pěti případně de·
set.i tabeloyaných Vn, jsou seřazena ve sloupci 8u a, dá-
vaJí přesnost výsledné mocniny čísla x ve velké většině
případů hodnotou menší než O,OOlx.' Také na umocňo-
vání čísel užitím těchto tabulek jsou uvedeny vhodné
příklady. ' '
~ 'tabelovaným hodnotám mocnin n jsou ještě pE-

pOjeny na každé stránce dole opravné členy z refrakce
a zakřivení povrchu zemského, užívané při trigonomet.
rickém měření výšek. Jsou zde udány v metrech.
Tabelace mocnin a odmocnin s příslušnými interpo.

lačními hodnotami je otištěna na sto dvaceti stranách,
čemuž předcházejí jednak tabulky druhých mocnin ce,
lých čísel od I do 1000 a před tím předmluva s odstavci
věnovanými užití tabulek a dosažitelné přesnosti s nimi.
,:"ysvětlivky k užití tabulek jsou podány velmi instruk-
tIvně a veškeré tívahy o přesnosti, které autor zde shr-
nuje, jsou správně vymezeny. Též grafická típrava ta-
bulek je po stránce jejich čitelnosti a rychlé použitel-
nosti velmi dobře provedena. Jejich význam proti ji-
ným tabulkám mocnin a odmocnin spočívá právě
v tom, že pouhým sečítáním čís'el z tabulek vypsaných
lze nll>jítodmocninu neb mocninu čísla, aniž by k tomu
bylo potřeba počítacího stroje, a to způsobem velmi
rychlým a většinou 'dostatečně přesným. Pro hromadné
výpočty v geodézii i Y jiných odvětvích pracovních při.
spějí k ekonomíčtějšímu a lepšímu zvládnutí rozsáhlých
tíkolů národního hospodářství. F1:ala, ,

Naše mapy odedávna do dneška. Vydalo v roce 195'1
nakladateL3tví Československé akademie věd. Stran 129,
cena váz. 10,30 Kčs.

Přes to, že výzkum našich mapových památek a jiných
svědectví o staré naši zeměměřické a kartografické tra-
dici vykazuje rok od roku stále početnější řadu hodnot-
ných monografií, které v souhrnu pójednávají jak o zá-
kladních mápách našich zem!, tak o kartografické čin-
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nosti spadajíc! do jejich mezidobí, teprve Kucbařova popu-
lárně vědecká ~ublikace je pr,vní prací, která přináší
ucelený přehled o celkovém vývoji kartografického zobra-
zení naší vlasti.
Autor, vycházeje především z předchozích svých studií

jednotlivě publikovaných v odborné literatuře, po krát-
kém úvodu, v němž poukazuje na význam studia map
z dřívější doby pro současnou společnost, přechází k po-
dání vlastní tematiky, uspořádané chronologicky a roz-
vržené přehledně 40 32 krátkých statí. Čtenář je nejprve
seznámen se začátky měření v našich zemích, provádě-
ného samouky, lokátory, lesníky, tybníkáři a od r. 1340
také přísežnými mlynáři. V dalších třech statích se dovídá
o prvních nedokonalých vyobrazeních našich zemí na
středověIq1ch mapách sestrojených podle soupisu sou-
řadnic a návrhů Ptolemaiových, potom na kruhových
mapách, zobrazujících svět v theologicko-kosmologickém
pojetí, pak na námořních mapách ze 14. a 15. století (por-
tulánech); je seznámen s nejstarší českou mapou světa
obsaženou v kronice světa od mistra Vavřince z Březové
zpočátku 15 stol., která je nejstarší známou naší mapou
vůbec. Tři následujíC! stati pojednávají o pokusech stře-
doevropských kosmografů z konce středověku vytvořit
přesnější, a podrobnější mapy na podkladě zeměpisných
souřadnic jednotlivých míst nebo polárných souřadnic
vztažených ke středu mapy, jimiž pravděpod.obně vy-
vrcholila středověká kartografie, které však byly brzy
;zastíněny renesancí Ptolemaiovy' Geografie v 15. stol.,
a dále o prvních přesnějších mapách střední Evropy -
německého humanisty Mikuláše Kusi a norimberského
kartografa Erharda Etzlauba - které ovlivnily vývoj
kartografického obrazu Čech a Moravy.
Následujícl roZsahem největší část je věnována vývo-

jové etapě, která je charakterizována vznikem prvních
samostatných map jednotlivých našich zemí; zvláštní
stati jsou vyhrazeny prvním mapám Čech (Klaudyánově,
Crigingerově, Aretinově, Stichově, Vogtově), Moravy
(Fabriciově, Komenského, Vischerově), Slezska (Helvigově,
Scultetově, Nigrinově) a Slovenska (Lazarově. Laziově,
Stierově, Hevenesiho), které vznikaly ze soukromé iniciati-
vy jednotlivců (s výjimkou mapy Laziovy) bez přesnějšího
měření, a pak závěru této etapy, která vyvrcholuje karto~
grafickou činností J. K. Mlillera, J. W. Wielanda a S. Mi-
koviniho, jejímž výsledkem jsou první mapy našich zemí
zhotovené z iniciativy veřejného zájmu na podkladě
měření 'směrů a vzdálenosti. Zvláštní stať se zmiňuje
o činnostiŠimori.a Podolského a ostatních zeměměřičů
a kartografů, kteří v té době ve službách císařských,
zemských nebo panských, vyměřovali části našich zemí
a zachycovali je na dllčích mapách a plánech. Samostatná
s.tať je věnována rovněž A. Heřmanovi ·a V. Hollarovi,
kteří v pobělohorské době emigrovali do ciziny, kde později
zanechali pozdějším pokolením mapy cizích zemí, .jimi
vyhotovené a podepsané. , •
Dalších několik statí popisuje etapu vojenských mapo-

vání (josefské, druhé, třetí a čtvrté vojenské), z nichž
nakonec vzešly topografické mapy měř. 1 : 25000 a z nich
odvozené mapy v měř. 1 : '75000 a v měř. 1 : 200000, které
po utvoření samostatného čs. státu byly postupně do-
plněny, opraveny a zčeštěny a v' této úpravě ještě do
nedávna byly jediným topografickým znázorněním našeho
státního území. '
vývoj katastrálního šetření a měření je vyUčen dále,

od soupisu rustikální poddanské půdy (bern~ rula) k tere-
ziánskému katastru, který disp01!0val již také soupisem
pMy panské, dominikálu, dále ke katastru (josefskému),
který-již obsahoval výměry pozemků zjištěné na podkladě
měření v přírodě, pak k zavedení stabilního katastru
s geometrickým zobrazením všech pozemků na katastrál-
ních mapách, k jejich reambulaci a konečně k zavedení
evidence a revize pozemkového katastru. Zde by zasluho-
vala zmínky poslední vývojová etapa našeho katastru
- budování jednotného pozemkového katastru, jehož
význam přesáhl daleko resortní hranice katastrální
agendy, ještě dříve než přerostl ve Vyšší, socialistickou
forrnuevidence půdy - v jednotnou evidenci půdy.
Zvláštní stati pojednávají o soukromé kartografii našich

zem! v 19. století a na počátku 20. stol., reprezentované
v Čech,ách především F. J. J. Kreibichem, V. Merklasem,
J. Jlittnerem, později Bělohlavem, ,J. Metelkou, F. Ma-
chátem, M. Semínkem áj., na Moravě J. Bayerem, A. V.

,
Šemberou a ,na Slovensku přede,!,ším P. Lipským. Velkému
českému kartografu Karlu Kořistkovi, který svými výško-
pisnými a hypsometrickými pracemi proslavil před sto
léty českou kartografii ve světě, je věnována samostatná
stať publikace. Konečně je vzpomenuto i E. Holuba,
J. Wlinsche, F. Horského, A. Musila aj., kteří vykonávali
kartografickou ,činnost mimo svou vlast.
V závěrečné, poměrně krátké stati, věnované poslední

době, je stručná zmínka o nových kattografických dllech,
která budou zobrazovat nebo již zobrazují území našeho
státu. Vzhledem k tomu, že autor měl na mysli - jak
patrno z obsalíu díla. -, podat přehled jen o vývoji
map zobrazujících území našeho státu, nikoli o našich
mapách vůbec - jak by se mohlo soudit podle názvu
publikace - neobsahuje závěrečná stať pojednání o řadě
map pro výchovu na školách a map pro veřejnost,
v jejichž tvorbě a vydávání nastal v podmínkách lidově
demokratického zřízení našeho státu značný rozvoj,
charakteristický pro posouzení současné čs. kartografie.
Publikace je doplněna jmenným rejstříkem s vysvětliv-

kami a 70 vyobrazeními (většinou reprodukce výřezů
z map), z nichž pět je vícebarevných.
Patrně nedopatřením není v publikaci uvedeno přibližné

měř!tko Klaudyánovy mapy. Odraz vývoje kartografic-
kého znázornění našich zemí by byl úplnější, kdyby byla
vlce zdůrazněna existence a fQrlkce map lesů, rybníků,
hamrů, skláren, později manufaktur, jejichž vznik vyvo-
laly ekonomické podmínky a potřeby společnosti ,v jed-
notlivých etapách jejího vývoje, počínajíc mapami a plány
z doby předbělohorské.
Jinak kriticky vybraná fakta, přehledně uspořádaná

a podávaná\ lehkým slohem, činí publikaci nejen hodnot-
ným literárním dilem, které dokáže plně zaujmout a po-
učit nejširší okruh čtenářů, ale je zároveň užitečnou
pomůckou pro studium a práci kartografů, zeměměřičů,
geografů a odborníků jiných oborů., lnž. Koláčný

ROZMANITOSTI
,Prof. iož. dr. Adolf Fiker zemřel

Vojenská akademie Ant. Zápotockého v BrĎ.ě oznámila
že dne 8. dubna 1959 náhle skonal ve věku 53 let přísluš~
ník vědeckopedagogického sboru Vojenské akademiE'
Ant. Zápotockého v Brně pro'f. inž. dr. Adolf F i ker.
Profesora Fikra poznala celá řada zeměměřických inže-

nýrů a" technických pracovníků, se kterými studoval a
~~olupracoval nebo které vychovával. Jako vynikajícl
zak profesora Petríka stal se jeho odborným asisten-
tem na oddělení zeměměřického inženýrství vysoké
školy speciálních nauk na ČVUT v Praze. Od r. 1936
pracoval pak v měřickodokumentačn! službě čs. státních
drah a od r. 1945 vyucoval jako extern! učitel fotogram-
metrii na Vysq.ké škole technické v Brně. Později' se
hlJ.bilitoval na eVUT v Praze a stal se docentem pro
obor fotogrammetrie na brněnské technice. Po začle-
nění této vysoké školy do Vojenské technické akade-
mie Ant. Zápotockého (nyn! VA AZ) byl jmenován zá-
stupcem profesora. .
Kromě vysilující pedagogické činnosti měl velmi čilý

a živý styk s výrobn! praxí a byl veřejně činný jak v re-
volučním odborovém hnutí, tak v Komunistické straně
Československa. Proslul svou přímou a konstruktivní kri-
tikou. Mimo jiné byl místopředsedou vědeckotechnické
rady Ústřední správy geodézie a kartografie a věnoval
se plně práci na rozvoji čs. fotogrammetrie.
Doklady o jeho vědecké práci najdeme v jeho po-

jednáních jak v našem časopise, tak ye Vojenském to-
pografickém obzoru. Všichni starší soudruzi si zajisté
dobře pamatují na Kalendář československých země-
měřičů 1934, jehož byl inž. Adolf Fiker redaktorem.
Jeho největší zásluhou však je vybudování vzorné fo-

togrammetrické laboratoře na VA AZ v Brně a jeho cí-
levědomé vedení mladých vědeckých pracovníků k vě-
decképráci. ,
Všichni, kteří jsme znali prof. Fikra' a kteří mu vdě-

čime za nezištné předávání znalostí z oboru pozemní
i letecké fotogrammetrie, podržíme si v paměti jasnou
vzpomínku na ušlechtilého, kamarádsky upřímného
člověka, jehož jediným smyslem života bylo sloužit vědě
a prostřednictvím vědy svému lidu k zachování míru.

Čest jeho památce!

1959/100



Sborník výzkumných prací I. Edice VO GTK. 204 stran
B5, 260brázko., 35 tabulek, Řada teQretické literatury,
1959; 1000 výtiskťí. Váz. 21,20 Kčs. .
Hlavní náplň sborníku tvoří čtyři Odborná pojednání

zaměřená většinou na novodobě problémy vyšší geodézie.
Z obsahu: Příspěvek k vyrovnání gravimetrických sítí
- Převod českoslovenSkých nivelačních základů. do sou- .
stavy normálních výšek - Gaussóvo zobrazení v CSR
a soubor otázek řešených před. jeho zavédením
Zábleskový heliotrop. V druhé části knihy jsou stručné
obsahy a dokumentační záznamy významnějších prací"
pracovníků Výzkumného ústavu geodetického, topogra-
fického a kartografického v Praze, uveřejněných jinde.
Určeno pro zeměměřičské inženýry a kartografy.

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTK
SSSR:

Turist·ické mápy:
Center evro'pejskoj části SSSR. Turistkaja kárta. Vydalo

GUGK MV#) SSSR, Moskva. Vyhotovila Rižská kartogra-
fiCká továrna při GUGK. Redaktor Gorjainova Z. A. Vy-
dání - 1956. Náklad 25000 výtisků.. Rozměr papíru 600X
X1055 mm, složená dď formátu 114X220 mm.
VOGTK - čís. přír.a/58.
Tutistická ll1ápa území ohraničeného přibližně spojm-

cemi měst Novgorod, Smolensk, Orel, .Tambov, Gorkij,
Cerepovec, Novg\)rod má zelený podklad lesů, hydrogra-
fickou, železniční a· silniční .síť, vyznačéné turistické
cestý a jiné smluvené značky důležité pro'turisty. V.pří-
loze je obsáhlý text k mapě.' .
Puškinskij zapovednik. Turistskaja maršrutnaja sche-

ma. Měřítko 1 : 200 000. Vydalo GUGK MVDSSSR, MQskva.
Schema sestavila Rižská kartografická továrna GUGK.
Redaktor' Pernatkina V. J. Vydání - 1957. Náklad 10000
výtiskťí. Rozměr kresby 260X220mm, papíru 410X230ll).m,
složená do formátu 137X230 mm.
VOGTK - čís .. .přír. 134/58.
Turistická schematická mapa krajiny v blízkosti lotyš-

ských hranic jižně od města Ostrov s Puškinovou reservací
a obcí Michajlovskoje. Mapka má doprovodný text ..
Podmoskovje. Turistkaja karta. MěřítkO" 1: 600000 ..

Vydalo GUGK MVD SSSR. Moskva. Mapa sestavena
a upravena Vědecko-redakčním sestavitel.ským mapovým
oddělením GUGK. Redaktor Ignatenko A. N. Konsultor
Kudelin P. G. Vydání - 1956. Náklad 100 000 výtisků..
Rozměr kresby 530X552 mm, papíru 580X680 mm, slo-
žená do formátu 120X230 mm.
VOGTK - čís. přír. 6/58.
Turistická mapa moskevskéoblasti se sítí h.lavních sil-

ničních a železničních spojů. je rozdělena čtvercovou sítí
označenou na okraji arabskými Číslicemi a písmeny
k orientaci v mapě. Na druhé stranil mapy je obsáhlý
text informující o významných objektech a pozoruhod-
nostech vyznačených v mapě smluvenými značkami. Při-
pojeno je též několik vyobrazení.
Ozero Seliger. Turistkaja maršrutnaja karta. Měřítko

1 : 200000. Vydalo GUGK MVD SSSR, Moskva. Mapu se-
stavilo a upravilo· Vědecko-redakční sestavitelské ma-
pové oddělení GUCK. Redaktor Jašina V. V. Poradci Boga-
nov A. 1. a ~evčenko P. K. Tiskla Rižskákartografická
továrna GUGK. Vydání - 1956. Náklad 50000 výtisků..
~ozměr kresby 350X700 mm, papíru 380X740 mm, slo-
žená do formátu .120X190 mm. . .
VOGTK - čís. přír. 1/58.
Turistická mapa jezernaté krajiny mezi Valdajf

a Qstaškovem, severozápadně od Moskvy. Mapa s po-
drobnou hydrografickou sítí, hlavními železničními a sil-
ničními spoji; má vyznačené turistické cesty po souši
i vodě s čísly u sídlišť, k nimž jsou ve vysvětlivkách uve-
deny významné objekty a jiné pozoruhodnosti. Smlt.ve-
nými značkami jsou dále vyznačeny zásobovací střediska
a možnost táboření.
Schodnja - Lisickij bor. Turistkaja maršrutnaja karta.

Měřítko 1: 150 000. Vydalo GUGK MVD SSSR, Moskva.
Mapu sestavilo a upravilo Vědecko-redakční sestavitelské
mapové oddělení GUGK. Redaktor Dobošinskaja J. B.
Konsultot Agrašin B. F. Vydání - 1956. Náklad 50000
yýtiskťí. Rozměr papíru 1040X250 mm. složÉ!ná do for-
mátu 130X250 mni.
VOGTK - čís. přír. 5/58.

Tutistická mapa ús.eku Volhymezi Kal.ininem- a Kona-
kovem sever02;ápadně od Moskvy a v pokračování krajiny
od Kónakova po Schodniji má červeně vyznačeny turis-
tické cesty se smluvenými značkami významných objekt1i
a pozoruhodností, k nimž je připojen 've vysvětlivkách
obsáhlý .popis.
Podmoskovje. Čechov - Melichovo - Serpuchov - Tarusa.

Turistkaja maršrutnaja schema. Měřítko 1:200000.Vydalo
GUGK MVD SSSR, Moskva. Schema sestavilo a upravilo
Vědecko'-redakční sestavitelské mapové oddělení GUGK.
Redaktor Ivanov J. M. Text: Ivanova J. M. Vydání -
1957. Náklad 10000 výtisků.. Rozměr papíru 220X545 mm,
složené do formátu 110X220 mm.
VOGTK -:. čís. přír. 133/58.
Turistická schematická mapka okolí· shora uvedených.

míst .jižně od Moskvy s vysvětlujícím i popisujícím tex-
tem hlavních· pozoruhodností.
Podmoskovje. M()skva-Jasnaja Poljana. Turistkaja marš-

rutnaja schema. Měřítko 1 : 400 000. Vydalo GUGK MVD
SSSR, Moskva. Schema sestayilo á. upravilo Vědecko-
redakčnf ..sestavitelské mapové oddělení GUGK. Redaktor
·Ivanov J. M. Text Pevzner L. M. Vydáp.í "'- 1957. Náklad
10 000 výtiskťí. Rozměr papíru 220X655 mm, složené do
formátu 110X 220 mm.
VOGTK - Čís.přír. 132/58.
Turistická schematická mapa okolí hlavní silnice smě-

řující na jih od Moskvya spojující města Moskvu, Po-
dolsk, Serpuchov a Tulu.Připojen je dále' situační plánek
umístěni musea v bývalé usedlosti L. N. Tolstého v Jasné
Poljaně. K schematu jsou připojeny četné vysvětlivky
a text vztaIwjící se k L. N.'folstému.
Krasnojarskij zapovednik "Stolby". Turistkaja mar-

šrutnaja karta. Měřítko 1 : 150 000. Vydalo GUGK MVD
SSSR,Moskva. Vyhotovilo Vědecko-redakční sestavitelské
mapové oddělení GUGK. Redaktor Jašina V. V. Poradce
L. I. Bezrukov. Vytiskla Rižská kartografická továrna.
Vydání -1956. Náklad 25000 výtisků.. Rozměr papíru
435X450 mm, složená do formátu 110X175 mm.
VDGTK - čís. přír. 4/58.
Turistická mapa přírodní reservace "Stolby" v povodí

řeky Jeniseje jižně od Krasnojarska. Mapka s četnými
vysvětlivkami k uvedeným značkám a popisem turistic-
kých· cest Jt1á na druhé straně několik fotoreprodukcí
místních přírodních krás. .. .
Vojenno ..;;.Suchumskaja doroga. Turistkaja majšrut-~

naja karta. Měřítko 1 : 250 000. Vydalo GUGroMVD SSSR,
Moskva. Mapu sestavilo a upravilo Vědecko-redakční
sestavitelské mapové oddělení GUGK. Redaktor Rož-'
destvenskaja E. I. Konsultor Plevako N. A. Vydání -
1956. Náklad 100000 výtiskťí. Rozměr papíru 430X640 mm,
složená do formátu 125X215 mm.
VOKTK -čís. přír. 11/58.
Turistická mapa silnice vedoucí od černomořského pří-

stavu~Suchumi do kavkazských velehor nav"azuje na turis-
tické cesty a dále na silnici směřující na sever až do
Čerkessku. Mapu doprovází řada vysvětlivek k uvedeným
značkám v mapě a několik fotoreprodukcí.
Cerez Rokskij pereval. Turistkaja maršrutnaja karta.

Měřítko 1 : 250 000; Vydalo GUGK MVDSSSR, Moskva.
Mapu sestavilo a upravilo Vědecko-redakční sestavitel-
ské mapové oddělení GUGK. Redaktor Dovošinskaja J. B.
Vydání - 1956. Náklad 50 000 výtiskťí. Rozměr papíru
410X585 mm, složená do formátu 100X.e05 mm.
VOGTK - čís., přír. 3/58.
Mapa turistické cesty přes kavkazské velehory z Alagiry

přes Cej, Zaramag, Rokskij prťísmyk a Džavu do Góri
s popisem významných obje~tťí ve vysvětlivkách. Na
druhé straně mapy je mapka Gruzínska v měřítku
1 : 1 000 000 s turistickými cestami po Kavkazu. Obě mapy
doprovází obsáhlý text a několik fotoreprodukcí.
'Zakarpa~'e. Turistskaja maršrutnaja karta. Měřítko

1 : 300000. Vydalo GVGK· MVD SSSR, Moskva. Mapa
sestavena a upravena VědecKo-redakčním se stavitelským
mapovým oddělením GUGK. Redaktor Cholodok V. D.
Vydání - 1956. Náklad 25000 výtiski'l. Rozměr hlavní
mapky 626X220 mm, papíru 850X240 mm. složená do
formátu 100X240 mm. .. .
VOGTK - čís. přír. 131/58.
Turistická mapa Zakarpatské oblasti v povodí toku

řeky Tisy od Copu až po Jasinu. V připojené mapce je
část území jižně od Lvova s komunikacemi směřujícími
k uvedené obla!?t!. Turistické cesty jsou červeně vyzna-
čeny a provázeny smluvenými značkami v téže barvě
s obsáhlým popisem ve vysvětlivkách. Na zadní straně
jsou četné fotoreprodukce.



Dnešní bouřlivý rozvoj Vědy a techniky, neustálá snaha po
zvyšování kvalifikace, stále větší zájem o novátorské způsoby
a zlepšovací náměty i touha po doplnění' praktických znalostí
teoretickým vzděláním způsobuje, že se vydává stále větší po-
čet odborn~ch knih a časopisů. Kniha se stává každodenní
potřebou pracujících, avšak mnohdy je i zkušenému čte'náři
zatěžko vyznat se 'V záplavě' vydávaných titulů. Uvážíme-li,
že např. jen ve Státním nakladatelst.ví technické literatury .,
vyšlo během posledních šesti let na 3000 publikací, nelze se
divit, uniknou-li pozornosti techniků některé' důležité knihy.
Nakladatelství sice vydávají ve značných nákladech. kata-

logy a prospekty, upozorňují na knižní novinky v denním tisku
i v rozhlase, pořádají různé informační akce a' výstavky,
. j'ako je např. současná výstavka odbornýchkríih ve Středisku
tecljnické literatury. v Praze ve Spálené ulici, ,alě tím se ještě
stále kniha nedostává čtenáři přímo do rukou. Stále ještě je
zde nebezpeš.í, že bývá náklad rozebrán dříve, než si čtenář
jde knihu koupit.

/

Proto jistě uvítají všichni naši' technici zprávu, že v těchto
t.ýdnech dochází k ustavení

jehož úkolem je nejen včas informovat všecl;)ny zájemce
o připravované technické lit.eratuře jejich oboru, Aile přede ..
vším zajistit jim, že rychle a spolehlivě obdrží všechny knihy,
o které budou mít zájem, a to zejména ty, které jsou na
knižním trhu ihned rozebrány. Budou si tak moci plynule do_
plňovat svou odbornou knihovnu o nejnovější díla, která bu-
dou potřebovat ke své práci i studiu. Členství v Klubu bude
přinášet četné výhody, ať již to budou knižní prémie a různé
slevy, či tištěný klubový zpravodaj, který je bude pravidelně
informovat o knižních novinkách a klubovém 'životě atd.
Do Klubu čtenářů technické literatury se můžete přihlásit

již' nyní, a to tak, že si vyžádáte obyčejn~m korespondenčním
.l;stkem nebo formulářem 'vloženým do tohoto čísla časopisu
členskou přihlášku, s niž současně obdržíte ediční plány na rok
1960, abyste si z nich mohli objednat potřebné knížky. Přihláš-
ku pošlete na adresu: Stát.ní nakladatelství technické literatury.
Klub čtenářů, Praha 2, Spálená 51·

A nyní vás seznámíme s podmínkami členství v Klupu čtenářů
t.echnické literatury:

I

ČlĚme~ Klubu..můŽe být
každý občan, který se k členství 'přihlásí a současně
stím sl závazně objedná nejméně tři knihy, které vy-
jdou v příštím roce ve Státním nakladatelství technické
literatury' a v ostatních nakladatelstvích, vydávajících
technickou literaturu.

Členem Klubu nemohou být
podniky, instituce a jiné organiz~ce.

,Clenové se přihlásí
vyplněním definitivní členské přihlášky, kterou dostanou
v SNTL, ve Středisku technické literatury v Praze a .ve
všech krajských specializovaných prodejnách n. p. Kni-
ha, a kterou pošlou na adresu, jež je na přihlášce před-
tištěna.

Součástí členské přihlášky
je závazná objednávk'a knih,
.platná:.

bez které není přihláška••.•..

Objednat je možno
zásadně jen tituly z edičního plánu SNTL a ostatních
nakladatelství vydávajících technickou literaturu, který
zájemci obdrží spolu s definitivní členskou přihláškou.

O objednávce je třeba ještě vědět,'
že si člen musí objednat nejméně tři různé' knihy, a to
v jakékoliv ceně; každou knihu si může objednat jen
v jednom výtisku.

DodávkU a způsob placení knih
si stanoví člen. sám v přihlášce. Může se rozhodnout pro
osobní odběr nebo zasílání poštou a může si také zvolit
za expediční místo buď Středisko technické literatury
v Praze nebo kteroukoli kraj skou specializovanou pro-
dejnu technické literatury. Při osobním odběru platí člen
hotově. zásilky poštou budou na dobírku.

Členské výhod.y:
Člen, který plní členské povinnosti, dostává zdarma klu-
bový zpravodaj.
Každý člen, který si závazně objedná a skutečně odebere
za rok knihy v celkové hodnotě nejméně 120 Kčs, obdrží
zdarma knižní prémii podle svého vlastního výběru, a to
v hodnotě 15 % z celkové částky. za kterou knihy
odebral.

Zúčtování prémie _
Při každé dodávce dostane .člen zúčtova'telnou fakturu
na !lvé jméno, kde 'bude uvedena jak prodejní cena kni-
hy, tak i zúčtovatelná 15% částka. Jakmile člen odebe-
re poslední objednanou knihu, obrátí se na své expe-
diční místo (osobně nebo poštou) a předloží mu všechny
zúčtovatelné faktury nejpozději do 15. února za před-
cházející rok. Současně s tím si vybere libovolnou tech-
nickou knihu· Jestliže prodejní cena knihy bude vyšší
než 15 % prémie, doplatí rozdíl v hotovosti nebo dobír-
kou. Slučování faktur za více let je nepřípustné.

Nesplní-JI člen základní odběr
podle závazné objednávky, pozb~vá nároku .na členskou
prémii.

Nevyjdou-li objednané knihy,
má člen, j!!hož závazná objednávka zní alespoň na
120 Kčs, nárok na prémii v hodnotě 15 % skute~ných
odběrů, i když nedosahují částky 120 K,čs.

Nad původní objednávku
může si člen kdykoli přiobjednat z edičních plánů další
knihy, které dosud nevyšly. Je-li objednávka potvrzena
Klubem, stane se součástí původní objednávky a při do-
saž€'ll.ínebo překročení ročního odběru za 120 Kčs dosta-
ne člen 15 % prémii i z doobjednávky.

Doplňkové akce
budou čas od času vypisovány v členském zpravodaji a
budou se vztahovat na knihy ze starší produkce. Zúčto-
vání 15 % prémie z doplňkových akcí není možné dříve,
než při zúčtování prémie ze základního odběru; později
ano, ale vždy do 15. února za předcházející rok. Základní
odběr a doplňkové akce není možno kombinovat.

Obnovovat členství
v dalších letech neb\jd~ třeba; člen učiní pouze pro kaž-
dý rok novou objednávku na základě ročních edičních
plánů SNTL a ostatnlch nakladatelství vydávajících
technickou literaturu.

Každý člen obdrŽÍ
členský průkaz,
s Klubem.
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