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Deset let střední průmyslové školyzeměměřické v Praze

Průmyslová škola zeměměřická v Praze' oslavila
v lednu t. r. desáté výročí svéhO trvání. Při této pří-
ležitostI uspořádala 20. ledna 1961 ples, dne 21. led-
na sjezd absolventů a výstavku o vykonané práci.
. Střední zeměměřické studium bylo otevřeno v ro-
ce 1950, kdy při průmyslové škole stavební v Praze
byly zřízeny první dvě zeměměřické třídy: jedna
čtyřletého a jedna dvouletého studia. Do té doby
měl obor geodézie a kartografie jen školu vysokou.
Když v roce 1950 vystoupil zeměměřický odbor

ministerstva stavebního promyslu s návrhem na ote-
vření střední zeměměřickéškoly, bylo to závažné
rozhodnutí. Situace byla tehdy podstatně jiná než
dnes. Ještě. nebyly. odstraněny všechny následky
dlouhé a ničivé války, výroba byla ještě na počátkU
svého nynějšího rozmachua myšlení mnoha lidí
bylo ještě zatíženo minulostí. Názory na zřízení
střední zeměměřické škOly byly proto velmi roz-
dílné. Avšak vývoj v dalších deseti letech ~ázal, že
návrh vedoucích pracovníků naší geodézie byl ne- \
Clbyčejněšťastný a prozíravý.
Po jednoročním všestranném provizóriu byla ško-

la od 1. zijří 1951 osamostatněna a přestěhována do
vlastní budovy v ulici Na bělidle v Pr·aze-Smíchově.
Byl ustaven vlastní učitelský sbor z pětI zaměst-
nancl1 ministerstva školství a ministerstva staveb-
~ího prl1myslu a z jednoho učitele průmyslové školy
. stavební.' ;-

V rOce 1951,--1952 měla škola kromě dvou tříd,
které byly převzaty z průmyslové školy stavební,
nové dva první ročníky zeměměřické a jeden ročník
studia geologickéh0. Zeměměřické studium mělo být
tl'íleté. Studium geologické bylo na škole pouze je-
den rok, protože bylo pak osamostatněno.
Čtyři zeměměřické' ročníky ve školním roce

.;.951-1952 měly- tedy tři různé učební plány. Jjž
tato okolnost byla znamením poč<1tečníhó tápání, a
hl13dání cesty, neboť zde nebyly :z;kušenosti z jiilých
podobných škol. Oba ročníky tříletého studia ostat-
ně ani v této formě nedokončilý a byly po roce
přeměněny na studium čtyřlété.
\lybavení školy v těchto počátcích skoro úplně

chybělo. Na škole byl jen jeden vypůjčeny theodq1it
starého tyPU, jinak nebyly anikancelářsképoti'eby.
Byl yšak dostatek dobré vfile u všech a práce se
dobře rozběhla. Vítanou pomoc poskytl zeměměřic-
ký' odbor ministerstva s'tavebníh() prÓmyslu podle
potronátní smlouvy se školou ze dne '7. listopadu
-1951.:
--'f'o rozboru sifuače v prvním roce byly stanoveny
proprácí tyto hlavní úkoly:

1. Ujasnit ctl školy a vypracovat dobré učební
osnovy. Učební plán a osnovy jsou prvním předpo-
kladem řádné práce' a správné funkce iš'koly. Je po-
chopitelné, že první elaborá:ty nebyly dokonalé. Při-
tom náplň osnov musí odpovídat vždy současnémU
stavutechniký a potřebám hospod<1řského odvětVí,
takže je třeba pqdrobit občasné: revizi i dobr.é učební
plilny a, reagovat přit0ll), na nejnovější společenské
a' vědécM požadavky. :. ' /'

Učební plán a osnovy byly proto přepracovány
hned v roce 1952 (změna třIletého studia na čtyř-
leté), v roce 1956 a také v současné době. Nyní při-
pravovaná změna má realizovat usnesení Ústřední-
ho výhoru KSČ z dubna 1959 o těsném spojení školy
se životem. Postupně se odstraňuje- vliv starých
učebních plánů Vysokých škol, maximalistická nápHl
osnov je redukována na' míru, která sezdá prO ze
měměřického technika optimální, a je zintenzivňoc
ván praktický výcvik. Zmízely některé před!Jlěty,
jiné byly resp. budou spojeny v jeden. Naproti tomu
se rozšíří a prohloubí učivo, které je základní.
Pro srovnání uvedeme učetmI plány pro čtyřieté stu-

dium ze třI ro.zných obdbbI.
aj čtyřleté studium

v roce 1950
předmět počettýde-nnIch hodin

v ročnIku
1. 2. 3. 4.

Jazyk český 3 3 3 3
Jazyk ruský 2 2 2 2
Dějepis 2 2 O O
zeměpis 2 2 O O
Nauka o státě 2 O O -O
Politická ekonomie.

"

O 2 2 O
Matematika 4 4- 3 Q
DeskriptivnI geometrie 4 3· O O
Fyzika 3 '0 O O
Chemie 3 O O O
Geodézie 3 5 3 5
Geodetické počtářství 2 3 3 4
Pozemkový katsstr O 3- 5 O
.Topografie 4 .5 3 O
PMoznalstv! O O 2 O
Poln!s lesní h~spolÍál'stVí O O 2 O
Pozemkové úpravy 8 O '0 4
Reprodukce n~p O O O 3
Kartografie O O O 3
Fotogrlimmetrie O O O 4
Stavitelství' o- O 3 3
Praktické cvlř.eni z geodézie O O 2 3
Prektické cvičenľz topografle O O 3 O
Organizace O O o. 4
Tělesná výchova 2 2 3 2
b) čtyřleté ,studium

v roce 1957
předmět počet týdenních hodin

v ročníkU
/1. 2. 3. 4.

Jazyk český 4 3 3 2
Jazyk ruský 2 2 2 2
Dějepis a 2 O O
Politická ekonomie . O O 2 O
zeIhěpis , O' 2 O O
Matematika 6 5 3 O
Fyzika 3 O O O
-Chemie 3 O O O
Technické kreslení 4 3 O O
Geodézie 6 6 6 6
Geodetické počtářství . 0\ 4 4 11
zeměměřrcké' rýsOvání 3 4 4 3
Měřick-é předpisy' , 'Ii~' O O 3 3
Topogra,fie .0 O 3 4
Fotogrammetrie O O 4- 'o'
Pozemkové llpravy Ó ,O '0 3'
Kaitografie . O O -O 3.
Repro~ukcemap a plánů. O,' ~' {) \T
Stavitelství -., ... - • O () o. ,2
Organizace a 'ekonomika O o. O'' 2
Tělesná výchova 2 ? 2 2
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cJ čtyřleté studium
od 1. .září 1962

předmět počet týdenních hodin
v {OČníkU

1. 2. 3. 4.
Jazyk český 3 2 2 2
Jazyk ruský 2 2 2 2
Děj~pis 2 2 O O
Zeměpis o 2 o o
Politická ekonomie O 2 O O
Občanská výchova 1 1 1 1
Matematika 5. 4 2 O.
Fyzika .... 4 O O O
Chemie . . . . . 2 O • O O
Technické kreslení 3 3 O O
Geodézie .... 4" 44 4
Geodeticképočtářstvi O' 4 4 4
Zeměměřické rýsování 3 3 3 3
Měřické předpisy O O 3 3
Topogtafie .... O O 4 2
Fotogrammetrie. . • O O 4 O
pozemkové úpravy . . O O O 2
Kartografie a reprodukce map . O O O 3
Stavitelství O O O 2
Organizace. O U O, 2
PraktickécviĎ8ní . . . .. 4 4 4 4

V připravovaném uče!bólm plánu je přihlédnuto
k zavedení ppvinné devítileté školní docházky a k po-
.tadovanému těsnějšímu spojení školy s praxí. Bude
'zaveden jako samostatný předmět "Praktický vý-
cvik" v· rozsahu čtyř hodirr týdně, při čemž zásada
náZorného vyučování i jednoduchého výcviku v jed-
notlivých předmětech zůstane zachována. V před-
mětu se soustředí dosavadní geodetická cvičení ob-
sažená v normálních hodináe-h geodézie a zařadí se
výcvik dříve. prováděný 'Ii hodinách rýsování, foto-
grammetrie apod., takže předmět bude obsahovat
i výcvik v planimetrování, reprodukčních techni-
kách, v práci na fotogrammetrickýCh přístrojích,
kreslení polních náčrtů v terénu, zpracování výsled-
'id\ rozsáhlejších geodetických cvičení, které se "
'dříve provádělo jen jako domácí cvičení, apod.
. V novém předmětu bude tedy vše, co dosud bylo
značně roztříštěno, na co nebylo dostatek času ane-
bo, na to nebylo vfibec pa}l1atováno. Další výhodou
bude, že v tomto předmětu bude možno třídu dělit
na skupiny. vedené dvěma tičit eli , takže práce bude
daleko intenzívnější.
Jako na všech školách bude závedenpředmět

"Občanská Výchova", dále budou/spojen~ někt~ré
předměty v jeden se současným zvýšemm poctu
hodin., _ '
V učebních osnovách bude třeba pak ještě pama-

tovat na možnostp o v i n n é prázdninové prilxe, na
souvislá ge~detic:\{á cvičení během školního roku a
možnOst zavedení pOloprovozu na. škole. Prázdni-
no'~á praxe byla zatím dobrovolná, ale v~i1ch.nižáci
se jí zúčastnili nejméně jednou za dobu studia, ne-
boť naš.e ústavy nám vycházejí veltni ochotně vstříc.
Přesto je třeba o zaveden~ povinné praxe uvažovat.
Souvislé' priq<tické cvičení je již nyní zavedeno
a velmi ,dobře se osvědčuje. V nový~h oSnovách le
bude tl'eba ponechat nebo ještě prohloubiú .
Poloprovo;z;Je upraven směrnicemi ministerstva

financí a škólství.Umožňuje škole prOvádět pro-
jekční a jiné práce p'ro socialistický sektor za
finanční úhradu. Zatím provedla škola dvě prát:;e
tírntozpůsobem. I když tp znatnená značné zatížení,
bude vhódné, aby za vedení učitelfi se prací zúčast-
n(li alespoň někteří žáci. ' "

Je třeba podotknout; že kromě čtyřletého studia
bylo na škole zavedeno i studium pro absolventy
jedenáctiletek s maturitou. Bylo v roce 1953--:-1954
jeq.noleté, od roku 1956-1957 je dvouleté. Proble-
maHka je v něm obdobná jáko ve čtyřletém studiu
a je možno říci, že se dobře osvědčuje.

2. Vybavit materiálně školní sbírky tak, aby bylo
možno vyhovět podmínce názornosti' vyučování
i praktického výcviku. Škola začínala doslova s ho~
lýma rukama. Přitom nestačí mít jenom pomůcky
všech běžných druhů, ale je třeba mít každý druh
v takovém počtu, aby mohli být současně zaměst-
náni všichni žáci ve třídě. Je ,třeba konstatovat, že
za prvních deset l{lt - dík skutečně vydatné pod-
poře bývalého ústředního národního výboru a
později obvodního národního výboru v Praze 1, dále
ministerstva školství a některých oblastníc;h ústavů
geodézie a kartografie ;- se podařilo skutečně uspo-
kojivě vyřešit otázku jak co do kvality, tak celkem
i co do počtu pomficek. U některých druhů bude se
muset počet pomůcek zvýšit, aby při rozsáhlejších
cvičeních mohlo být vybavenb více skupin, nebo aby
při odborných maturitních pracíCh nevznikly potíže,
jestliže bude maturovat více tříd. Rovněž polopro-
voz, jak jej chceme v budoucnu zavést, bude mít
zvýšené nároky na pomficky.
Pokud jde o budovu, jsou obtíže stejně jako na

všech prážských školách. Nepostačuje ani větší bu-
dova v Malé Štupartské ulici,' získaná v roce. 1952,
protože v přízemíjsou dílny průmyslové školy stroj-
nické. Nevýhodou budovy je, že neíná tělocvIčnu, že '.
trpí nedostatkem pomocných prostor, jako kabinetů,
odborných pracoven apod. Pro fotogrammetrii má
tedy jškola najmutý nevyhovující zrušený' krám,
V budově je šest normálních a tři odborné učebny.
Na devět učeben má však škola dvanáct denních
tříd zeměměřických, v letošním roce přechodně opět
dvě třídy geologické, jednu třídu večerní a dvanáct
tříd dálkových. Prostorová tíseň je tedy velká a
učebny jsou obsazeny nepřetržitě od rána do večera.
Žáci se ve třídách střídají téměř po každé hodině
a. velmi značně je ztížen úklid i celková hygien~
a pořádek. Letos je ovšem maximální stav a podle
perspektivního plánu bude budova později stačit,
zejména, kdyby se pro školu uvolnilo i přízemí. Tam
by byl vhodný prostor pro kabinety a odborné pra-
covny pro odborný výcvik.

3. Vypracovat co nejdříve učebnice a učební
te~ty. I zde má škola náročnější úkol než kterákoliv
jiná, neboť na monotypní škole musí vypracovat
učebnice především .učitelé takové školy .. Většina
učitelfi se také musela/do této práce zapojit a ně-
kteří jsou i autory učebnic používaných na všech
prfimyslových školijch (fyzIka od s. KutHka, mate-
matika,od s, Kriegelsteina a němčina od s. Plaché-

, ho). V textech pro odborné předměty je stav zatím
tento.:

geodézle ,- text pro 1. ročník vyšel, 'pro 2. je
V tisku, pro 3. v rukopise a pro 4: ročník zatím
není, '

geodetické p'bčtářství - text je pro všechny roč-
níky,

tněřické předpisy •.... texty jsou pro oba ročníky,
ale chybí část zpracovávající
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Instrukci B a předpisy vydané Ustřední správou
geodézie a kartografie; bude připraveno do
konce roku,

topografie ~ text pro 3. ročník vyšel, pro 4.' roč:
ník je v rukopise,

fotogrammetrie - text zpracovává učitel z brněn-
ské průmyslové školy, zatím je používán text
pomocný,

lozemkové úpravy - rukopis textu je před ukon-
čením,

kartografie a l:",eprodukce -=- text je zpracován
učitelem brněnské školy a učitelem externím,

stavitelství -. text je v rukopise, který připravili
učitelé košické průmyslovky,

organizace -- text byl vydán externím učitelem.
Práce byló vykonáno velmi mnoho, ale ještě

ne tolik, aby to stačilo zejména pro studium pracu-
jících,' kde každý chybějící text působí ve\ké potíže
škole i žákům. Rovněž bude třeba pomýšlet na
. vhodný text pro zeměrněřické rýsování a pro země-
měřický obO"rzvlášť upravený text technického kres-
lení. Nepi'íZnivým zjevem je, že texty nejsou nakla·
datelstvím ~odávány včas, nebo jsou dodávány v ne-
dostačUjícím pOt:tu. Způsob distribuce je velmi těž-
lmpádný a velmi zatěžuje školu.
V souvislosti s učebnicemi je třeba se zmínit

o loňském usnesení strany a vlády o poskytování
učebnic a pomůcek zdarma. Podle něho dostávají
žáci 1. ročníku čtyřletého studia i studia abituJ:'ientu
zdarma učebnice v ceně 100 Kčs a učební pomůcky
za 461 Kčs. Za dobu studia dostane každý žák čtyř-
letého studia celkem za 1000 Kčs pomůcek a uče!;>-
Mc.Texty pro odborné předměty dostává trvale do
vlastnictví, pro~ože je bude potřebovat i v praxi,
učebnice pro všeobecně vzdělávaci předměty vrací.
Usnesení strany znamená nejen materiální výhody
pro žáky a rodiče, ale i velký činitel Výchovný. Vede
žáky k lepšímu poměru k socialistickému majetku
a musí tak přispět k výchově nového, socialistického
člověka. Úkol, který z usnesení pro školu vyplývá,
je nutno splnit co nejlépe. Z ťohoto hlediska je třeba
hodnotit i politický význam tvorby učebních textů
učiteli. .
(4. Sestavit a lJyškolit učitelský sbor se podařilo
tak, že vždy tvořil jednolitý kolektiv, který se obě-
tavě a uvědomněle zasloužil o úspěšné Výsledky
uplynulých deseti let. Bohužel někteří se již výročí
školy nedožili. ..y roce 1959 zemřel s. inž. Hoger
a v rocě 1960 s. inž. Mikula a s. dr. Plachý. Velmi
vděčně vzpomínáme jejich obětavé a záslužné práce
pro školu. Protože také dr. Beneš přešel na jinou
školu, zůstaÚ z původního učitelského sboru pouze
dva jeho členové. Po pětiletém působení na škole
odešel v roce 1958 do důchodu s. inž. Kovaříček.
Dnes má učitel~ký sbor celkem 23int~rních členu.

5. Zajistit studium pracu;zczch. T,ento velmi závaž-
ný a obsáhlý úkol vznikl asi v roce 1953, když otáz-
ka vzdělání a kvalifikjice nab~vala v době technic-
kého rozmachu stále více na důležitosti. Zejména
zvyšování produktivity práce vyžadUje, aby každý
byl mistrem ve svém oboru a měl kvalifikaci co nej-
vyšší.

ty našem oboru tqmu tak vždy není. Některé ústa-
vy geodézie mají velmi vysoké procento nekvalifi-
kov<;lnýchsil. Je to pochopitelné, protože do r. 1951
nebyla u nás škola, která by poskytovala střední ·ze-

měměřické' vzdělání, takže museli býtpřiHmáni
pracovníci se vzděláním všeobecným a jen zaško-.
len i. Požadavek doplnit kvalifikaci těchto zaměst-
nanců postavil školu' před úkol organizovat a zajiš-.
ťovat .studIum pracujících při zaměstnání.
Začalo se s externím studiem, při čemž jsou ~čast-

níci studia ponecháni zpravidla bez jakékoliv po-
moci. Výsledky studia nebyly uspokojující a počet
těch, kteří studium ukončili, je zatím malý. Teprve
v letošním roce bude počet externích maturantů
tvořit jednu slabší třídu. Externí studium je' velmi
náročné nejen pro žáky, ale i pro školu. Když pak
v minulém roce vznikla situace, že počet externích
'žáků by byl dosáhl počtu asi 450, začal by to být
úkol pro školu neřešitelný. Valně nepomáhalo ani
provádění zkoušek přímo na pracovištích.
Od 1. září 1960 bylo proto zavedeno daleko pro-

duktivnější studium dálkové. Or~anizace je 'pev-
nější, probíhá podle normálního školního roku a je
spojeno s konzultacemi. Vyžaduje sice také dobré
organizační zajištění a značnou práci při pololet-
ních zkouškách, ale studium' ukončí zcela jistě
větší počet účastníků a v kratší době.
Od začátku letošního roku byla otevřena také

jedna třída večerního studia abiturientů. Zkušenosti
jsou velmi dobré a výsledky lepší než u studia dár~
kového. Je jen škoda, že se tohoto způsobu studia
nemůže zúčastnit více praCujících, net>oť studium je
spojeno s docházkou do školy třikrát týdně. To vy-
žaduje, aby účastníci byli trvale zaměstnáni v Praze.
A to je v našem oboru možné jen výjimečně ..
Dnes je na škole celkem 12 tříd 'dálkového studia,

z toho je 5 tříd umístěno mimo Prahu a konzultace
se konají přímo na pracovištích. Dvě tyto třídy jsou
v Českých Budějovicích, dvě v Pardubicích a jedna
v České Lípě. Tento fakt je ukáZkou dobré spolu,
práce školy s ústavy geodézié.
Dálkové a večerní studium se koná podlé vlast-

ních osnov, kdežto dřívější exteÍ'ní studium použí-
valo ósnov denní čtyřleté školy, Ty ovšem nejsou
přizpůsobeny zvláštním podmínkám studia při za-
městnání, a proto bylo tolik potíží. Studium při za-
městnání je jednak tříleté (pro účastníky s maturi-
tou], jednak pětileté [pro účastníky se základním
vzděláním). Je tedy podle osnovo jeden rok delší
než odpovídající studium denní. Přesto je výh.od-
nější; protože za dva nebo čtyři rOky nikdo externí
studium nedokončil. Skutečná doba externího studia
byla naopak delší a studium bylo tak obtížné, že je
dokončili jen skutečně schopní a vytrvalí pracov-
níci.

I

.Ještě, je třeba se zmínit o dalších okolnostech,
které dávají možnost posoudit práci. za probíraný
časový úsek. Jsou patrny z přehledu na str. 104.
Ve studiu pracujících je t. č. zapsáno 15 účastníků

v 1. třídě večerního studia, 290 účastníků v 12 tří-
dách studia dálkového. Externí studium podle dří-
vějšího způsobu dokončuje 52 pracujících.
Za deset let dosáhla škola velmi pěkných úspěchů

v tělovýchově. Je jistě správné, aby součástí péče
o mládež bylo i vytváření dobrých podmínek k do-
sažení tělesné zdatnosti. Je to V souladU jak s po·
kyny strany a vlády na tomto úseku, tak i S potře-
bami zeměměřické práce.
Školní družstva košíkové, házené, kopané, Svaz-

armo\"ci' a šachisté se velmi, často ·'umístili. na
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I

Počet tříd čtyřletého denního studia 2. _3_J_5_1_7 ___ 9_i~~_I~I~I_9_1_,_8_1_8_
Počet tří" dvouletého denního stu-
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-
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Počet tříd geologických - --- ~'----"'-'-I-
Počet žákft ve studiu geologickém - -f.--e

l
• - . . .1 1=---=-1 I~I-+'-

prvních místech i celostátních soutěží. Velmi aktiv-
ně se žác;i i učitelé zúčastnili zejména 1. Celostátní
spartakiády. Škola si tehdy vzala za úkol vytyčit
značky na StrahOvském stadiónu. Práce s tím spo-
jená vyžadovala jednak značné přesnosti, jednak i
mnoha fyzické práce. Výtyčené značky bylo nutno

. zarážet do terénu se štětovým podkladem, takže pro
vptšínu značek bylo třeba nejdříve prorazit perlí-
-kem oť~or a teprve potom je osazovat. Je třebau~á-
žit, že celkový pOČět .značěk byl téměř 25000. Kdy-
by se značky zarážěly v jedné přímce, představo-
valo by. to vzdálenost téměř, 40 km, tj. ze Strahova
až do Benešova. I jako cvičenci splnili tehdy žáci
více než svou povinnost. Zá zásluhy o ICS bylo ško-
le v září 1955 uděleng presidentem republiky "Vy-
znamenání za zásluhy o výstavbu". Škola je tak
jednou ze tří' škol, Rterése podobného uznání do·
stalo.,
Rovněž při II. CS provedli žáci vytyčení značek

pro obvodnia oblastní spartakiády a účast žáků byla
velmi dobrá. ÚstředIÚ výbor ČpTV proto škole udělil
v roce 1959 "Vyznamenání III.· stupně za zásluhy
o čs. tělesnou výchovu".
Mezi dobře provedené akce je třeba zařadit i zří-

zení svazarmovskéstřelnice na půdě školní. budovy.
Brigádnickou prací žáků a učitele tělesné výchovy
vzniklo zařízení, které vzbudilo pozornost jak va·

jenské správy, tak i ostatních svazarmovských orga-
nizací.
Žáci se pravidelně ·účastní prázdninových brigád

jednak měřických, jednak zemědělských. Každý rok
tak odpracují celkem 50000-70 000 hodin, takže na

• žáka připadá více než 100 hodin ročně. Potřebám
praxe přizpůsobila škola i odborné maturitní práce,
,které jsou ukládány tak, aby mohly být případně
využity. Žáci při nich zaměřili např. kanalizační síť
v Českém Brodě, nebo vypracovali projekt vyhlíd-
kové cesty nebo' plastickou mapu okolí Česl{ého
Brodů. Okresní národní výbor města tuto pomoc
školy velmi pěkně ocenil.
Domníváme se, že uplynulých deset let plně po-

tvrdilo užitečnost a nutnost střední zeměměřické
šlwly. Úkoly, které byly vykonány, jsou velké. Ještě
větší je však možno očekávat v budoucnu. Za dobu
existence školy se od základu změnily ekonomické
podmínky a struktura společnosti. Technický po-
krok zaznamenal úspěchy jako nikdy dosud. Mírové
využití automové energie, umělé družice Země
1 Slunce, kybernetika atd. jsou markantními body
tohoto období. Je těžko odhadovat, jakého pokroku
dosáhneme za dalších deset až patnáct let a před
jaké úktlly bude škola postavena. Budou však jistě
radostné a bude třeba se s nimi čestně a úspěšně
vyrovnat.

Výsledky ověřovacích zkoušek tellumetru MRA 1/CW

{Dokončeni}

3. Zaměřováni vlieovacieh bodů tel1urometrem
3.1. Postup při měření a výpočtu

Při nasazení tellurometru MRA 1jCW na zaměřování
vlicovacich bodů pro topografické mapování v měřítku
1: 10000 užitím fotogrammetrie v lokalitě Votice
bylo používáno výhradně metody rajónu. Pro. tento
úool1)ylo na ploše každého mapového listu zvoleno
několik vhodně umístěných dominantních stanovisek,
ze.kterých byla .zaměřena vždy celá řada. určovaných
bodů. Jako dominantní stanoviska sloužily často body'
trigonometrické sítě se zachovalými signalis~čními
stavbami, nebo jiné body s vyhovujícím přehledem
pO terénu, jejichž souřadnice a výšky' byly určeny

až v procesu vlastního měření vlícovacích bodů. Před
vlastním zaměřováním vlícovacích bodů v každém
mapovém listě byla v průběhu asi jednoho dne pro.
vedena rekognoskace terénu, spojená s výběrem vhod-
ných dom-inantních stanovisek a s rozvrhem pracov-
ního postupu. Tak mohlo být ještě před vlastním
měřením určeno, zekterých stanovisek budou jednot:
livé vlícovací body zaměřeny, z čehož vyplynul po-
drobný pracovniprogram pro jednotlivé dny. Pod-
kladem rekognoskace byla topografická mapa v mě-
řítku. I : 25000 a letecké snímky.
Pro určování souřadnic a výšek vlícovacích a topo-

grafických bodů byly na dominantních stanQviscích .
měřeny vodorovné a svislé úhly na urjíované body
pomocí theodolitu á vzdálenosti mezi stanoviskem
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a určovaným bodem pomoci tellurometru. !Bylo
zvoleno takové rozmístění přístrojů, při kterém theo·
dolit a řídicí stanice tellurometru byla postavena na
dominantním stanovisku, kdežto protistanice byla
umístěna na bodech určovaných. Na dominantním
stanovisku byl theodolit stavěn vždy centricky a řídicí
stanice tellurometru excentricky, avšak na kolmici
ke směru zaměřovaného vlícovaciho bodu. Excentri-
ilita řídicí stanice se pohybovala od 1,0 do 1,5 m, takže
i v nejnepřjznivějším případě, tj. pro nejkratší možné
vzdálenosti, byla oprava měřené délky z excentricity
jednoho jejího koncového bodli menší než 1cm.Vzhle.
dem k' požadované přesnosti v poloze a výšce vlíco·
vacích a topografických bodů bylo možno tuto opravu
zanedbat. Protistanice byla stavěna na určovaném
bodě pokud možno vždy centricky.
Vodorovný úhel určovaného vlícovaciho nebo topo.

g"rafického bodu byl měřen theodolitem v jedné skupi)
ně nejméně od dvou orientačních bodů, jimiž byly
signalizované trigonometrické nebo zhušťovací bod!
(např. kostely) a které mohly být vzhledem k domI-
nantnímu, stanovisku jakkoliv vzdálené a libo~olně
rozmístěny. Svislý úhel byl měřen rovněž v Jedné
skupině se dvěma pointacemi cile. Pro oba úhly byl
cilovým terčem střed parabolické antény protistanice.
Délky byly měřeny tellurometrem v jedné neúplné
sérii omezené na 3 nosné frekvence. Podle označení
stupcice pro velikost dutiny klystronu jsou to frekven-
ce 5, 10, 15. Tyto tři nosné frekvence byly zvoleny ha
základě rozboru měření délek tellurometrem v úplných
sériích v trigonometrické síti v lokalitě Pecný,pfi
kterém se ukázalo, že průměry jemných čtení pro
uvedené frekvence dávají velmi reprezentativní vý-
sledky. Protože měřené délky nepřekročily v žádném

. případě 5 km, bylo možno omezit měření meteorolo- _
gických prvků pro fyzikální redukci: suchá a vlhká
teplota a tlak vzduchu byl čten pro danou sérň na
obou koncových bodech jen jednou. Kromě uvede-
ných údajů byla pro každý určovaný bód měřena ještě
výška optické osy theodolitu a výška dipólů řídici
stanice a protistanice, vitažená k povrchu stabilizace
daného stanoviska.
Při zaměřování vlícovacích a topografických bodů

tellurometrem pracovala měřická skupina v tomto
složení: 2 inženýrsko-techničtí pracovníci, z nichž
jeden obsluhoval theodolit a řídicí stanici a druhý pro-
váděl měření.u protistanice, a 2 pomocní pracovníci,
z nichž jeden měl funkci zapisovatele na dominantním
stanovisku a druhý vykonával pomocné práce na
bodě určované'm. Z potřebných pracovních úkonů byl
sestaven tento postup: Po identifikaci vlícovacího
bodu v terénu a v leteckém snímku, kterou provedl
pozorovatel u protistanic~, bylo navázáno mezi oběma
stanicemi rádiofonické spojení. Potom pozorovatel na
dominantlúm stanovisku zaměřil theodolitem vodo-
rovnéa svislé úWy na určovaný bod. V zájmu rovno-
měrného rozvržení pracovních úkonů provedl pozoro-
vatel u protistanice v téže době zákres topografie vlíco-
vacího bodu a jeho označeni vpichem do leteckých
snímků. Současně jeho pomocník stabilizoval daný
bod centricky umístěným kolíkem a označil jej výrazně
barvou a vykopanou ohrádkou ve smyslu platné ln-'
strukce pro topografické mapování 1 : 10 000. Potom
za součÍm1osti obou stanic byla zaměřena dilka a pře-
čteny meteorologické údaje. Zjištěním výšek theodo·
litu i obou stanic nad úrovní příslušné stabilizace

měření skončilo a protistanice se přesunula na další
bod podle předem stanoveného programu. Zápis
veškerého měřenL,byl veden u řídicí stanice ve zvlášt-
ních formulářích. Pro přesun protistanice s jednoho
bodu na druhý bylo k dispozici terénní vozidlo.

Při zaměřování topografických bodů bylo používáno
prakticky téhož měřického a pracovního postupu jako
u vlícovacích bodů jen s tím rozdílem, že nebylo nutno
provádět přesnou identifikaci bodů na leteckých ~n!~-
cich a tudíž jejich označování vpichem a že JeJICh
stabilizace musela být provedena trvalým způsobem
(např. kamenem). Postup při zaměřování tzv. výško-
vých vlícovacíchbodů, u nichž se výpočtem zjišťuje
jen .výška, kdežto poloha jen vpichem do leteckého
snímku, se lišil od normálního postupu jen tím, že
odpadlo měření vodorovných úhlů a měření v.ýŠky
f-idicí stanice Ipro matematickou redukci.

Z časové kalkulace vyplývá, že pro zaměření vodo-
rovných a svislých úhlů na každý určovaný bod se
podle pozorovacích podmínek spotřebovala doba 10
až 15minut, zatím co zaměření délky tellurometrem
trvalo asi 2 minuty. Čistý čas, potřebný pro zaměření
jednoho vlícovacího nebo topografického bodu, ne-
přesáhl tedy 17 minut. Přičteme-li k tomu dobu, která
_sespotřebuje po příjezdu na místo k identifikaci bodu \
a k vybalení a sbalení protistanice, můžeme pro zamě-
ření jednoho vlícovacího nebo topografického bodu
počítat s dobou asi 30 až 40 minut. Největší. časo.vé
ztráty vznikají samozřejmě při přesunu protlstamce .
s bodu na bod, protože v této době je polovina měřické
skupiny u řídicí stanice zcela v nečinnosti. V zájmu
plnějšího využití pracovní doby při zaměřování vlíco-
vacích bodů je možno doporučit, kombinaci jedné
řídicí stanice se dvěma protistanicemi tellurometru .

Výpočet souřadnic a výšek vlícovacích a topogra~
fických o- bodů začínal sestavením tranzitního času T

z údajů hrubého a jemného čtení stupnice osciloskopu.
Z něho byla vypočtena šikmá vzdálenost D",po fyzi.
kální redukci podle vztahu

T.C
D"=-2.n'

ve kterém pro rychlost rádiových vln ve vakuu C bylo
použito hodnoty (2) a pro výpočet indexu lomu n
rádiových vln ve vzduchu vzorců (5) a (6). Pomocí
šikmé vzdálenosti D", a výškového úhlu a byla určena
nadmořská výška vlícovaciho nebo topografického
bodu liv ze vzorce
, . I-k

Hv= Hs + D",. sin a+2T' D",2 + hp-hR,o (14)

Zde značí Hs nadmořskou výšku dominantního stano-
viska, k koeficient refrakce, hp výšku theodolitu nad
úrovní stabilizace dominantního stanoviska a hR,výšku
dipólu protistanice nad určovaným bodem. Třetí člen
na pravé straně, vyjadřující vliv refrakce a zakřivení
zemského povrchu, je tabelován pro argument D",
v řadě matematických tabulek. U výškových vlícova-
cích bodů vzorcem (14) celý výpočet končí.

Při výpočtu souřMnic vlícovacích a topografických
bodů byla dále šikmá vzďálenost D••převedena na pro-
jekční vzdálenost Dp připojením opravy z matema·

. tické redukce LtB. a projekční opravy LtB",užit.ého
Gaussova zobrazení. Platí tu

D",= D,. +LtB. +ASw
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Matematická redukce se omezí vzhledem k ro~sahu
měřených délek do 5 km jen na jeden člen

L1S_=_~{(HA-H]j)2 + ~A +HBD l.
. 2 D.. . R .•• }

Pro nadmoř'ské výšky koncových bodů platí vztahy
HA= Hs + hM,
HB= Hjr + hRJ \

kde hM značí výšku dipólu řídicí stanice nad úrovní
stabilizace dominantního stanoviska: Pro naše účely
se projekční oprava pro Gaussovo zobrazení vypočte
ze zjednodušeného vzorce [4; str. 126, vz. (64)] ,

" Ym2
LI Sp = + 2R2 .D""

v němž se souřadnice Y;"fvztahuje na střed daného
mapového listu topografické mapy 1 : 10 000. Ozna-
číme-li souřadnice dominantního stanoviska Xs, Ys
a souřadnice určovaného vlícovaCího nebo topogra-
fického bodu Xy, Yv, musí platit

Xy = Xs + Dp• cosav,
Yy= Ys + Dp• sin av.

Severník určovaného bodu ay se ,vypočte ze známého
severníku orientačního bodu a z vodorovného úhlu
mezi orientačním a zaměřovaný~ bodem. Protože
osnova vodorovných směrů _obsahovala pro každý
určovaný bod nejméně dva směry na orientační body,
byl severník ay získán vždy nejméně dvakrát, což
poskytovalo kontrolu měření i výpočtu. Podle charak-
teru orientačních bodů byl výsledný seVerník určen
buď jako aritmetický průměr obou VýSledků anebo
bylo použito výsledku prokazatelně přet:!nějšího. vý-
počtem souřadnic Xv, Yy celé řešení končí.

3.2. Výsledky měření
V rámci ověřovacích zkoušek .tellurometru pn

zaměřování v,lícovacích a topografických bodů v loka-
litě Votice byly zaměřeny body pro 2 mapové listy
topografické mapy 1 : 10 000. První list obsahoval 58
bodů a byl zaměřen za 12,0 pracovních dnů, takže
průměrný výkon je 4,8 vlícovacích bodů za den. Druhý
list obsahoval 40 bodŮ a byl zaměřen za 5,5 pracov-
ních dnů, takže průměrný výkon je 7,3 vlfcovacích
bodů Za den. Uvážíme-li, že průměrný denní výkon,
získaný v dané lokalitě běžnými geodetickými mttto-
dami, byl asi 2,4 bodů, bylo v:gtvním mapovémlistu
dosaženo pomocí tellurometru výkonu dvojnásobného
a v druhém mapovém listu již výkonu trojnásobného.

- Přitom je samozř'ejmé, že zejména q prvního listú byl
pracovní výkon nepříznivě ovlivněn nedostatkem
praktický..ch zkušeností s novelu metodou .. Při celko-
vém hodnocení pracovního výkonu nelze však zapo-
mínat,že měřická skupina u tellurometru obsahovala
2 inženýrsko-technické pracovníky, takžena každého
z nich připadá asi 'poloviční výkon, tj. u prvního mapo-
vého lis:J;u2,4 bodu za den a u druhého listu 3,6 bodu
za dell. P;ři srovnárií s deruúm výkonem 2,4 bodu,
získaným geodetickými metodami, je výkon již u dru-
hého mapového listu asi o 50 % větší. Minimální počet
zaměřených vlícovacÍch bod.ů za den je 3, maxiníáln,í
počet je 10.. .
V obou mapových listech bylo zaměřeno celkem 98

vlícovacích a topografických bodů. Z toho bylo určeno
tellurometrem 93 bodů, tj. 95 %,a jen 5 zbývajfckh
bodů muselo být určeno jinými metodami (např. poly-'

gonovým pořadem, Hansenovým protínánim, tachy-
metrickou nivelací). Přitom terén obou mapových
listů byl poměrně členitý, málo přehledný a přibližně
25 % zalesněný. Z toho lze soudit, že zaměřování ,líco-
vacích bodů rajónem pomocí tellurometru z domi-
nantního stanoviska je univerzálnější metodou než
běžně užívané metody geodetické, _
Kromě vlastního zaměřování vlícovacích a topo-

grafických bodů tellurometrem bylo provedeno ověřc-
vací měřeni, kterým byly běžnými geodetickými meto-
dami nebo jinými nezávislými postupy kontrolovány
ilouřadnice a výšky některých zaměřených bodů.
.z celkového počtu 98 zaměřených. bodů bylo ověřeno
polollOVě20 % bodů a výškově 25 % bódů. Výsledky
ověřovacích měření, vztahující se k souřadnicím vlíco-
vacích a topografických bodů, jsou uvedeny v tab. 8;
výsledky ověřovacího měření výšek obsahuje tab. 9.
Zde značí dX a dY rozdíly souřadnic, určených z ově-
řovacího měření a z měření tellurometrem, M.", =
= ± V(dX)2 + (dY)2 polohovou odchylku mezi vý-
sledky obou nezávislých určení daného bodu a dH
rozdíl výšek, určených ověřovacím měřením a vy-
počtených z měření tellurometrem podle vzorce (14).
Ve sloupci "Ověřovací metoda" se rozumí pód pojmem
"Spojovací-rajón" takové ověřovací měření, při kterém
byl zaměřen určený již vlícovací bod z jiného určeného
vlícovacího bodu anebo kde byl&- změřena alespOll
spojnice obou bodů. Pojem "Kon1jrohrí rajón" ozna-
čuje takové měření, při kterém byly souřadnice i výška
daného bodu ověřeny rajónem, měřeným telluro-

Tab. 8.
Ověřovaci měřeni polohy vlicovacich bodil .

I Délka I I 1.1;"
'.

rajónu dX dY Ověřovací metoda

o
1. 2,0 km +0;03 m 0,00 m ± 3,0 cm Spojovaci rajón
2. 1,1 +0,01 -0,11 18,4 Kontrolni rajón
3. 1,8 \ +0,09 -0,02 9,2 Protináni zpět (2k)
4. 2,3 I -0,01 +0,05 5,1 Protináni zpět (2k)

I 5. 2,2 0,00 0,00 0,0 Spojovaci rajón
6. 1,8 -0,07 0,00 7,0 Protináni zpět (lk)
7. 1,9 +0,03 +0,11 17,3 Protináni zpět (lk)
8. 3,3' -0,05 +0,03 5,8 Kontrolni rajón
9. 4,1 -0,10 0,00 10,0 Spojovaci rajón
10. 1,5 +0,04 +0,02 4,5 Protinání zpět (2k)
11. .0,9 -0,10 -0,06 11,7 Protináni zpět (lk)
12. 1,5 +0,03 +0,08 8,5 Kontrolni rajón
13. 1,3 -0,05 -1'-0,24 24,5 Spojovaci rajón
14. 4,3 +0,03 +0,02 3,6 Kontrolni rajón

..

Tab. 9.
Ověřovaci měřeni výšek vlillovacich bod1'l

Délka I Výškový I dH I Ověl'ovacimetodarajónu úhel

1. 1,0km -Og36C +0,04 m Nivelace III. l'ádu
2. 1,1 ;-0 87 -0,18 Kontrolni rajón
3. 1,8 ~1 73 +0,16 Trig. měřeni výšky
4. 2,1. -619 +0,14 Tachym. nivelace
5. 1,9 -571 +0,27 Nivelace nI. řádu
6. 3,0 . -425 -0,18 Tachym. nivelace
7. 3,2 ,-366 +0,10 Nivelace ln. l'ádu
8. 2,3 -386 +O,t4 Trig. měřeni výšky

. 9. 3,7 -281 +0,04 Zpětná zenit. vzdál.
10. 3,8 -306 +0,10 Tachym. nivelace
11. 2,2 -215 +0,05 Tachym. nivelace
12. 2,2 -216 +0,04 Nivelace nI. řádu
13'. 1,7 -140 +0,04 Tachym. nivelace
14. 4,2 -o 96 -'-0,26 Tachym. nivelace
15. 2,3 -133 +0,01 Tachym. nivelace
16. , 2,4 -2112 -0,06 Nivelace III. řádu
17. 3,3 +020 -0,06 Tachym. nivelaoa
18. 1,5 -128 0,00 Trig. měřeni výšky
19. 0,9 -434 -0,04 Tachym. nivelaoe
.20. 0,1 000 -0,04 Tachym. nivelace
21. I 1,5 -O 43 .-0,14 Kontrolni rajón
22. 1,3 +047 0,00 Kontrolni rajón
23. I 4,3 +038 +0,03 Ko:iltrolni rajón

1961/106



Geodetický obzor
sv. 7/49 (1961) Č. 6

metrem z jiného dominantního stanoviska. Označeni
"Protínání zpět (lk)" vyjadřuje, že souřadnice daného
bodu byly ověřeny protínání,m zpět z jedné kombinace,
tj. ze tří směrů.
Z údajů tab. 8 a 9 vyplývá ťato charakteristika

přesnosti: Průměrná hodnota polohové odchylky bodu
určené~ tellurometrempři il'ovnáni s jeho ověřova-
címměřením je ± 9,2 cm. Průměrná odchylka ve
výšce bodu určeného tellurometrem je rovněž '± 9,2
cm. Střední hodnota polohové odchylky je ± 11,3 cm
a střední hodnota výškové odchylky je ± 12,0 cm.
Z uvedených údajů je zřejmé, že tellurometremje
možno určit polohu i výšku vlicovacího bodu prakticky
se stejnou číselnou přesnosti. ,
Průměrné odchylky v poloze a ve výšce vlicovacích

a topografických bodů zaměřených tellurometrem,
zjištěné jejich ověí'ením ne~ávislými metod~mi, nepře-
sahují tedy hodnotu ± 10 cm. Přitom je však třeba
mít na zřeteli, že pro měření vzdáleností tellurometrem
bylo použito prakticky nejjednoduššího, měřického
postupu, zajišťujíciho ještě kontrolu měřené délky,
totiž jedné neúplné série se třemi řadami jemných
čtení, a že měření vodorovných a svislých úhlů bylo
provedeno jim v jedné skupině. Při mapování v měř.'
1 : 10 000 jsou maximální přípustné chyby u vlicova-
cích bodů v poloze 1,0 m a ve výšce 0,4 m a u topo-
grafickýcll bodů v poloze 0,5 m a ve výšce 0,3 m.
Z toho plyne, že výsledky dosažené tellurometrem
plně uspokojují požadavky na zaměřováíú vlícova·
cích a topografických bodů pro mapování v měř.
1 : 10 000 i 1 : 5000. Ukazuje se také, že zpřesněním
měřického po~tupu při měření délek a úhlů bude možno
splnit i požadavky, kladené na vlícovací body pro ma·
pování v měř. 1 : 2000 a na zhušťovací body.
Zaměřování vlícovacích a topografických bodů

tellurometrem upozornilo ještě na další významnou
možnost využití tohoto přístroje pro geodetické účely.
Jde o přenášení výšek s jednoho bodu na druhý výško-
vými pořady, ve kterých jsou měřeny výškové úhly
theodolitem a šikmé vzdálenosti tellurometrem. vý-
počet výšek bodů tohoto pořadu se provádí podle
rovnice (14). Tato metoda, kterou by bylo možno
nazvat metodou trigonometrické nivelace pOlnocí
tellurómetrJi, má hlavně tu výhodu, že dovoluje pře-
nášet výšky i na body, jejichž souřadnice nejsou zná-
my, aže umožňuje postupovat od jednoho bodu k dru-
hému po dlouhých stranách, tedy značně rychle. Maxi-
mální délka strany výškového pořadu nebude samo-
zřejmě omezena přesností délkového měření, nýbrž
nejistotou refrakce. Dosavadní zkušenoSti potyrzují,
.že ve výškových pořadech jsou délky stran do 4 až
5 km zcela běžné. Jak lze z ta-b. 9 soudit, přesnost
takto určených výšek bude prakticky stejná jako přes.
nost výšek z obvyklého trigonometrického určenÍ. Pro
zvýšení přesnosti výšek určených pomocí tellurometru
je nutno především zvýšit přesnost výškových úhlů.
Pro tento účel lze doporučit: buď měřit zenitovou
vzdálenost na 2 cílové terče o známém výškovém roz-
dílu nebo měřit zenitové vzdálenosti na obou konco-
vých bodech každé vizury proti ,soběnebo kombinovat
obě.možnosti.

-
Polními ověřovacími zkouškami telluroinetru MRA

I/CW v trigonometrické síti byly prozkoumány tech-
nické .vlastnosti a možnosti přístroje a ověřena jeho
schopnost měřit délky stran v rozsahu od "120m do

70 km s přesností ± 5 cm až ± 25 cm. Hlavním
zdrojem chyb v měřených délkách je nepřesnost fyzi-
kální redukce, pramenící hlavně z toho, že mčřením
meteorologických prvků jen na koncových bodech
každé vzdálenosti se někdy získávají málo reprezenta-
tivní hodnoty. Zájem vysoké přesnosti délek vyžaduje,
aby jejich měření bylo provedeno za různých pozoro-
vacích podmínek, tj. za různého počasí a s různými
pozorovateli. '
Vyrpvnáním délkové sítě měřené tellurOlnetrem se

přesnost' zejména kratších délek poněkud zvětšuje
a celá síť se v určité míře přibližuje k síti trigono-
metrické, avšak v podstatě má délkově měřená síť
svou vlastní konfiguraci bodů odlišnou od úhlově
měřené sítě. Střední oprava úhlu délkově měřené
zá.kladní trigonometrické sítě, plynoucí z jejího samo-
statného délkového vyrovnání, je ± 0,98". Této
hodnotě odpovídá nejistota ve směru ± 0,69" a při
průměrné délce stran základní sítě v dané lokalitě
29,14 km chyba v poloze bodu ± 9,7 cm. Tento údaj
vede k závěru, že tellurometrem zaměřená základní sít
má přibližně poloviční přesnost než úhlově měřená
základní síť,.
Při srovnání délek, měřených jak tellurometrem

tak i geodimetrem NASM-2A, se ukazuje, že geodi-
metr má nejméně dvakrát větší přesnost. Z měření
tellurometrem v trigonometrické síti byly také odvo-
zeny údaje o přibližné přesnosti polygonového pořadu
o stranách 5 až 10 kru měřených tellurometrem:
u volného pořadu je střední polohová chyba polygono.
vého bodu rnrtll = ± 5 . n (cm) a u připojeného pořadu
je rnrtll = ± 5 . V;; (cm), kde n značí počet polygono-
vých stran k uvažovanému bodu. Pro rychlost rádio.
vých vln ve vakuu byla ze všech měření tellurometrem
odvozena hodnota Co = 299 793,2 km/sec ± 0,3 km/-
(sec. V .této souvislosti bylo zjištěno, že rozměr sítě
měřené tellurometrem má relativní přesnost 1 :
: 430 000. Z toho plyne, že rozmčr trigonometrické
sítě může být určen tellurometrem s dostatečnou
přesností, ale nikoliv proměřením několika ojedinělých
základen, nýbrž zaměřením. celých rozvinovacích
základnových sítí.
Součástí ověřovacích zkoušek tellurometru bylo

zaměřování vlícovatJích bodů pro topografické mapo-
vání v měř. 1:10 000 fotogrammetrickou metodou.
Vlícovacíbody byly určovány pomocí rajónů z domi.
nantního stanoviska, takže kromě měření délek tellu-
rometrem bylo nutno měřit také vodorovné a svislé
úhly. Pro měření délek tellurometreru bylo použito
velmi jednoduchého měřického postupu, využívajícího
jen 3 nosné frekvence, při kterém zaměření jedné délky
trvá asi 2 minuty. Vodorovné a svislé úhly, nezbytné
spolu s délkou k určení souřadnic a výšek vlícovacích
bodů,..byly měřeny theodolitem v jedné skupině,~ož
představuje dobu 10 až 15 minut.
Zkoušky tellu~oruetru při zaměřování vlícovacích

bodů byly provedeny na ploše dvou mapových listů
1 : 10 000. V prvním mapovém listu bylo dosaženo
průměrného výkonu 4,8 vlícovacich bodů z~ den a
v druhém listu již 7,3 vlícovacích bodů za den.
Z celkového počtu vlícovacích bodů bylo 95% zamě.
řeno tellurometrem a jen 5% bodů muselo být určeno
jinými metodami. Z ověřovacího měření, při kterém
bylYl:!ouřadnice a výšky vlícovacích bodů kontrolo·
vány nezávislým způsobem, bylo zjištěno, že průměrná
polohová odchylka bodu určeného tellurdmetrem
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je ± 9,2 cm a že průměrná výšková odchylka bodu
určeného tel1urometrem je rovněž ± 9,2 cm. Tyto
údaje dokazují, že -\týsledky dosažené tel1urometrem
plně uspokojují pož~davky na zaměřování vUcovacích
bodů pro mapováM v měř. 1: 10000. Ověřovací
zkoušky při zaměřování vlícovacích bodů'také proká-
zaly možnost využití tel1urometru pro přenos výšek
metodou trigonometrické nívelace.

Lektoroval: prof. inž. dr. J0gef Vykutil, VA AZ, Brno

Niekol'ko
a

poznatkov
kartograrie
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z odboru geodézie
v Rakúsku

Skúsenosli zO študi;ného zá;azdu do Rakúska získané na úseku fotogrametrického mappvania vo velkých mierkac;h,
topografického. mapovqnia, f!videnčného merania, kartore produkele a Inžinierskel geodézie. Cl6.nok le tostavený
z príspevkov ;ednotlivýeh účastníkov zá;azdu (inž. Adler, inž.. Gregor, inž. Kotzig, inž. Kukuča, inž. Marčák, doe. inž.
Miehalčák, lnž. Miehalko, inž. SoZc a i'}ž. TisovČíkj.

V rámci študijného'zájazdu CSVTS, krajskej sekcie
pre stavebníctvo v Bratislave, konaného v júli
1960 navšUvili 'srne "Bundesamt fůr Eich- und Vermes-
sungswesen" [BAfEuV) voViedni a videli sme nieko!-
ko inžinierských stavieb v Rakúsku (diarnica, mosty,
vodná nádrž Margaritze).
Na BAfEuV nás rakúski kolegovia Hofrat dipl. inž.

WesseZy a,Hofrat dipl. inž. ~r. Kamenik ,srdečne privíta-
li. Vdakaich velkej ochote ako i ochote ostatných kole-
gov z BAfEuV,ktorí ,nám v jednotl1východdeleniach. po-
dali odborný výklad a na druhej. strane vďaka InicIative
a záujmu účastníkov zájazdu pri prehliadke stavieb,
mohli smp. i narpriek skromným IJložnostiam1) získat
pomerne dost poznatkov. Prínášamepoznám'ky z to-
hoto zájazdu z niektorých úsekov geodetickxch a kar-
tografickýohprác.

Fótogl'ametrické mapovanievo vefkých mierkach
Po prvých úspešných skú~kach použitia fotogramet-

rie pre katastrálne mapovanie v predchádzajúcich ro-
koch, pristupuje rakúska zememeračská služba k,ši-
rokému upliltngniU fotogrametrie pri novomkatastrál-
nom mapování ako aj pri ream'bulačných prácach.
A'ko negat!vny materiál použ!vajú pre tento účel

osobltne brúsené dosky Avipan fy Gaevert (panchro-
matické, 300 Sch), ktoré prichádzajú na trh s označe-
ním "Ultra fIat glass". Rovinnost týchto dosák je za·
ručená na 0,Ó25 mm. Meračské sn!mky sa vyhotovujú
komorou RC 7 prlbližne v mierke 1: 11 000,1':0 pri ob~
jekUve f = 10 cm odpovedá výške letu asi 1100 m.
Vyhodnotenie snímok sa vykonáva pomocou originál-

nych negativov na Wildovom autografe A 7 analytickým
spósobom. Prístrojové súradnice každého vyhodnote-
něho bodu sa registrujú registračnýmzarladen!m na
diernych šutkoch, pomocou ktorých sa všetky ďalšie
potrebné počtárske práce (transformúcia súradnlc, vý~
počet stredných chýb, výpis súradnic a pod.) vykoná-
vajú plne automaticky na elektronkovom počítači IBM
a na príslušných pomocných prístrojoch. '
,Vyhotovenie polohopIsu sa II poslednej dobe nevy-

konáva priamym karUrovaním na kresliacom stole vy-
hodnocovaciehoprístroja, ale automaticky z pretrans-
formovaných súradnía pomocou samočinného koordi-
nátografu.

Topografické mapllvanie
, I

Súčasné topografické mapovanie v Rakúsku má za
úlohu vyhotovit mapu v mierke 1: 50 000 pre celé úze-
mie štátu za 20 i·okov. Doteraz je. splnená polovica
úlohy. '
Mapuje sa klasickými i fotogrametrickými metódami. '

Zvláštnos,tou, ktorá podstatne vplýva na hospodárnost
') Naše možnosti bol). obmedzené jednak, pre kr6tkosťčasu. ale

oajmli preto, že sme boli partnerml pracovnlkov mastného stavi-
lelstva, ktorýcll z6ujmom sme sa museli tiež prisp/lsobovat.

prác, je spracovanie originálneho operátu, v mierke
1 : 10000, ktorý sa použije nielen pre mierku .1 : 50 000,
alepre iršetky mapové diela v mierkach 1: 10 000 a
menšlch.
'Na mapovanie univ'erzálnou metódoupoužívajú letec-

ké snímky v mierke 1: 12 000. Polohová a výškQvá
presnost vlicovao!ch bodov je -1 m. vzhradom na zmen-
šenie do mierky 1: 50 000 je kresba primerane hrubá,
ale prltom presná a prehradná. Ciary terénnej kostry
sa nevyhodnocujú. Správnost terénnych tvarov a mor-
fologická súvislost je zabezpečená vyhodnoten!m každej
vrstevnice. Int~rpoláciu nerobia. Priesvitku výškových
bodov nevyhotovujú. Body číslujú na kópii snímky a
ich výšky zapisujú do zoznamu výšok. Pri každom bo~
de sa uvedie poznámka o jeho vidItelnosti a prlpadne
ďalšie údaje vplývajúce na presnosť.
Pred vykreslenlm polohopisu vykoná sa klasifikácla

Il1 snímkoch zvi!.čšených do mieI1ky 1: 10 000. Poloho-
pisná náplň je v porovnaní s našou jednoduchšia.
Chýbajú najmi!. popisné .údaje.
Kartografický originál sa zvlášť nevyhotovuje. Po

zmenšenl do mierky 1: 50 000, ktoré je spojené s prí-
slušnou generalizáciou, sa ryje do vrstvy na astraló-
ne osobitne polohopis, osobitne výškopis a osobltne
intravilán. Značky sa vyrývaju osobitnou pomóckou na
sp6sob pantografu. •
Topografická rev!zia má za úlohu riedkou tachymet-

riou ;preverit fotogrametr1cky vyhodnotený výškopls
v lesných priestoroch a správnost výšok kótovanýoh
bodov. Nevyhodnoteně priestory v lesných partiách sa
nenechávajú.

Rakúska geodetická a kartografická služba pristupuje
k využívaniu fotogrametrickej met6dy pre nové meranie
aj pre výkon rozsiahlejších zmien v mierke 1:1000. Na okra:
ji miest pri rozsiahlejšej drobnej zástavbe (napr. v oblasti
mesta Graz] dokreslujll sa nové predmety merania do
katastrálnej mapy fotogrametrickou metódou (domy včí-
tane okapov) v mierke 1:1000. Podla údajov rakúskych
kolegov fotogrametrická metóda pre tieto účely plne
vyhovuje a dá sa porovnat s ostatnými metódami evi-
denčného merania i s meraním vykonávaným č!selnými
metódami. V katastrálnom území je pritom presná a
dostačujúca siet meračských bodov, ktorá slúži ako zá-
klad pre prípadné ďalšie doplňujúce merania.
Pomocou štatistických strojov llospodárne spracúvajú

údaje o územ! na podklade základných evidelllčn'ých
znakov každého pozemku (kultúira, bonita, výmera
a pod.).Základné číselné prehrady o katastrálnom úze-
mí [naše.bývalé parcelné protokoly) sú zostavené vel-
mL prehladne a hospodárne. Operáty celých okresov
zaberajú nepatrné priestory v účelne umiestených ko-
vových skrin,kách.
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Pretože pri fotogrametrickom vyhodnocovaní neoby-
čajne rýchle a automaticky registrujú číselné súradnice
každého zakresleného bodu. každého lomu, robí sa aj
výpočet výmer pozemkov zo súradníc automatizovanými
strojmi. Hospodársky efekt tohoto sp6sobu stanovenia
výmer oproti klasickým metódam udávajú zatiaf na 50
percent.

Karto - reprodukcia
Na úseku kartoreprodukcie sme pre krátkosť času

prezreli len niektoré pracoviská reprodukčnej fotografie
a ryteckého oddelenia. V oddelení reprodukčnej foto-
grafie sme videli zariadenia a strojové vybavenie, a to
htavne horizontálnu reprodukcnú fotokomoru zn.
Klimsch novšieho typu s automatickou obsluhou a Vario-
graf, ktorý automaticky pri postupnom fotografovaní
po 1 mm pásoch odstraňuje vplyv zrážky papiera.
Rytie originálov topografických máp vykonávajú na

skle, pričom používajú švajčiarsku ryciu vrstvu farby
červeno-hnedej. Rycia vrstva je hrúbky cca 0,02 min a
rytie ostrým a tvrdým predmetom je vefmi fahké. Ry-
cie prístrojčeky sa používajú dva:
- rycí prstenec na rytie čial'ových prvkov. lhly na ry-

com prstenci sa dajú vymieňať podfa potrebnej
hrúbky čiary a vzájomnej odlahlosti hrot ov pri rytí
dvojčiarových prvkov,
pantograf na rytie značiek, ktorý llJá zariadenie na
zvislé orientovanie značiek. Značky, ktoré sa orien-
tujú podrl!. ich skutočnej polohy (mosty] sa ryjú ruč-
ne. Prístrojčeky sú vlastnej konštrukcie i výroby a
podobajú sa prístrojčekom používaným v NDR. Pre-
tože sú pomerne tažké arycia vrstva Iahko odolá-
va, pracovník pri ich obsluhe stráca dojem rytia. Pri
rytí originál ov katastrálnych máp používajú ryciu
vrstvu žltú a podkladom býva astra Ion.
Tlač máp sa uskutočňuje na dobrý papier, čím sa

dosahuje primeraná jemnosť a ostrosť tlače. Pri topo-
grafických mapách mierky 1 :25000 a 1:50000 používajú
tieňovaný terén spracovávaný ručne.
Z kartografických dLel, ktoré ni:ljčl\stejšie vidieť

v obchodoch sú to plány miest a automapy Rakúska,
ktoré v porovnaní s našími automapami majú bohatšiu
náplň. Vydávajú ich v r6znych mierkacll a úpravách
súkromné firmy, ktoré ich často používajú na propagá-
ciu svojich výrobkov a dávajú ich ako prospekty pri
benzínových pumpách. Turistické mapy vidieť v obcho-
doch menej a ich cena sa pohybuje od 10 do 25 S. Vo
výkladoch často vidieť turistických sprievodcov po Ra-
kúsku (prípadne i iných štátoch) tzv. Baedekers Atlas,
ktorých cena je 134 S.

Inžinierska geodézia
Stavba diatnice. Na stavbe diafnice Viedeň-Salz-

burg, ktorá bude stáť 6 miliárd S, sa ročne preinvestuje
200-300 mil. S. Diafnica je spolovice hotová a odo-
vzdaná do prevádzky a spolovice vo výstavbe. Pracuje
sa tiež na druhej diafnici Viedeň-Graz.
Pre vypracovanie projektu diafnice bola pozdIž jej

trasy zhustená trigonometrická sieť o priemernej dIžke
strán cca 600 m. Body siete sú stabilizované kameňom
a signalizované jednoduchými signáimi. DiaInica je ši-
roká 24 m s dvojsmerovou 7 m betónovou vozovkou.
Medzi vozovkami je zelený pás a po vonkajších okra-
joch betónových vozoviek sú asfaltové vozovky šítky
3,5 m pre pomalé vozidlá alebo bicyklistov. .
Os diarnice sa vytyčuje podra projektu z bodov zvo-

lenej trigonometrickej sieta. Pre uskutočnenie staveb-
ných prác sú vytýčené priečne profily po 100 m. Profily
sú po oboch stranách diafnice trvale stabilizované ka-
meňom s krížikom a označené koJíkom (0 5-6 cm,
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d!žky cca 70 cm vo farbách vytýčlek - obr. 1). Stabl-
lIzované body súčasne tvorla hranicu medzi dial'nicou
a pozemkami.
Presné vytýčenie osi dial'nic.e sa vykoná pred betóno-

vaním vozoviek po vykonaní zemných prác a vyhotove-
ní podkladu. Podrobné body sa volia po 100 m a sta-
billzujú zabetonovaným kameňom v osi zeleného pásu
totožnej s osou celej dial'nice. V osi zeleného pásu sú
osadené aj výškové značky a kilometráž dial'nice.
Polygónové body stabilizujú kameňom 15 X 15 X 70 cm

s tyčovým železom a vypíleným krížikom. akrem. toho
je v kameni.osadený krúžok s číslom bodu, ČO je vel'-
mi výhodné pri vyhl'adávaní a overovaní totožnosti
najma vo vofnom teréne.
Na trase dial'nice sa buduje celý rad nlDstov z pred-

patého betónu (obr. 2). Osi mostov vytyčujú zo zhuste-
nej trigonometrlckej slete. Podrobné body vytyčujú od
osi mosta.

Vodná nádrž Margaritze (obr. 3) (kót-a hladiny 2000
metrov a obsah· nádrže 4 mil. mj; užitočný obsah 3,1
mil. mj) s dvoma priehradami Mallskou klenbovou hrá-
dzou (výška 93 m) a gravitačnou priehradou Marga~

Obr. 3: pohrad na vodnú nádrž Margaritze
fa - Mallská priehrada, b - priehrada Margaritze)

ritze (výška 37 m) leží na upatí Grossglocknera na
južných svahoch Taurov. JeJ účelom je zachytit vodu
horného toku rieky Moll, napájenej z I'adovca Pasterze.
Zachytená voda sa potom odvádza 11,6 km dlhou
Mallskou št6lňou na sever do nádrže Mooserboden
(kóta hladiny 2036 m, obsah nádrže 85,4 mil. m3). Voda
z nádrže Mooserboden sa spracováva v elektrárni pri pate
priehrady Limberg so spádQm~fi4 m~a~~YýtQkom do
nádrže Wasserfallboden (kóta hladiny 1672 m, obsah
·nádrž.e 86 mil. m3). Z nádrže Wasserfallboden sa vedie

voda t1akovou št6lňou o d!žke 7,065 km a tlakovým po-
trubím do elektrárne Kaprun (spád 891 ml. Tento sys-
tém špičkových vodných diel (obr. 4) postupne budova-
li a odovzdávali do prevádzky v rokoch 1948 až 1956.
jeho celková kapacita je 332000 kW. V technickom
svete je známy ako Clockner~Kaprun. Situačný náčrt
celého vodného diela je na obr. 5.2]

Obr. 5: Situacný náčrt sústavy v~dných džeZ CZockner
Kaprun. (f. CMz: CZockner - Kaprunj.

Z geodetických prác vykonaných v súvislosli s výstav-
bou tejto sústavy vodných diel uvedieme aspoň dosiah~
nutú presnosť vytýčenia Mollskej št61ne a dotkneme sa
požitia fotogrametrie pri stavbe Limbergskej priehrady
a meJ::anJa posunov Mollskej priehrady. .
D!žková chyba prerážky Mollskej št6lne činila po za·

nedbaní odchýlky z projekcie Gauss-Kri.igerových súrad-
níc v južnom úseku - 11,'7 cm, v severnom - 0,6 cm.
Výšková chyba prerážky bola 9,1 cm v severnom úseku
a 4,1 cm v južnom úseku. Smerovú chybu pri razeni
zisťovali po oboch stranách uhlovým meraním. V sever-
nom úseku namerali. 0,8 cm, v južnom 5,5 cm.j)

'J Podrobnejšie údaje o tomto vodnom diele sú uvedené v publi~
kácii J. G6tz: Glockner - Kaprun, Zell am see/salzburg, 1956.

3) Údaje sú uvedené padla článku Dipl. Ing. Dr. Fritz L6schner:
Oas vermessullgswesen in der 6sterreichischen Energiewirtschaft,
Zeltschr. des osr. Ingenieur- und Arch. Vereines 15/16/1954.
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Použitie fotogrametrie pri stavbe 120 m vysokej Li111-
bergskej priehrady potvrdilo výhody fotogrametrickej
registrácie stavby. l'omocou tejto metódy možno zachy-
tiť postup stavby tak, že jednotlivé fázy výstavby sa'
dajú i po dokončení diela presvedčivo zistiť a preme-
rať. Snímky vyhotovené v rozných časových intervaloch
umožňujú zistiť množstvo vybraného a uloženého sta-
vebného mate,riálu. Najma dá sa zachytiť stavba zákla-
du nejakej inžinierskej stavby, ktorý možno potom ke-
ctykorvek v budúcnosti premerať.

Na Mollskej priehrade nebolo nwžné v tenkom klen-
bovom múre zriadiť šachty pre kyvadlá. Kyvadlo zave-
sené vonku na konzole múra malo tak nepravidelné
výkyvy, že prakticky sa použiterné výsledky sotva dali
ctosiahnúť. Preto priebežnú kontrolu priehrady zal stili
meraním od priamky [meraním paralaktických uhlov).
Zriadením pozorovacích stanovíšť na severnom a juž-
nom opornom múre bolo možné zistovať pružné defor-
mácie oddelene od absolutn)'ch posun ov, ktoré sa dva-

krát ročne zisťujú trigonometrickou metódou. Medzitým
sa verml rýchlo a jednoducho určuje pružné chovanie
múra meraním od zámernej priamky s presnosťou 0,2
milimetru.

Pre trigonometrické meranie použili kruhové terče,
ktoré umožňujú rovnako presné cielenie pri meraní va>
do rovných i výškových uhlov. Smery merajú teodolitom
Wild T3 so štyridsať násobným zvačšením ďaJekohradu.

Presná nivelácia i trigonometrické výškové meranie
zhodne potvrzujú elastické chovanie Mollskej priehrady
podra vodného tlaku, teploty a výšky.

Záverom treba povedať, že s ohradom na spomenuté
obmedzené možnosti nemohli sme uviesť ďalšie nové
pracovné postupy v rakúskej geodézii a kartografii.
Avšak i tento stručný príspevok ukazuje, že rakúski
geodeti a kartografi hradajú nově cesty a zavádzajú
nově moderné pracovně metódy a postupy pri riešení
svojich úloh.

Vlastnosti leteckých filmů
používaných' pro fotogrammetrické mapování

lnž. Jiří Síma, GTÚ u Praze 526.918.5:771.5

Požadavky na fotografické a fotogrammetrlcké vlastnosti leteckých filmu používaných pro fotogramme!rické mapo-
vání. Zpusoby zjištěni sen zito metrických charakteristik 'a srážkových vlastností. Výsledky zkoušek provozního vý-
'-kumu GTO.

1. Uvod

Zeměměřická služba ČSSR stojí před velkým a
náročným úkolem - pořízením technickohospo-
dářských map velkých měřrtek, které naléhavě vy·
žaduje rychlý růst všech odvětví národního hospo-
dářství. Při plnění tohoto úkolu má být v největší
míře použito výkonných moderních mapovacích me-
tod, zejména letecké fatogrammetrle. Vzhledem
k vysokým nárokům na přesnost těchto map je tře-
ba použít nejlepších prostředků fotografické a vy·
hodnocovací techniky.

vývoj univerzálních vyhodnocovacích strojů, za-
ložených na principu mechanické nebo optické pro-
jekce, je již dnes na vrcholném stupni a zaručuje
při využití automatické registrace a mechanizace
výpočetních postupů úspěšné provedení tohoto úko-
lu. Proto se pozornost pracovníků, připravujících
teclmickohospodářské mapování (THM), zvláště
obrací ke sledování vlastností fotografických ma-
teriálů. Podle Výsledků dosavadních prací ve
VÚGTK bude v našich podmínkách nejúčelNější po-
užít způsobu film - diapozitiv, tzn. použí-
vat leteckých filmů vhodných fotografických a foto-
grammetrických vlastností a z nerozřezaných fil-
mových pásů pořizovat ve vhodném obdobídiapozi-
tivy na skleněných deskách.

Ústřední správa geodézie a kartografie uložila
úkol sledovat vlastnosti leteckých filmů, přicháze-
jících v úvahu pro mapování ve velkých měřítkách,
skupině fotogrammetrického provozního výzkumu
GTÚ. Obsahem výzkumné práce bylo zejména zjis-
tit vývoj pravidelné a diferenční srážky v prvním
období po vyvolání filmu a určit vhodnou dobu
k pořízení diapoziti'ZiL Důležité fotografické cha-
rakteristiky a optimální způsoby zpracování byly
zjištěny senzitometrickými zkouškami ve Výzkum-
ném ústavu letectva. Úspěšná spolupráce mezi obě-
ma složkami umožnila vytvořit přehled o vlastnos-
tech leteckých filmů používaných u nás .při foto'-
grammetrickém mapování a vyjasnit otázku, zda je

nutné pm účely THM dovážet letecké filmy ze za-
hraničí.

2. Určení senzitometrických charakteristik

Filmy užívané v letecké fotogrammetrii musí mít
z hlediska fotografické kvality tyto vlastnosti:

a J vysokou všeobecnou citlivost,
b I spektrální citlivost v celém rozsahu viditelného

spektra,
c J strmou gradaci (r = 1,4-2,2 J,
d J velkou rozlišovací schopnost a jemnozrnnost.
e 1 minimální závoj.

Vlastnosti uvedené v bodech a, b, cae byly ově-
i'eny senzitometrickými zkouškami podle sovětské
normy GOST.

V senzitometru GOl je na zkoušený film expono-'
ván stupňovitý šedý optický klín s intervalem hus-
lat 0,15 osvitem 1/20 sec. Spektrum standardní žá-
rovky (28300KJ s modrým převodním filtrem na
!'i400OKje podobné spektru denního světla, což je
pro aplikaci výsledků velmi důležité. Senzitogramy
byly vyvolány ve vývojce Gost-Aero při teplotě
+ 20 oe ± 0,5 oe po dobu 6, 9, 12 a 15 min. Hustoty
jednotlivých polí senzitogramu se měří pomocí den-
zitometru GO! a jejich hodnoty vynášejí do grafu
v závislosti na logaritmu expozice (HJ v luxsekun-
dách [obr. 1J. Pro každou vyvolávací dobu můžeme
konstruovat charakteristickou křiVku, jejímž rozbo-,
rem pak. stanovíme i tyto základní senzitometrické
charakteristiky:

1. Vše ob e c n á cit I i vos t je dána vztahem

1
SGOST = -----

HD,+O,2

tj. expOZICI v luxsekundách, která vyvolá zčernam
0,2 nad závojem. U nás používaná norma DIN vy-
chází z jiného předpokladu. takže převod výsledků
mezi oběma soustavami je jen přibližný.
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2. Koeficient kontrastnosti (r)

se vyjadřuje tangentou úhlu, který svírá přímočarý
úsek gradační křivky s osou expozic

Dz - Dl
Y =--

log Hz - log Hl

3. Z á voj posuzujeme podle zčernání neexpo-
novaných míst zkoušeného materiálu. Pro praktic-

ké účely -není třeba rozlišovat závoj 'podložky a
citlivé vrstvy. Do celkové hodnoty počítáme i za-
barvení podložky (např. filmů FOMA místo antiha-
lační vrstvy).
4. S P e k t r á I n í cit li vos t byla zjištěna po-

mocí spektrografu Hilger, ve kterém se na zkouše-
ný film ofotografuje spojité spektrum přes plynulý
šedý optický klín. Citlivost k barvám se posuzuje
podle vlnové délky a odpovídajícího stupně zčerná-
ní na negativu spektrogramu (obr. 2).
Ve způsobu určení rozlišovací schopnosti není do-

sud jednotnosti a údaje z různých pramenů jsou
těžko srovnatelné. Optimální vyvolávací doba se
udává tak, aby byl film při požadované hodnotě vy-
volán k plnému využití cItlivosti. Výsledky zkoušek
jsou uvedeny v tab. 1.

Gevaert-Aviphot Pan-30
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Film

I
Maximum Optlmálni

I
I~~:~,ost I

na
sv;~:Podložka citlivosti vyvolávaoi r závoj Do')Výrobce kbarvám') doba')

Agfa Aerorapid D} I á á 620 I" 12min. 1,Ii

1

0,32 I 285 I 23/10Agfa Wolfen (NDR) ...... acet tov
Gevaert-Avi~hot } . á á 650 I" 12min. 1,9 0,14 105 19/10Pan 30 (Belg e) ........ acet tov
FOMA A·l7 } acetátová 640 I" 9,-10 min. 1,8 0,42* 63 17/10(Fotochema ČSSR) ..... '...
FOMA B-21 }_ acetátová 640 I" 12min. 1,2 0,51* 145 21/10(Fotochema ČSSR) ....••..
Kodak Super XX } , 10-12 min. 200

,
i 22/10Aerofilm (USA) ......... esterová " 600 I" 1,8 0,14

\

Aerop!enka 21/10 (SSSR) nitro- 650 I' 12 min. 1,6 0,35 150 21/10celulozová
Aeroplenka - Panchrom } anetátová 650 I" 12-15 min. 2,0 0,32 380 I 25/10typ 10-400, (SSSR) ....

') Věechny filmy jsou senzibllizovány k celému viditelnému spektru.
') Ve vývoice Gost-Aero při 20 °0 za stálého pohybu.
') Pro čerstvou vývojku.V použité se závoj pllsoben1m bromidl\ sn1l!uja.
• Podložka zabarvena.

3. Zjištění srážkovych vlastností
Z hlediska správnosti fotogrammetrického vy-

hodnocení jsOU příznivé srážkové vlastnosti prvo-
řadou podmínkou použití leteckých filmu. Přesná
rekonstrukce paprskových svazku muže být prove-
(lena jen tehdy, nejsou-li snímky místně nebo tva-
rově deformovány. Letecké filmy však procházejí
mokrým vyvoláyacím procesem a jejich podložka
mění své rozměry účinkem teploty, vlhkosti, labo-
ratorního zpracování, výparu rozpustidel a stárnutí.
Některé z těchto změn lze charakterizovat jako do-
časné a proměnné, jiné jako stálé. Filmy používané
pro fotogrammetrické mapování mají mít tyto
vlastnosti :
1. malou pravidelnou srážku,
2. minimální diferenční srážku,
3. minimální místní deformace.
Při zkouškách srážkových vlastnosH použili pra-

covníci provozního výzkumu GTÚ negativních kopií
Gautierovy mřížky na nerozřezaném .filmovém pásu,
které bylý proměřeny nastereokomparátoru Zeiss
1818. Mřížka o rozměrech 160X160 mm (25 bodu)
se při tomto zpusobu umisťuje v pravém nosiči ste-
reokomparátoru, zaHm co v levém je originál rytý
na skleněné desce. K přesnému monokulárnímu nac
stavení měřické značky se používá 40násobně zvět-
šujících nástavných mikroskopu. Podle stavu pří-
stroje se měří horizontální i vertikální paralaxy,
nebo jen horizontální ve dvou kolmých směrech.
Přesnost uvedené metody je charakterizována ex-
perimentálně zjištěnou komple:mí střední chybou'
± 3 1', chyba z nastavení nepřesáhne ± 1 1', účinky
mrtvého chodu (které se však vylučují) 'jsou max.
± 3 1'. Jinédóposud užívané zpusoby [např. měření
snímkových souřadnic nebo binokulární měření pa-
ralax při běžném osminásobném zvětšení) nejsou
pro určení zbytkových srážek a místních deformací
vhodné, neboť střední chyba bezvadně justovaného
stereokDInpárátoru 1818 je ± 10 f-I v určení snímko-
vých souřadniC a ±5 I' v určení paralax. Filmy byly
zvlášť podrobně sledovány po dobu 30 dnu, ve kte-
ré se podle zahraničních odborných pojednání na-
lézá příznivé období k pořízení diapozitivu. Kontrol-
ní měření bylo provedeno 140,dnu od vyvolání.
Při zkouškách byly rovněž oyěřeny ruzné zpu-

soby sušení filmu a jejich uchovávání (na volném
vzduchu, v koncentrovaných parách kafru, rozře-
zané na jednotlivé snímky apod.).

Měření nemohlo být prováděno v laboratorních
podmínkách, ale i 'tak bylo vesměs dosaženo optt:
málních hodnot teploty a relativní vl)1kosti

t = 20 oe ± 5 oe
h = 50 % ± 5 %

Ostatně tabulka teplotních a vlhkostních koefi-
cientů (pro 1 oe a 1 % relativní vlhkosti XlO-5) uka-
zuje, že působení těchto faktorů na změnu diferenč-
ní srážky je u většiny nových filmů zanedbatelné.

Teplotn1 koeficient Vlhkostn1
koeficient

Podložka -

~:délf:p;+oZdilpOdéllnaPříč[rozdil

nitrocelulozová
(starěi typ Aeroplenky) 6,0 8,0 2,0 6,0 7,6 1,6
acetátová
(Agfa, Foma, Aero-
plenka Panohrom-
typ 10) 8,4 8,8 O,'! 8,0 8,4 0,4
acetátová s prevent.
umělou srážkou
- (Gevaert) 1,5 1,4 0,1 6,0 !l,5 0,5

K úplnosti rozboru podmínek měření je- nutno
připomenout, že další zdroj chyb je v kopírovacím
procesu, neboť přístroje u nás používané nezaru-
čují dokonalý přítlak ani rovnoběžnost světelných
paprsků. Rovněž lokální oteplení slabým světelným
zdrojem [3] působí odchylku až 41'. SrOvnání s vý-
sledky laboratorních zkoušek (Brucklacher~Liider 1
ukazuje, že se tyto vlivy uplatňují značnou měrou.
Proto je třeba kopírování na diapoziiivní desky vě-
novat velkou pozornost a provést další potřebnÁ
zkoušky, aby nedocházelo' ke· zhoršení fotogram-
metrické kvality snímků.
Pro určení srážkoVÝch vlastností zkoušených fil-

mů byly z měřených horizontálních paralax (px-i,
pyi) a snímkových souřadniC (x, y) 25 bodů mříž-
ky vypočteny následující údaje:
1. p r a v i d e Inás r á ž k a ve směru napříč a

podél filmového pásu (L1mq, L1mz);

2. st ř e dní p r a v i d e Inás r á žk a (Llmo)
vypočtená pomocí Helmertovy podobnostní transfor-
mace Jako jedna ze zprostředkujících veličin při
vyrovnání metodou nejmenších čtverců;
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3. di f e r e n ční sr á ž Jťa jako rozdíl pravi-
delných srážek ve směru napříč a pOdél filmového
pásu (Ltm~ - Lim,) ;
1:. z byt k o v.á sr á ž k a frd představuje vý-

slednou hodnotu odchylky po Helmertově transfor-
maci. Její složky lze vyjádřit vztahy:

-~=~-~=~-~~+~~~~
..,...ryi = 'PYi- 'PYi = 'PYo+ ~~ + YiLtmO- 'PYi

kde pXo a pyo jsou posuny ve směru souřadnico-
vých os,

Llx malé pootočení mřížky"
Llmo změna měřítka f střední pravidelná
srážka).

Z podmínky (rr] = min. pak vychází:
[pxi] . [Pyi]

pXo= --, 'PYo=--,n n
L1~i= [pyi. Xi] - [pxi . Yi]

[xl) + [ylJ
A [pxi • Xi] + [PYi • Yi]
L1mo = --------[xl] + [ylJ

Zbytková srážka ri obsahuje 2 složky - syste-
matickou (afinní) ro,i, kterou působí diferenční
. srážka a nahodilou f místní deformaci] rZi' Rozdíly
pravidelných srážek. v obou směrech od střední
hodnot.Y jsou vyjádřeny vztahy:

A _ A _ [rxi. x.] . ,A _ A _ [rYi' Yi]
LJmq LJmo - [x}] LJml LJmo - [yl]'

Střední hOdnotu zbytkových srážek a jejich slo-
žek vypočteme .ze vzorců:

R = +V [rx}] + [ryl]
-, 2 (n-2)

lla = ± V (Ltmq - Llmo)2 [xl] ~ (Ltm, -:- L1mo)2 [~~L

Rz , ± V R2-Raz
•• 4. Výsledky zkoušek

1. Vzhledem k vysokým nárokům na fotografic-
kou kvalitu snímků při mapování ve velkých měřít-
kách je třeba vyžadovat tyto vlastnosti citlivé
vrstvy:
a) koeficient kontrastnosti r = 1..,6-2,0,
. bl rozlišovacl schopnost při kontrastu 2:1 al.espoň

50 čar/mm,
c) utvrzení vrstvy, aby snášela vyšŠí teploty,
d) panchromatick~ materiál s maximální citlivostí

v červené části spektra. "-
Ze zkoušených filmů splňují tyto nároky Gevaert-

Aviphot Pan-30, Foma A.-17a Kodak Super XX AerO'
film. Ostatní filmy nevyhovují z těchto důvodů:

Agfa /l.eroro,pid D má značnou zrnitost a malou
rozlišov.aci schopnost (41 čar na mm). Nelze jej
sušit teplým vzdlH:hem, neboť se emulze již při tep-
lotě na9- + 35 oe roztéká.

Fomo, B-21 má nevyhovující koeficient kontrast-
nosti, citlivá vrstva není utvrzena.· Nový typ zbave-
ný těchto závad je již ve, výVOji.
Aeroplenka 21/100 DIN má nitrocelulózovou pod-

ložku a není určena pro fotogrammetrické mapo-
vání.

Aeroplenko, po,nchrom typ 10-400 má velkou
zrnitost a velmi malou expoziční pružnost.
12. Diferenční srážka foto,grammetrických letec-,

kých filmů v Období do 30 dnů po vyvolání je men-
ší než 0,05 %, takže afinní zkreslení modelů je ne-
patrné.

.'...,..;:- ---- ---
'.- :? ... :'>~,;:~~::.~:~:~';~~~::~::'~~

•••••••••• '-"._/ _.- A6FA
.••.. 6EVAE:RT
--:- AEROPLE:NKA PANCHROI1 TYP 10

- FOHA li'
••• KODAK

Obr. 3. Diferenční srážka leteckých filmů v prvním období
po vyvoldnt.

3. Nejpříznivější doba k pořízení diapozitivfi
z nerozřezaných filmových pAsů je od 14 do 30 dnů
po vyvoláni. JSOU-li filmy uchovávány voptimálních
podmínkltch, může se tento interval prodloužit.
4. Uchováním filmů v parách koncentrovaného

kafru se zamez! růst diferenční srážky. Účinnost
.kafrových par je však zřejmě závislá na chemic-
kém složení rozpouštědel. Zatím co při zkouškách
s filmy Agfa .bylo dosaženo výborných Výsledků,
u jiných filmů r např. Foma; Gevaert) výrazné zlep'
šení konstatováno nebylo.
4. Trvalé rozměrové změny jsou podporovány vý-

kyvy teploty, relativní vlhkostí a prouděníI11 vzdu-
chu. Jednotlivé rozřezané snímky mají menší roz-
měrovou stabilitu. Z těchto důvodů je nejvhodnější
uchovávat ,filmové pásy nerozřezané v hermeticky
uzavřených plechovkách při teplotě + 20 oe a 50 %
relativní vlhkosti.
5. Sušení teplým vzduchem nemá nepříznivý vliv

na tvorbu místních deformací, naopak je nutno je
doporučit, neboť se netvoří vlhké skvrny které jsou
příčinou místních deformací citlivé vrstvy.
6. Stárnutím filmů se zvětŠUjí zbytkové srážky,

s nimiž je nutné počítat při vyhodnocení. Vlivem
diferenční srážky roste zejména systematická
(afinní) složka, zatím co místní deformace zůstá-
vají téIIiěř beze změny [3].
7. Na přesnost určení místních deformací působí

nepříznivě místní zahřívání filmu světelným zdro-
jem pozorovacího systému. Proto s hodnotami míst·
ních deformací uvedenými v tab. 3 je nutno počítat
při vyhodnocování z originálních negativů. Při po·
užití diapozitivů zhotovených na kopírce, zaruču-
jící dokonalý přítlak a rovnoběžnost světelných
páprsků, jsou hodnoty místních deformací menší.
Podle výsledků laboratornlch zkoušek firmy Zeiss·
Aerotopograph, které provedli Brucklacher a Luder,
je střední hodnota místn! deformace filmu Gevaert
± 3 fJ. a filmu Kodak ± 5 fJ.. Maximální hodnoty ne-
přesahují 15p.

5. Závěr

Přihlédneme-li k podmínce,\aby filmy pro foto-
grammetrické mapování byly snadno dostupné bez
devizových komplikací, je třeba doporučit používá.
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I J
NahOdilá složka" Zbytková Systematická-;; ~ (mistni- deformaoe slož. (afinita) deformace)., o Diferenční!~ 'Čš: .

Film '<:1- .s,~ Srážka iLl'ma-Ll'moÁm,-Ámo středni max. středn1 max. středni max.o~ .~.,
••" - ' ••,' 'I I' 'Il'1":1 ~

a'f"~ I" " R Rmax Ra Ramax Rz Rzmax01- "'-~.cO
~~~ I01:.

pAp. 00 A~ I /J JI JI JI /J

"< c::::::
ÁfI/a-Aerorapid D -
Jednotlivý snímek 20 2,12 +0,24 +0,15 -0,09 ±11'5 31 ± 6,4 U ± 9,6 27
v katrovýoh paráoh 11 1,66 +0,06 +0,06 O ± 7,4 17 ± 2,1 4 ± 7,1 16,5
svitek na vzduohu 140 1,62 +0,07 +0,04 -0,03 ± 9,6 28 ± 2,1 4,6 ± 9,4 26
Gev::::Jt-Aviphot-Pan-3 O U 0,26 +0,16 +0,07 -0,09 ± 8.1 22,5 ± 3,2 7 ± 7,4 16
Fo A-17 U 0,21 +0,13 +0,07 -0,06 ± 5,6 16 . ± 2,8 7 ± 4,8 U
Fďma B-21 9 1,14, +0,14 +0,08 -0,06 ± 6,3 17 ± 2,8 7 ± 5,6 15

140 0,20 +0,06 +0,02 -0,04 ± 7,4 21 ± 2,1 4,5 ± 7,1 17
Kodak Super x.X-Áerofilm 22 1,24 -0,11 -0,06 +0,06 ±10,O 27 ± 2,8 6,6 ± 9,6· 23·

140 0,23 -0,17 -0,06 +0,11 ±12,6 32 ± 5,0 11 ±11,6· 33"
Aeroplenka 21/10' DIN 30 1,79 +0,69 +0,36 -0,33 ±20,7 53 ±17',7 36 ±)O,7 18,5

140 0,31 +0,46 +0,24 -0,22 ±15,2 31 ±12,8 25 ± 8,2 23'
A f,/'oplenka Panehrom
fyplO-400 U 0,35 -0,25 -,-0,13 +0,12 ±ll,5 27 ± 6,7 U ± 9,3 U

La hor,atorn1 zkouAky. (Bruoklaoher-Liider) - měřeno přimo na :O.lmuspeoiálnim mikroskopem:
I

Oevaert, Aviphot- Pan·30 7 0,91 -0,06 -0,03 +0,03 .1 ± 7,81 17,2 ± 1,6 2,tI ± 7,11 16,8
Kodak Super XX -
Aerofilm 8 1,05 +0,05 +0,03 -0,02 - ± D,7 21,1 ± 1,3 2,1 ± D,6 '0,3

ní nových československých leteckých filmů Foma
A-17, případně i nového typu filmu Foma B-21. Ace-
tátová podložka .'těchto filmů má velmi příznivé
sr.ážkové vlastnosti. Film má značnou expoziční
pružnost, rozlišovací schopnost při kontrastu 2:1
činí 50-60 čar na mm.

Při zvlášť vysokých požadavcích na kvalitu foto-
grafiékého obrazu (rozlišení detailu) je vhodné
použít filmu Gevaert-Aviphot Pan-3D, případně cit-
livějšího druhu Gevaert-Aviphot-Pan-33 (23/10 ODiN).

M i c h a JI o v : Fotografija i aerofotografija, Moskva
1952.·
B I' o G k: Physical aspects of air photography, Lon-
don 1952.
B I' u c k 1ach e I' - L ude I' : Untersuchung uber die
Schrumpfung von Messfilmen und photographischen
Plattenmaterial (Deutsche geod1itische Komission,
Milnchen 1956).
K 1o'b o u č e k: Fotogrammetrický snímek, Praha
1947. '
K o n š in: Aerofototopograf!ja, Moskva 1954.
S a a l: Die Messung Von Form- uud Grossen1inde-
rungenmit dem Stereokomparator 1818 (Vermes-
sungs-Informationen, Heft 4).

Geodetické podklady pro projekty komunikací

ú vod: Prudký rozvoj motorismu v ČSSR vyžaduje v zá-
jmu větší bezpečnosti dopravy mimo jiná opatření hlavně

(upravu komunikací. Je nutno odstranit nepřehledné a ú,zJI'é
zatáčky, vyrovnat silniční hřbety a rozšířit vozovky. Pro
tyto rekonstrukční účely vypracovávají projekční složky
Čs. státních silnic n. p. projekty. Jako podkla.d jim slouží
situační a výškopisný plán, obvykle v měřítku 1: 500.
Tyto plány se vyznačují některými spe(jálními požadavky
projektanta. na zeměměřiče, 18. proto bych chtěl odbornou
veřejnost seznámit se 'způsobem této práce.
Pře d běž n é p r á c e:· Rozsah potřebné úpravy a tím
i rozloha zamě1'ovaného území bývají zpravidla určpvány
komisionálním řízením za'ÚČ6.sti všech interesentů, tj.
projektanta, investora, zástupce SRSD (Střediska pro
rozvoj silnic a dálnic), zást~pce ZVAKU (podnik pro
zásobování vodOlra.1íanalizaci), MNV, JZD a dalších. Při
těchto komisích je definitivně určeno, Jak; se bude silnice
rf3konstruovat, které úseky se pouze rozšíří a které se
hudou řešit radikální změnou trasy, např. obchvatem
kolem, obce apod. Při komisi nemá chybět provádějící
zeměměřič,. neboť tak. pozná všechny požadavky jednotli-
vých interesentů a ihned si zJistí potřebu měřických
znaků (kamenů, želez, kťl.lů, nivélačních znakťl.).
p.o 1n íp r á c e: Kostrou celého měření Je polygonový

pořad pOdél komunikace. Poněvadž pro projektanta JSOu
nejdůležitější oblouky a přímé trasy, vyžaduje nejdříve
vytyčení průsečlkťl. teoon' obloukl1 - vrcholťl. tečen V -
a Jejich zaměření. Prov~díme to tak, že pásmem rozmě-

říme středy vozovky na několika místech přímé trasy
a tyto středy označíme míniem. Používání olejových,
fermežových a acetonových barev se nedopOJ:učuje, neboť
tyto barvy se vstřebávají do vozovky, zešedrroluj a za-
niknou. Značky mínlo!vé jsou znát po roce i na silně
frekventovaných-' silnicích. Vytyčením spojnic středi'l o'S::'
. vozovky obdržíme tečny oblouki'l a v jejich pri'lsečíku
vrchol V (obr. 1). .

Vrcholy tečen spojujeme polygonov9mi pořady vede-
nými po okraji komunikace, aby nám při měření neva-
dila frekvence. Jsou tedy vrcholy tečen součástf poly-
gonového pořadu a označíme' je např. 18 ==; V6. Jelikož
při rekonstrukci komunikace budou tyto body vesměs zni-
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čeny, stabilizujeme je v silničním tělese železnými trub-
kami nebo tyčovými železy (např. stavebním žele:j:em
roxor) 30,-40 cm dlouhými, v měkkém terénu dřevěnými
kťl.ly opatřenými centračními hřeby. Kolem trubek nebo
želez vybereme kříž nebo kruh a vysypeme drobným
štěrkem nebo jiným odlišným materiálem pro snadné
nalezení znaku. Ihned po stabilizaci vyhotovíme topo-
grafie bodu, nebotpři stále prováděných menších úpra-
vách vozovky může dojít k zakrytí znaků asfaltem nebo
hlínou.
Bodu polygonol'ých pořadů použijeme jako tachymetric-

kých stanovisek, a proto musí být tak voleny, aby z nich
mohly být výškově zaměřeny kromě okolního terénu
hlavně středy a okraje vozovky - silniční koruny.'
Polygonový pořad zaměříme délkově a úhlově. Kde se

jedná o pořad volný, bez navázání na jednotnou trigono-
metrickou síť, musí být měření provedeno obzvláU pečll·
vě. Délky měříme dvakrát a úhly ve dvou skupinách.
Na polygonových bodech, které jsou totožny s vrcholem
'tečen, měříme současně i vrcholový úhel oblouku. Při-
tom zaměřujeme - pokud je vidět - na sousední vrchol
V, jinak na nejvzdálenější viditelný střed přímé trasy.
Délky tečen oblouků (vzdálenost mezi vrcholy V) měří-
me při přístupných ft kratších stranách přímo, při ne-
přístuPl)ých a dlouhých stranách vygočteme délky ze
souřadnic. '
Obsah situačnr'ho a výš,kového měření:

Kromě předmětťl. měření, spadajících do obsahu plánu
v měřítku 1 : 500 a veškerých vedení nadzemních a ·pod-
zemních je nutno zaměřit veškeré propustky, mostky,
vyústění melioračních odpadtl., vjezdy na komunikaci,
vjezdy do budov, vstupy do budov, schody, verandy, ,kťl.lny,
ploty, chodníky li soukromé), 1(eškeré studny, pumpy,
jímky apod. Předměty měření .se musí posuzovajt z inves-
tičního hlediska, nebot ,každý odstraněný plot, nebo
schody jsou pro investora vydání, s kterými musí projek-
tant při řešení trasy počítat.
. Kameny, sloupy nebo stromy, od nichž je zaměřena
tópografie pevných bodťl., zaměřime kolmicemi na poly-~
gofiové strany a v zápisníku je řádn'ě označíme (např.
'!lloup top.). Zaměříme také, okraje lesa, souvislých po-
rostů apod. U silničního tělesa; zaměřujeme kraje a středy
příkopo. a kraje a středy silniční koruny.
fellkož situaci zaměřujeme pouze tachymetricky, mu-

síme měření provádět velmi pečlivě. Za to vsak máme
určeny' všechny body jak situačně, tak i výškově. Výšky
podlaží a vstupy do budov, a to i pokud jsou ze strany
odwácené od silnice, je třeba zaměřit, neboť při pří-
padném ·zvednutí koruny silnice musí projektant vědět,
že budovu "neutopí". Výškové zaměření dna propustkťl.,
šachet a jímek je samozřejmé. Při měření pečlivě vedeme
polní náčrt, ve kterém zapiSUjeme čísla tachymetrickýclj
bodfi a zakreslujemtl situaci se všemi stavebními nále-
žitostml.Polní náčrt je často jediným podkladem pro
správné spojení situace a podzemních a nadzemních roz"
vodO..Nezbytným předpokladem výškového měření je po-
řad přesné nivelace, navázaný na jednotnou nivelační
síť a vedoucí podél zaměřované komunikace.
K o u str u k ční z p I' a c o v á ní: Originální plán se

vyhotovuje na kvalitním rýsovacím papíře obvykle v mě-
řítku 1 : 500. Je to měřítko poměrně veliké, a proto také
plán vychází ve značných rozměrech. Projektant totiž po-
žaduje, aby zaměřovaná komunikace byla zobrazena po-
kud možno souvisle, a to proto, aj:Jy celý oblouk nebo
skupinu oblouků mohl vyřešit na jedné části. Jelikož
iVšaktiskový stůl má obvy:kle rozměry 240X110 cm a
modrotiskový papír je maximálně 100 Cm široký, můžeme
vypracovat jeden díl v najvětším rozměru 230X100 cm.
Na takto připravený papír se vynese z vypočtených
souřadnic polygťmový pořad, a to tak, aby se sou-
sední části překrývaly alespoň v délce jedné polygonové
strany.' Projektant má pak možnost sestavit jednotlivé
části k sobě s dostatečnou přesností. Pro: určení ro,zsahu
zobrazení a překrytO. na jednotlivých částech je vhodné
vynést polygonový pořad v malém měřítku (1: 5000,
1 : 10 000] a na této· přehledce sestavit ktad částí tak,
aby rekonstruované oblouky byly celé na jedné Msti
(viz obr. 2). .
. Zobrazování se provede podle Instr. A, případně Výš-
kopisné instrukce s některými změnami.
Zděné budovy, nebo bloky budov obtáhneme po obvodě

asi 1mm .siLnou plnou čarou. Dřevěné budovy vyznačíme

úhlopřlčným křlžem. Vstupy do oplocení, stodol adomfi
vyznačlme krátkými kolmými čarami v místě a šířce
vstupu (viz obr. 3]. Veš.keré stavební náležitosti vyzna·
číme v plánu smluvenými značkami. Výšky podlaží uvá-
dlma na centimetry a vepíšeme do pfidorysu budov. Zde
také vepíšeme popisná čísla domťl.. Zaměřené kameny,

6..9
éP.12 r
327,63 ~.

'7~6

~--eJ-4
-:-r: ...
6"2~---6f3-6/3--L6'4-----l-

:::=> - '-- - - - -'
----~.--
26-59

---.6.3----,605------g:~~--~g:~~---
O/Jr. 3

sloupy, stromy, důležité pro topografie, vyznačíme" plá-
nu také znadkami. Od vrcholů tečen V vyznačíme čár-
kovaně směry tečen, a to buď v celém průběhu při teč-
hách kratších, jinak jen k prvnímu středu na přímé trase.
Výšky středu silnic vyznačujeme na centimetry, kra-

je silnic a ostatní terén na decimentry.
Interpolací výškOVých bodů vyhotovíme vrstevnicový

plán, a to v plochém terénu po 1/2 m, jinak, po 1 m
intervalu. Z originálu se vyhotoví matrice, obsahující si-
tuaci a výškopisné body bez vrstevnic. Dvoubarevný sou-
tisk (situace černě, výškopis hnědě] při velkých roz-
měrech plánu by nebylo možno přesně vyhotovit. Jelikož
projektant nedostane matrice, musel by přenášet projekt
definitivní trasy prosvětlením na tisk. To by· bylo pracné
a nepřesné. Proto se vyhotoví tiskem rematctce, do kte-
rých si ptojektant snadno překleslí definitivní projekt
nové trasy. Vyhotovíme technicJl;ouzprávu, obsahující
popis.. veš,keré práce a zvlášť poukážeme na .některé
okolnosti, důležité pro projektanta, např. nezjištěné pod-
zemní vedení apod.
Z vyhotoveného elaborátu obdrží projektant: 1. tech-

nickou zprávu, 2. výpis nivelačních údajfi, 3. seznam sOu-
řadnic polygonových bodfi s nadmořskxmi výškami,
4. výpis vrcholových úhlťl. obloukťl. a délek tečen, 5. topo-
grafie polygonových bodfi, 6. - přehledpolygonové s!tě
v měř!tku 1: 5000 (1: 10 000] s kladem listu, 7. originál
plánu v měřltku 1; 500, 8.2rematrlce v měřl,tku 1: 500.
Vytyčení nové trasy pro rekonstru,kcl:

Dodatkovou prací k zaměření Jmmunika.ce je vytyčení
nové trasy do přírody. Projektant vypra.cuj:e na originál-
ním plánu noVou trasu. Má zakreslenu osu komunikace
a vrcholy tečen. Tuto osu s vrcholy je nutno vytyčit v pří-
rodě a mměřit vrcholové úhly nových oblouků a délky
tečen. .
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V plánu si odsuneme na polygonový pořad prvky pro
vytyčerH vrcholů. Vypracujeme vytyčovací náčrt, kde za-
píšeme všechny vytyčOvacf prvky. V přírodě vytyčíme kol-
miéemi z polygonových stran vrcholy tečen. '.
Vrcholy stabilizUjeme kameny, nebot jsou trvalého cha-

rakteru. Když se neprovádějí rekonstrukční práce na
komunikaci v zarostlém. a nepřehledném terénu bez-
prostředně po vytyčení novýéh vrcholů tečen, potřebné
hodnoty (délky tečen a vrcholové úhly nových oblouku]
vypočteme. Jinak vyžaduje projektant protyčení směrfi
novýCh tečen v ,.přírodě s proklestil'ním porostu a s od-
straněním menších překážek (stromfi, plotů atd.]. V tom.
přfpadě zaměříme přímo v7cholové úhly oblouků a kratšf
délky. Qlouhé a nepřípul;itné délky tečen (přes místní
trať apod.] vypočteme ze souřadnic.
Projektant obvykle požaduje pro možnost přímého

vizuálního posouzenf vhodnosti nové trasy v terénu, aby
byly vrcholové kameny a při dlouhých tečnách i mezi-
lehlé body v.ýrazně označeny. Označujeme proto tyto body
asi 2 m vysokými, bíle natřenými kůJy nebo železnými
tyčemi.

Podrobné body přechodnic a oblouků obvykle nevyty-
čujeme, nebot je to již práce stavbyvedoucího: Po skon-
čení měřenf vyhotovíme přehled polygonového pořadu
černě s červeným vyznačením nových vrcholů a tečen
(zde se nám hodí přehl(ld v měřítku 1; 5000 nebo
1 : 10000, vyhatovený pro klad částí] a k nim připíšeme
příslušné vrchOlové úhly a délky tečen. Kromě toho vy"
hotovíme písemný soupis vrcholových úhlů a délek no-
vých tečen, topogoofle nových vrcholů a technickou
zprávu. Na základě těchto údajů projektant definitivně
určf poloměry a délky přechodnicových a kružnicových
.oblouků.

Z á v ě~: Geodetické pr'áce pro rekonstrukci komUn.ic
kací json zajímavé a odpovědné. Dosud není v plné mfře
využíváno běžných prostředkfi a možností měřické tech-
niky. Tento přfspěvek měl za úkol na ně upozornit pro
dalšf zhospodárn1!nf a zpřesnění prací geodQtických a
hlavně projekčnfch. .

Lektoroval: doc. dr. inž. Vdclav Krumphanzl, FS CVUT
v Praze

1. Priklad: Ak pri nultej polohe diagramu je hodnota
na výškovom kruhu 100,I55g, posun budeme považovat
za kladný +0,I55g•
2. Priklad: Pri hultej polohe diagramu je hodnota na

výškovom kruhu 99,810g• Posun budeme považovať za
záporný -0,190g •• Takto odmeraný posun sa sčíta
s indexovou chybou, ktorá maže byť tiež kladná alebo
záporná, a označíme ho písmenom "p".
Z princípu diagramového zariadenia autor odvodil

vzorce pre správne hodnoty redukovanej dfžky D a
prevýšenia H.

D' cos2 é
D =CC)Si(8+'P)- (1)

sin 26
H = H'-o------- (2)

sm 2 (8 + p)
H'

tg(8+ p)= --:zy-(3)

Pre H' = O platí H = -1Y sin p a nie (2)
Po výpočte výškového uhlu 6 z (3)mažeme vyčísliť (1)

a (2), pričom D' a H' sú merané hodnoty. Celá táto
reláoia platí pri rovnakom sklone zámernej osi pri od-
čitani D' a H'., čo spravidla býva splnené.
Tento presný spasob výpočtu je zdfhavý a pre prak-

tické použitie nevhodný. Za účelom opráv celkom
postačujú približné vzorce, ktoré z vyššie uvedených
vztahov vyplývajú.

L1D = D - D' = 2H' sin p
H'2

L1H= H. - H' = - D' sin P+.--:zy- sin p

Presnosť přibližných yzorcov a spasob výpočtu maže
čitateI posúdit na konkrétnom z praxe prevzatom
príklade. .

Pre p = +.0,535< viď tab. 1.

Tab. ~'

~: I H' I D' tg (o+P)\ -+p 1 - I 2 - 12 (.+1') 1 sin 2 - ISin2 (oH1) !H=H' 8i:~n(:;p)' HK=H'-~'8inp 1Ij;'~8inp
'" I~ -18,20 135.9 - 0,13392) - 8',475,1--=, 9.010·'1-=-18,020~-16,950g __~0.27929)_ =O,~6_3l~' -Sl,32 _ --19,MI_~_~j2 -10,54 65,0 --0.16215 -10,234g -10,769' -21,538g -20,463g -0,33190 -0,31600 -11,07 -11,09' O,O!

&; -3- - 6,92 36,4 -0,19011 -11,120- -12,495g -24,990. -23,920g --=-0,38254-'=-0,366; - 7,21 - 7,22 0,01
'. ,- --- --- --- ---- ------ ---- ------- ------- -- ---I 4 ~,30 10,05 --0,12935 8,189g 7,654., 15,30Sg 16,378g 0,13815 0,25344 1,22 1,22 0,00

I~ 20,66 80,2 0,25761 16,057g 15,522gl 31,044g 32,114. 0,46855 0,~;;-3;1 !O,03 19,99 ~

• j I'! I j I I I '0" Iw.«+p+-n- .0'~";:'p)ID~D'H U'.'np~~==r d= \---.i:: :':~::---~::::-I-'i- '.
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tg (e+p)1 '+1' I ~ 2. 12 ('~P) 1 sin 2 ~

[-0,162151 ~10.234gl·-9.,691lgl-19.398gl-20.468gl -O,30001i -0,316001

1 I I I 'I I cos ~ I cos (.+p) ID=D' co~~~e~p)ID"~D'+2H'Sinpl

I I I I 0,988'4 0,987ul 65,18 I 65,18 I

I lY I
~~ ~e-:=~'I_~II -0,30 I 70,0 I

' 4,0 -0,03" 37,0 -0,31 71,0
I • 1

-0,04 -1- 38,0-I--:~ ~-- -0,61 ~~ ------=.0,90.-.

-0,05 . - 39,0-I~-=0,33 "-7;,0-- - -';,~ --108,0 -~';~~1-
--~ I---------~--- ---1---------

7,0 -0,06 __ , ~O ~ ~~~ __~,O , -0,62 I~~~~_
8,0 -0,07 I 41,0 -O,H I 75,0 I -0,63 110,0 -0,92

_______ --I --- . .

a,o ,-0,08 42,0 -0,35 I 76,0 I -0,64 111,0 -0,93

~O -0~08' ~-~~i 77~'--I'--=~ 11;,-;;--- -0,94

. 11,0 I -0,09 44,0 -0,37 I 78,0 -0,66 U3,0 .. 0,95
'/, -_ I

';..

118

Tab. 2:

č'l H' D'~ b.
"..il<

2 j-l0,54 I 65,0

i::l
1 I"..il<

2 r I

Keby "p" bolo záporne číslo,
p = - 0,535g, viď tab. 2.

-Pre opravy D a H (pre prvý člen) sa rýchle vyhotovia
tabulky s kro kom pre argume~ty D' a H' po 1 m.
Spasob opravy je potom rýchly. Pri celej veci sa mlčky
predpokladá, že posun diagramu zo správnej polohy je
konštantný.
Ďalej uvádzam výťah z tabuliek zostayených pre

.dlJ a I1D pre p = O,535g v tab. 31il.,3b.
Nakoniec treba pripomenúť, že takéto ri..~n.ie v.lohy

móže byť východiskom z núdze, káď sa stane, že na
uvažované chyby prístroja sa pride dodatočne. Je
preto žiadúce chyby stroja odstrll,niť pred meraním.
Pri prístroji Dahltá 020 je diagritm vyrytý na zvlášt-

nom prsten<\~ na rozdiel od staršieho typu stroja Dahlta,

I
H"

H"=H'-D'slnp ]j'slnp

I -0,02

I
105,0 I,

H' I
_=-~~li~_±O'051_-=12'O -k-±~~
--~::: I---~~::~---I--:~:~-~:::::
~,~-I:--±O:I~-- - ±15,0 -- ±0,;5--

-~----;-"o-I~0~-2 - --'';:-16,0- ±O-:;7-~or~,~ ~7,0- -~-o:-;-
-----i -~--------

± 9,0 i ±0,15 , ±18,0 i ±0,30

_±10,0 __ ±0,1_7_'1-±19,01--=-0'~2-;

±11,0 ±0,18 I, .±20,0 I -1:0,34

kďe diagram je vYrytý na výškovom kruhu. Pri staršom,
type prístroja Dahlta preto nemaže prísť k porušeniu
vzájo;nhej polohy výškový kruh - diagram.
Rektifikácia indexovej chyby výškového kruhu sa

preyedie bežným spasobom. Prípadné porušenie polohy
výškový kruh - diagram sa odstráni rektifikačnými
skrutkami, ktoré sú umiestené v ďalekohladovej vidlici
pod kry tom. Pri nastaveni zenitovej vzdialenosti
z = 100g ,krivky pomocou rektifikačných skrutiek
uvedieme db nultej polohy .

Lektoroval: inž. Jifi Streibl, FS ČVUTv Praze.

Použi tá li teratúra:'
, '

Akademik Jozef Ryšavý: Geodézia 1952.
Zeiss Reduktions-Tachymeter Dahlta 020, Gebrauchsan-
leitung.

Disk.use, kritiky a sebekritiky
Rovnice pro vyjádření výškové chyby loto-

grammetricky vyhodnocených vrstevnic
. 526.918.742.2:526.5

lnž. Zbyi1.ěk Maršík, VOGTK, Praha
{Poznámky k č/á.nku inž. Z. Nováka "Poso~zení topo-
grafické revize v mapě 1: 10000" v č: 10 GnKO 1960.}
1. Omezení topograf'ické revize
Článek uvedený v podtitulú.je velmi cenným příspěv-

kem k -zhospodárnění t(jpografi~kého mapování. Na roz-
boru dosti obsáhléM materiáhfI'Úkazuje, jaké fotogram-
metrické podklady je-nutno použít, aby fotogrammetricky
vyhotovené mapy nevyžadovaly nákladného ověřování
v poli. Svá zkoumání prováděl inž. Novák počátkem roku
1960 v rámci provozního výzkumu v GTŮ a na základě
jeho' závěru již v roce 1960 byla v GTOomezena polní
topografická revize a zhospodárněno mapování.
Na rozdíl 'Od tvrzení inž. Nováka, že vyhodnocovací,

stroje VYUdjsoU přesnější než vyhodnocovací stroje·zeiss, ,
. lzé říci na základě výsledku o zkoumání přesnosti, které
sám inž. Novák uvádí, že pře s n o s t o b o u typ u
strojiIje prakticky stejn/á, což také odpovídá
zk,ušer'l,ostemz vyhodnocování mapy v měřítku 1 : 5000 iI
1 : ]Ooba získaným během posledních let v GTŮ. ' '

/ď 2. Chyba ve výšce vrstevrri.ce
Chyba ve výšce vrstelinfce mv roste úmi!rně se sklo-

pem terén~,jak ukázal v r.1905Koppe [1]. Odvodil

pro vyjádření závislosti mezi chybou ve výšoe vrstevnice
a sklonem terénu 'empiricky tento vztah: -'

mv = ± (t + b . tgIX). (1)
V roce. 1935 Raab [2] teoreticky dospěl k závěru, že

vztah mezi výškovou chybou vrstevnice a sklonem te-
rénu je nejlépe vyjádřen rovnicí

, --------'---
mv = ± Va2 + b2 • tg2IX (2)

pro libovolnou vyměřovací metodu, tedy i pro fotogram-
metrii. Později, v roce 1937, Manek [3] ·rozborem foto-
grammetrické metody stanovil pro chybu ve výšce vrstev-
nice rovnici

V = ± (VI + v. + 8. tgIX),
která svým tvarem odpovídá rovnici Koppeho. Na základě
geodetického ověření fotogrammetricky vyhotovené mapy
určil rovněž Seidel [4] pro chybu ve výšce vrstevnice
vztah, 'odpovídající rovnici Kqppeho. Také v Sovětském
svazu [5] byla pro vyjádření přesnosti fotogrammetricky
vyhodnocených vrsteynic použita rovnice Koppeho.
3. V Ý s led k y v I a s t n í h o z k o u m áon í
Zakreslime-li zjištěné výškové chyby vrstevnic podl"

velikosti a sklonu terénu do grafu (viz obr. 1], dostaneme
řadu rozptýlených bodu. Najít vztah mezi velikostí vfš-
kových chyb ve vrstevnioích-a sklonem terénu znamená
najít takovou čáru,' kter,á se riejlép,e přimyká všem zjiště-
ným výškovým chybám, znátorněným ve grafu rozptý-
lenými body. To nejsnáze -provedeme vyrovnáním pozoro-
Vání zprostředkujících podle metody nejmenších čtvercu.

\
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snímky, -které mají velký význam nejen pro mapování,
ale i nejrůznější obory lidské práce.
Obsah knihy je rozdělen na dvě část). První se zabý-

vá základy fotogrammetrie a v druhé jsou obšírněji po-
psány způsoby vojenského vyhodnocení leteckých sním-
ků, využití leteckých snímku pro mapovací účely, země-
dělství, lesniCtví, geologii, archeologii a další obory.
První část knihy je uv'edena historickým pi\ehledem

vývoje fotogrammetri'e ve světě i v naší zemi. V první
kapitole JSOU popsány geometrické a matematické zá-
klady fotografických snímků, zásady stereoskopického
vidění a měření, uveden pl'6hled leteckých komor a po-
mocných zařízení, p<JUžJvaných při leteckém snímkování.
V další kapitole jsou poměrně obsáhle podány základy

letecké fotografi€', uvedeny její problémy, popsány nej-
užívanější fotografické materiály a způsoby jejich zpra-
cOlJání, včetně používaných zařízení. Kapitola je uzavře-
na zmínkou o nutnosti hodnotit Kv'alitu 1,eteckých snímků,
která ve značné míře ovlivňuje hospodárnost mapo-
vacích prací metodami letecké fotogrammetrle. V závěru
jsou rovněž popsány vnějŠí podmínky pro letecké sním-
kování, přehledně uvedeny· koeficienty jasu rozliČných
fotografovaných předmětů, vliv atmosf,éry na snímkování
.a stanovení doby osvitu. Zmínka o noční fotografii se týká
snímkování takřka výhradně pro voj,enské účely.
Kapitola, uvedená jako základy fotogrammetrie, za-

číná popisem metody pozemní fotogrammetrie, všímá si
jak používaných stro~ů a přístrojů, tak i pnovádění mě-
řických a vyhodnocovacích prach V dalším j,e -popsáno
letecké snímkování pro měřické účely. Jsou uvedeny
různé druhy snímků, které je možno měřicky zpracovat,
naznačen způsob volby měřítka snímkování a popsán
způsob leteckého snímkování a navigace. V závěru kapi-
toly JSou uvedeny některé typy letadel, používané pro •
snímkováni.
V kapitole o vyhodnocování lereckých snímků jsou

nejdříve uvedeny jednoduché způsoby vyhodnocení sním-
ků (v druhé části knihy se podrobněji rozvádějí), způ~
soby opticko-mechanického překreslenf.leteckých sním-

PrO.zajímavost a k porovnání s přesností mapy 1 : 10 000 ./ ků a vyhotovení fotoplánů rovirtnlíhQ i kop,covitého
uvedlÍ,že jsem prováděl rozbor přesnosti fotogrammetric- ÚiZ€mí,V druhé polQvině této kapitoly jsou pak uvedeny ,
ky vyhotovené ma.py 1 : 25 000 a dostal jsem pro výšku způsoby stereofotogrammetrického vyhodnooení snlmků,
vrstevnlce střední chybu mv = ± (0,7 + 1,8 tga) metrů které má největší význam zejn~na pro mapovací účely.
V článku; uvedeném v podtitulu dospěl inž. Novák k zá- Jsou popsány jednak nejjednodušší vyhodnocovací po-

věru,že chyba. ve "výšce vrstevnice je lépe vyjádřena IT,Iůokya přístroje, jednak složité vyhodnocovací stroje,
rovnicí RaabovDu (2) na základě toho, že použil nespráv- rozdělené ještě do třf řádil, které podle dnešních hledi-
ných krltérif, tj. středních chyb určení koeficientů a a. b, sek není nejsprávnější. Kapitola je zakončena statí
zatímco správným kritériem je ta, jak která křiv.ka spl- o přesnosti a hospodárnosti fotogrammetrického vyhO\l-
ňuje pqdmínku [vv] = min. nocení leteckých snímků a zmínkou o perspektivě auto-

matlzacevyhodnocovacích postupů a nefotografické fo-
togrammetrii. .
Poslední kapitola [JTvní části knihy je věnována meto-

dám fotogrammetrického zhuštění bodového podkladu,
z nichž největší význam mají metody prostorové tria!!.-
gulaoo, které i u nás v poslední době došly v'elkého roz-
šíi\ení.
Druhá část knihy je uvedena zásadami pro čtení j)o-

zemních a leteckých snímků, zejména ptQ vojenskB účely.
V první kapitole se obšírně pojednává o vojenském vy-
hodnocování loete-ckých snímků. Uvádí se srovnání letec-
kého snímku s- mapou, zdůrazňuje s·e, rychlost, .úplnost
a pllesnost práce při vojenském vyhodnbcování letec-
1<ých snímků v závislosti navedéní bojových operací. Ve
stati o základech vyhodnocování leteckých snímků .se
uvádí přehled ~rafických způsobů vyhodnocení spolu
s praktickými příklady provádění jednotlivých metod.
Optické mť!řické vyhodnocení leteckých snímků je po-
měrně málo popsáno, snad vzhledemk. tomu, že je již
uvedeno v prvn1. části knihy. Velmi obsáhle jsou popsány
.způsoby topografického vyhodnocení' leteckých snímku.
Topograficky vyhodnotit letecký snímek znamená vyčíst
z jeho náplně co· možná. nejvíc údajllo terénu a j,eho
tvarech, terénních předmětech, j-ejich druzích a cp.arak-
teru. Topografické vyhodnocení snímků má teuy velký
význam nejen pro vojenské účely, ale je třeba. dodat -
i pro topografické mapování. lestližeje možno ze snímku
vyčíst pilevážnou část předmětů měření již v kanceláři,
sníží se náklady na polní klasifi.kaci leteckých snímkiL
Jistěže Innozí' topografové, pr'Óvádějící klasifikaci, nale:/í-
nou v knize hodně podnětů jak zhospodárnit klasifikační
práce pro 'topografické mapování.
V druhé a poslední kapitole této částí knihy je stručně

popsáno využití snímkll pro jiná odvětví. Mimo zeměmě'

V roce 1954 jsem prováděl zkoumání pi\esnosti foto-
gramm~trie, j-ehož. výsle~ky byly otištěny v roce 1955
ve Vojenském topografiCKém obzoru pod názvem "Rozbor
přesnosti fotogrammetrického měření". Kromě jiných
kontrolních měření jsem tehdy zaměř}! v terénu odkry-
tém deset přímých profilů o úhrnné délce 12193 m
2;eissovým tachymetrem "Redta". Profily byly vedeny
vždy mezi dvěma souřadnicově i výškově určenými body
a změřené délky i výšky byly vyrovnánji. Na základě
takto získaných profilů byly určeny chyby ve výšce
u 106 vrstevnic. ---
Tyto přímo získané výškové chyby byly sestaveny podle

sklonu terénu do dvanácti skupin a v těchto skupinách
byla vypočtena průměrná chyba jako aritmetický prll-
měl' bez ohledu na znaménko. Průměrné chyby byly vy-
neseny podle velikosti a sklonu terénu· do grafu (viz
obr. 1). Potom pomocí vyrovnání pozorování zprosti\edku-

jících byla hledána lčárq odpovídající

ti nejléP.e rozložení těchto chyb, tj. čá-·.mv ra, pro níž platí [vv] = min. (kde v
v metrech je odchylka zjíštěných výškových chyb

. ve vrstevnici od vyrovnávací čáry).
Provedl jsem vyrovnání pro přímku
mv =a + b. ex), parabolu (mf) =a +
+ b . a2), křivku vyjádřenou rovnicí
Koppeho (mv = a + b. tga) a křiVku
vyjádřeno u rovnicí Raabovou (m~ =
.= a2 + b2• tga2) •. Nejlépe vyhovovala
rozložení chyb rovnice Koppeho (1),
pro níž byla [vv] d min.

Literatura:
[1] KupIli!: Qper \die zweckentsprechende Genaú(gkeit

der HtlhendarsteUung in .topographischen PUl.neri
und 'j{arten fiir nllgemeinen technischen Vorarbeiten,
{zelťschrift Hir Vermessungswesen, 1905T

\, 12] Raáb: Kritik der Fehlergr:enzen fijr Oberflechendar-
stellung in topographischen -Karten. Algemeine Ver-
messungsnachrichten, 1935)

[3] Manek: .Die Fehlerformen' flir stereophotogrammet-
risch gewonennen Hohenlinién. (Algemeine Verrnes-
sungsnachrichten, 1937).

[4) seidal: Ober die PrUfung der _Genauigkeit. der llUS
Luftbildern hergestellten topographischen Grund·
kartel: 5000 von AJIlrum unO. nlre Wirtschaftlich-
. keit. [Mittetlunge'n des Reichsamtes fÚr Landesauf-
nahme, 1928).

[5] Sklrldov: Stereofotogrammetrlja. (1951).
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Ctení leteckých a pozemnfch snfmků - 316 stran,
577 obr. 11'. textú; 18 barevných' obr. v příloze, formát
18X24. cm, vydalo Naše vojsko jako 88. svazek Velké 'vo-
jenské knihovny, Praha 1959, cena vázaného výtisku--
36 Kčs.
V přep,mluvě knihy je zdllrazněna dfiležitost fotogra-

fíckých sntmktl, z. nich zvláštním druhem jsou letecké
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řictví se hojně používá snímkú v lesnictví, geologii
a v poslední době i v zemědělství. Přesto je možno říci,
re používání snímkú v ostlatních oborech vědecké a tech-
nické činnosti je možno u nás dále zvyšovat. Je třeba

I,více pracc>vníkú, kteří by stejně j'ako autoři této knihy,
popularizovali slovem a písmem fotogrammetrické me-
tody v nejširší veřejnosti. .
Závěrem j,e třeba zhodnotit vydání této knihy jako

obohacení české, ne příliš na pooot bohaté fotogram-
metrické literatury o dílo, které je velmi potřebné. Kniha
je bOhatě vYIírav1ena obrazovým mat'eriálem (škoda jen,
že anaglyfy nejsou lépe zreprodukovány) a doplněna
soupisem literatury a periodik. '
Úkoly fotogrammetrického mapování u nás mají

vzrústající tendenci. JejiCh splnění bude vyžadovat další
kvalifikované pracovníky v oboru fotogrammetrie. Vyda-
ná kniha, přesto že není speciálně zaměřena pro civilní
mapovací účely, bude dobrou uoobnicí jak zkušeným
pracovníkúm, tak i těm, kteří bUdou teprve vnikat do tajfl
fotogrammetrie. Proto ji múžeme vřele doporučit!

lnž. L. Skládal

526.89
Národní atlasy - Historie, rozbor a cesty k jejich zdo-
konalení a sjednocení. (Atlas nationaux - Hlstoire,
analyse, voies de perfectionnement et ďunlfication.)
Vyd. Akademie věd SSSR, Moskva 1960, 149 str .. --
VÚGTK 20963
Na požádání komisená,'odních atlasú Mezinárodní

geografickéunie přijali sovětští geografové a karto-
grafpvé závazek připravit soubornou pub!ikaci obsahující
přehled a rozbor dosud existujících nebo připravovaných
národních atlasú a zásady pro jejich zpracování. Tohoto
závažného úkolu se zúčastnili vědečtí pracovníci mos-
kevské university, CNIIGAiK, MIIGAiK i dalších vědec-
kých pracovišť.
Práce obsahuje tři části.
- Rozbor dosud vydaných národních atlasů,
- zásady pro kartografické zpracování,
- obsah mélip atlasu.
Národním atlasem rozumí se z<í.kladní komplexní Z8-

měpisný atlas obsahUjíCí souhrn a zevšeobecnění sou-
časných vědeckých znalostí v oblasti fyzického; hospo-

. dářského a politického zeměpisu v uvažované zemi.
Správné využití národního atlasu předpokládá, že dílo
přinejménším možném rozsahu obsahuje maximum in-
fOrmací, zpracovanýchházorným a přístupným zpi'!-
sobem.'
Zhodnocenr národních atlasu dosud již v 9 státech

vydaných, v dalších 9 státech dokončovaných a v 11
státech připravovaných k vydání ukazuje, jak práce
na těchto dílech urychluje vývoj geografických věd a
jak příznivě ovlivňuje zdokonalování tvorby a vydáváni
map a atlasů. Složitost obsahu atlasu vyžaduje hluboké
studie vzájemných vztahů nejrúznějších jevil. Dosud zná-
mé metody kartografického zpracování jsoU zdokona-
lovány a navrhovány metody' nové. Jak ukazují zku-
šenosti z Velkého sovětského atlasu světa i dalŠích
děl byly vytvořeny též organizační, metodické i techno-
logícké zásady pro zpracování komplexních atlasových
děl. •
Rozbor jednotlivých atlasů však ukazuje též některé-

typické nedostatky. Málo pozornosti je \ mnohdy věno-
váno praktickému využ!U atlasů. Často se vyskytuje
nevyváženost částí atlasu, nedostatky v generalizaci,
nesoulad jednotlivých map, nevhodný zpúsob kartogra-
fického znázorňování jevů, nesprávná volba měřítek,
zobrazení aj. Rozdíly mezi národními atlasy nejsou zpú-
sobovány jen různými přírodními, sociálními a ekono-
mickými podmínkami států, ale zejména nesprávným
subjektivním přístupem k stanovování seznamu a obsa-
hu map, matematických základú, smluvených značek,
kartografického znázorňování atd. Tyto nedostatky pak
ztěžují studium, využívání a vzájemné porovnávání údaji'!
o jednotlivých státech. Proto je nutnO, aby se věnovala
mnohem yětší péče než dosud úsilí o zvýšení úrovně
atlasů a o sjednocení zásad jejich obsahu i zpracovár:tí.
Zkušenosti získané v různých státech z tVQrby a vy-

dávání nárcdních atlasú jsou shrnuty v podstatě v těch-
to závěrech: .
Hodnotu map atlasu určuje jejich ideová úroveň,

kvalita 'a aktuálnost pramennýchmateriáll1, vhodnost

výběru smluvených značek a způsob kartografického
znázorňování jevů, co nejúplnější obsah, pečlivá gene-
ralizace i vlastní kartografické zpracování. Zvláštní, po-
zornost vyžaduje způsob kartografického znázorňování,
jež má přihlédnout k zeměpisnému rozdělení jevů, k je-
jich časovým změnám i k povaze užité metody (kvali-
tátivní resp. kvantitativní cha~akteristika apod.).
Měřítko hlavních map je závislé na velikosti a tvaru

státního území a na I stanoveném rozměru mapového
listu. Normalizovaná řada měřítek vychází ze základ-
ního měřítka 1:1000000. '
Při volbě zobrazení nutno bedlivě uvážit velikost 3

rozmístění zkreslení v různých částech mapy i tvar
zeměpisné sítě. Deformace je nutno omezit na nejmen-
ší míru, aby bylo možno je zanedbat při nejrůznějším
využívání atlasu. Proto se doporučuje užít kuželové nebo
v rovníkových oblastech válcové ekvidistantní zobrazení.
Zeměpisná síť tvoří nezbytnou součást hlavních atla-

sových map (umožňuje jejich snadné využití při zpra-
cování dalších map), není však bezpodmínečně nutná
v kartogramech, schematických mapkách a kartodia-
gramech.
Další část publikace je věnována základní tematice

a obsahu všech částí atlasu. Z podrobné analýzy všech
základních map uveďme jen některé důležité záVěry:
Národní atlas má v podstatě obsahovat 5 hlavních

částí: fyzický zeměpis, obyvatelstvo, hospodářství, kultu-
ru a politické (administrativní) rozdělení. V nich jsou
charakterizovány materiální podmínky života společ-
nosti i život společnosti z hlediska ideologického.
Zeměpisné prostředí charákterizují mapy věnované

geologické struktuře, terénu, podnebí, vodstvu, půdě,
rostlinstvu a zvíře ně. Jde tu nejen o znázornění rozdě-
lení jevů a zvláštností vývoje jednotlivých uvedených
tematik, ale především o jejich prostorové vztahy (pří-
rodní komplexy).
Obyvatelsvo lze charakterizovat jako J}racovní sílu,

jako spotřebitele hmotných statků, jako nositele kul-
tury a jako politickou sílu.
Nezbytnou součástí atlasu jsou mapy zobrazující ná-

rodní hospodářství a hospodářská odvětvÍ. V socialistic-
kých státech pak 'jsou zvláště významné mapy znázor-
ňující rozdělení hmotných statků, finanční hospodářství
,a zejména perspektivy dalšího rozvoje národního hos-
podářství. '
Posláním map s kulturní tematikou je charakterizovat

stav a vývoj školství, kulturního života i ostatních úseků
kulturně politické činnosti.
Řada politicko-administrativních map má ukázat správ-

ní a územní rozdělení státu I základní rysy 'sociálního
a politického života,
Úroveň národního atlasu je velmi ovlivňována kva-

litou mapového podkladu. V tomto smyslu připomeňme
dvě nejdůležitější zásady. Společné ptvky.rilzných map
atlasu musí být ve vzájemném souladu; výběr prvkl1 je
nutno' usměrnit podle obsahu a účelu každé mapy.
Komise národních atlasů Mezinárodní geografické unie

si stanovila dva hlavní úkoly:
pomáhat při tvorbě a zdokonalování národních
atlasl1,
přispívat ke sjednocování těchto atlasů s cílem
umožnit srovnání a studium analogických map
v různých atlasech a umožnit v budoucl').u jejich
využívání jako základních dokumentů pro zpra-
cování mezinárodních map světa. (Viz GaKO č. 2/61
- Kartografie na XIX. kongresu Mezinárodní geo-
gl'afiCkéunie. )

Významná práce velkého kolektivu sovětských geo-
grafů a kartografů shrnuje bohaté zkušenost! získané
v průběhu náročných kartografických prací v uplynu-
lých letech. Zvláště cenné je odborně politické hod-
nocenI obsahu i účelu některých děl (\'lapř. Atlasu ČSR
aj.), poznatky z organizace a metodiký kartografických
prací a návrh sjednocujících zásad pro zpracování ná-
rodních atlasů. Proto také jednání XIX. kongresu Mezi-
národní geografické unie, přijalo' tuto velmi cennóu
publikaci jako vel,ký přínos pro obdobné práce ve ,Všech
státech zabývajících se tvorbou národních atla!lI1.-
Podle našeho názoru je hodnocení sovětské kartogra-

fické produkce typicky skromné. Zejména. bylO možné
ještě výrazněji ukázat přednosti socialistické kartogra-
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fické výroby i geografických věd při koordinaci všech
prací. V obsahové části postrádáme mj. podrobnější úva-
hy o problematice kartografického zpracování plánů
rozvoje národního hospodářství na nejbližší leta i dlou-
hodobých výhledů.
V období, kdy i u nás se přistupuje k přípravě Atlasu

ČSSR, vítáme tuto významnou práci, jejíž důsledné pro-
studování a aplikace spolu se zhodnocením zvláštností
přírodního prostředí i života v našem státě usnadní
řešení nejednoho otevřeného problému, ať již jde o kon-
cepci a obsah atlasu nebo o o ~ganizaci i metodiku prací. vý-
hled na zpracování dalších komplexních atlasových děl,
jež se předpokládá v naší kartografické službě v nej-
bližších letech, vyžaduje, aby se sovětskou publikací
o národních atlasech se podrobně seznámil co nejširší
okruh pracovníků v kartografii.

Ve čtvrtek 9. března 1961 bylo v budově Státního na-
kladatelství technické literatury v Praze ve Spálené ulici
otevřeno Stře-disko technické literatury. Slavnostního
ot'evření se zúčastnili člen politického byra ÚV KSČ,
místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise
inž. O. Šimůnek, ministr šk.olství a kultury dr. František
Kahuda, ministryně spotřebního průmyslu B. Macha-
čová-Dostálová, mimořádný sovětský velvyslanec v Praze
M. V. Zimjanin, Ďetní představitelé našeho kulturního a
politického života, zástupci vědeckých institucí a prů-
myslových podniků. Zahajovacf projev přednésl místo-
pi\edseda vlády inž. O. Šimfmek, který řekl mimo jiné:

"Každodenní praxe i perspektivní úkoly rozvoje našeho
hospodářství, které řešíme, staví před nás se stál,e větší
naléhavostí otázky techniky i cesty jejího uplatnění a
plného uvedení do života. Vymoženosti techniky nejsou
u nás nástrojem vykořisťování; technický pokrok se stal
v socialistické části světa jedním z hlavních činitelů pro
uskutečnění historických přeměn naší společnosti. Způ-

sob a míra uplatnění technlckého pokroku rozhodují ve
svém souhrnu o tom, jak rychle dokážeme vybudovat ko-
munistickou společnost.
Abychom dokáz·ali naplnit toto poslání techniky, mu-

síme umět využít nejnovějších poznatků světového po-
kroku, musíme umět uplatnit v technické práci nejracio-
nálnější poznátky, jah jednotlivých vědních oborů, tak
i praxe. K tomu potřebujeme přirozeně soustavnou a včas-
nou informovanost našich dělníků a techniki't o tech-
nickém rozvoji u nás i ve světě. }le nesporné, že zřízení
Střediska technické literatury, které dnešního dne ote-
víráme, vytváří v tcmto směru důležitý předpoklad pro
další zvyšování Í'f)chnických znalostí našich pracujících
a tím i pro další uplatnění technického pokroku v ná-
rodním hospodářstvi.
Ooekáváme, ž.e Stř,edisko technické literatury bude

umožňovat pracovníkům našeho hospodářství seznamo-
vat se sle všemi novinkami technické literatury domácí
i zahraniční, že bude umožňovat čtenářům technické li-
teratury diskusi s vědeckými pracovníky a autory tech-
nické literatury. Od Střediska dále očekáváme, že nil zá-
kladě zkušeností získaných ze styku s technickou ve'fuj-
ností bud,e aktivně ovlivňova t vydavatelskou činnost
v oblasti technické literatury.
Očekáváme, 2118 Středisko se stane účinným a polwto-

výlll pomocníkem všech pracujících - dělníků, mistrů,
inženýrů i učitelů při řešení jejich technických problémů
a při zvyšování jejich technických znalostí. Středisko
se současně musí stát vwrem při uplatňování všech
dobrých myšlenek, které budou příspívat k plnému roz-
vinutí aktivity, iniciativy a tvůrčf síly na'šich pracujících.
Aby Středisko splnilo své poslání, je nutné, aby Státní
nakladatelství technické literatury dokázalo sdružit a
organizovat kol,em Střediska nejkvalifikovanější a ini-
citivní pracovníky schopné politicky a organizačně za-
jišťovat uskutečnění programu, který sl Středisko dalo.
Současně ovšem je třeba, aby ti, kteří technickou lite-

raturu pro svou práci potřebují, byli na Státní naklada-
telství technické literatury nároční, aby sami iniciativně
vyžadovali, co potřebují, aby kriticky hodnotili to, co
jim nakladatelství poskytuje. Tuto úlohu do značné míry
již plní Klub čtenářů technické literatury, je však nutné,
aby nakladatelství tuto dobrou praxi úzkého kontaktu
s technickou veřejností dále prohlubovalo, a samo
inicittivně vyvolávalo aktivitu svých čtenál'il.."
Za československou vědu pak promluvil vědecký sekre-

tář Čs. akademie věd akademik Jaroslav Kožešník a za
pracovníky našich závodů člen ÚV KSČ, ředitel ČKD
Praha inž. Antonin Kapek.
Foto: oldřich Rakovec

Státní arbitráž CSSR, aby vyhověla připomínkám
mnoha národních podniků, začíná vydávat v roce 1961
speciální publikaci

A r bit r á žní p r a x e,

jejíž redakce si klade za cíl orientovat operativně své
čtenáře hlavně na problémy denní praxe a jejich kon-
krétní řešení. Vychází z potřeby informovat včas hos-
podářské pracovníky o tom, jaké stanovisko zaujímá
státní arbitráž CSSR k problémům, jejichž řešení půso-
bí v praxi potíže, neboť jen tak lze předcházet zbyteč-
ným sporům a tím i škodám v hospodaření podniků.
Ze zkušeností z arbitrážních sporů bude Ar bit r á ž-

n í p r a x 18 přinášet informace o nejzávažnějších otáz-
kách našeho národního hosp<Jdářství; vedle původních
příspěvkfl zde budou rubriky "Z rozhodovací praxe
hlavního arbitra ČSSR", "Otázky a odpovědi", "Zkuše-
nosti ze zemí socialistického tábora" a část dokumen-
tační. V příloze budou vycházet "Směrnice a instrukce
hlavního arbitra ČSSR".
Objednávky přijímá Poštovní novinový úřad, ústřední

administrace časopisů, Jindřišská 14, Praha 1. Cena
za jeden výtisk 3,- Kčs, roční předplatné 18,- Kčs.



AUTOMATIZACE
Měsíčně 32 stran, cena 4.50 Kčs

AUTOMOBIL
Měsíčně střídavě 32 a 40 stran, cena 4 Kls

DA.EVO

Měsíčně 32 stran, cena 2.50 Kls

DOMOV
Šestkrát ročně, cena 10 Kčs

ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR
Měsíčně 64 stran. cena 6 Kčs

ELEKTROTECHNIK
Měsíčně 40 stran, cena 3 Kčs

ENERGETIKA
Měsíčně 70 stran, cena 5 Kčs

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

Měsíčně 24 stran, cena 4 Kčs

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Měsíčně 32 stran. cena 4 Kčs

HUTNICKÉ LISTY
Měsíčně 84 stran. cena 7 Kčs

HUTNíK
Měsíčně 44 stran. cena 3 Kčs

POZEMNí STAVBY
Měsíčně 56 stran. cena 6 Kčs

CHEMICKÝ PRŮMYSL
Měsíčně 56 stran, cena 5 Kčs

INŽENÝRSKÉ STAVBY
Měsíčně 56 stran. cena 6 Kčs

JADERNÁ ENERGIE
Měsíčně 40 stran, cena 6 Kčs

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA
Měsíčně 36 stran. cena 5 Kčs

KOŽAŘSTVí
Měsíčně 32 stran. cena 3.50 Kčs

KVASNÝ PRŮMYSL
Měsíčně 24 stran, cena 5 Kčs

LISTY CUKROVARNICKÉ
Měsíčně 28 stran, cena 5 Kčs

NOVÁ TECHNIKA
Měsíčně 48 stran. cena 3.50 Kčs

PALIVA
Měsíčně 32 stran. cena 5 Kčs

PAríR A CELULÓZA
Měsíéně 24 stran, cena 3 Kčs

PODN I KOVÁ O RGANI ZACE
Měsíčně 48 stran, cena 4 Kčs

SKLÁA. A KERAMIK
Měsrčně 36 stran, cena 3,50 Kčs

PRŮMYSL POTRAVIN
Měsíčně 56 stran, cena 7 Kčs

PŘEHLED TECHNICKÉ A HOSPODÁftSKÉ

LITERATURY

Vychází pro.tyto obory:

ENERGETIKA A ELEKTROTECHNIK~
Měsíčně 48 stran, roční předplatné 108 Kčs

HORNICTVl
Měsíčně 24 stran, ročnl předplatné 60 Kčs

HUTNICTVí A STROJíRENSTVí
Měsíčně 64 stran. roční předplatné 180 Kčs

CHEMIE A CHEMICKÁ TECHNOLOGIE
Měsíčně 48 stran. roční předplatné 108 Kčs

STAVE B N I CTvl
Měsíčně 44 stran. roční předplatné 108 Kčs

plURŮSTKY TECHNICKÉ LITERATURY

VE V~DECKÝCH KNIHOVNÁCH V ČSSR

Vychází desetkrát ročně. 32 stran, cena 3 Kčs

RUDY
Měsíčně 36 stran. cena 4 Kčs

SDhoVACI TECHNIKA
Měsíčně 44 stran. cena 4 Kčs

SLABOPROUDÝ OBZOR
Měsíčně průměrně 72 stran, cena 6 Kčs

S L ÉVÁ R E N STV í
Měsíčně průměrně 44 stran, cena 5 Kčs

STAVIVO
Měsíčně 40 stran. cena 6 Kčs

STROJ íRENSKÁ VÝROBA
Měsíčně 56 stran, cena 3,50 Kčs

STROJíRENSTVí
Měsíčně 84 stran. cena 7 Kčs

T 60-TECHNICKÝ MAGAZIN
Měsíčně 64 stran. cena 3.50 Kčs

TEXTlL
Měsíčně 40 stran, cena 3.50 Kčs

ÚČETNí EVIDENCE
Měsíčně 40 stran. cena 3 Kčs

UHLI
Měsíčně 36 stran. cena 4 Kčs

VODNí HOSPODÁŘSTV í
Měsíčně 48 stran. cena 5 Kčs


