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RO ZW Ó J FO TO G R A M ETR II NA PA Ń STW O W Y M U NIW ERSYTECIE
"PO LITEC H N IK A LW OW SKA"

Początek rozwoju fotogram etrii na Politechnice Lwowskiej przypada, podobnie ja k na
innych uczelniach Europy, na przełom XIX i XX wieku. We Lwowie rozwój metod
fotogram etrycznych je st ściśle zw iązany przede wszystkim nazwiskami profesorów W. Laski
i K. W eigla. W latach 1898-1899 w ydano we Lwowie książkę W. Laski pod tytułem
"Fotogram etria", która była je d n ą z pierw szych prac z tej dziedziny w Europie. Profesor
K. Weigel był pierwszym propagatorem rozw oju metod fotogram etrycznych na Politechnice
Lwowskiej. W 1912 roku K. W eigel został kierownikiem Katedry G eodezji, otw artej na
Politechnice jeszcze w 1871 roku. Pod je g o kierow nictw em w 20-tych i 30-tych latach
w ykonano prace fotogram etryczne, na podstaw ie których została stw orzona topograficzna
mapa Polski. Przy K atedrze G eodezji pracow ał rów nież prof. E. W ilczkiew icz. W 1946 r
prof. E. W ilczkiew icz został zw olniony ze stanow iska, a na jeg o miejsce przyjęto przysłanego
ze W schodu docenta M. G ruzdiow a. Prof. W ilczkiew icz po w ojnie w yjechał do Polski, szdzie
organizow ał kształcenie fotogram etrów .
Przedw ojenne bibliograficzne katalogi Politechniki Lwowskiej są św iadectw em pracy
profesorów Politechniki. N a przykład K. W eigel wydawał swoje prace naukow e w języku
polskim, niem ieckim i francuskim , co sprzyjało naw iązywaniu kontaktów m iędzy Politechniką
a uczelniam i Europy. W ydział G eodezji funkcjonow ał również podczas wojny, ale na dzień
dzisiejszy nie mamy w iadom ości o jego pracach fotogram etrycznych.
Po przyjęciu w ładzy radzieckiej Politechnikę reorganizow ano. Pow stał Lwowski
Instytut Politechniczny. Zgodnie z rozporządzeniem G łów nego Zarządu G eodezji i K artografii
przy RNK ZSRR, w styczniu 1945 roku w m iejsce Katedry G eodezji stw orzono jedyny na
Ukrainie W ydział G eodezji ze specjalnościam i geodezja i kartografia. Przy w ydzjale były
kierunki geodezji, geodezji w yższej, astronom ii, fotogram etrii, kartografii, geofizyki oraz
geofizycznych metod rozpoznaw czych.
Praca katedry zw iązana była z nazw iskam i geodetów , którzy byli skierow ani do Lwowa
przez W szechzw iązkow y K om itet Szkoły W yższej. N ależeli tu przede w szystkim doktor nauk
technicznych A. D. M otorny, który został dziekanem wydziału, doc. M. J. G ruzdiow . pełniący
obow iązki kierow nika w katedrze fotogram etrii oraz prof. M. K. Migał. Profesor M. K. Migał
stał na czele wydziału w latach 1952-1957. Poniew aż katedry fotogram etrii i kartografii nie
miały dostatecznych sił profesorskich, w roku 1947 zostały połączone katedra geodezji
z katedrą fotogram etrii i katedra astronom ii z katedrą kartografii. O rganizacyjne zm iany trwały

8 -2

A rchiwum Fotogrametrii, K artografii i Teledetekcji, vol. 10, Kraków 2000

nadal. Od 1950 roku zamiast kartografów absolwentam i wydziału zostają specjaliści
z geodezji inżynieryjnej. Zgodnie z rozporządzeniem M inistra Edukacji ZSRR z 1951 r.
W ydział G eodezji połączono z W ydziałem G eologicznym.
W 1952 r. pow staje Katedra G eodezji Inżynieryjnej, gdzie otwarte zostają zakłady
fotogram etryczne.
W zrost zapotrzebow ania na produkty kartograficzne niezbędne do odbudow y
zniszczonej przez w ojnę gospodarki narodow ej, rozwój metod związanych z zastosow aniem
kam er fotogram etrycznych oraz innych przyrządów fotogram etrycznych staw iały przed
gospodarką narodow ą ZSR R problem przygotow ania specjalistów z zakresu fotogrametrii.
W 1956
roku
przy
W ydziale
G eologicznym
pow staje
nowa specjalność
tzw.
„aerofotogeodezja” , która od razu zdobyła uznanie. Liczba studentów tej specjalności to jedna
grupa akadem icka w liczbie 25 osób.
Rozwój fotogram etrii na Politechnice Lwowskiej na przełom ie lat 50-60 wiąże się
z nazw iskiem doc. k.t.n. J. M. Pankratiew a, ucznia wybitnego fotogram etry ZSRR
prof. A. S. Skiridowa. A bsolw ent M IlG A iK , dobry pedagog J. M. Pankratiew, od 1957 r.
w ykładający fotogram etrię na w szystkich latach studiów; był tw órcą kilku laboratoriów
specjalistycznych: przetw arzania zdjęć, stereom etrów topograficznych oraz przyrządów
uniw ersalnych. Dążąc do podniesienia poziom u nauczania, J. Pankratiew inicjował zakładanie
laboratoriów :
fotograficznego,
fotolotniczego,
prow adzenia
praktyk
akadem ickich
i w ykonyw ania prac dyplom ow ych. K atedra naw iązała kontakty z geodezyjnym i
przedsiębiorstw am i i ekspedycjam i, studenci pierw szych lat studiów odbyw ali praktyki
zgodnie ze sw oją specjalnością, co miało pozytywny wpływ na rozwój katedry. N ow atorskie
podejście J. Pankratiew a odzw ierciedla się w sposobie prow adzenia wykładów, w zasadach
wykonyw ania prac rocznych i dyplom ow ych; często tematy prac rocznych przeradzały się
w interesującą dyskusję twórczą.
Zgodnie z rekom endacją J. M. Pankratiew a, na zaproszenie Politechniki Lwowskiej
z K ujbyszew a przyjechał specjalista fotogram etra doc. k.t.n. B. S. Puzanow w celu
prow adzenia wykładów . Jego naukow e zainteresow ania były zw iązane z przetw arzaniem zdjęć
lotniczych oraz pom iaram i terrofotogram etrycznym i. Z naczące są jeg o osiągnięcia przy
w yznaczaniu objętości wydobytych kopalin z zastosow aniem fototeodolitów .
Przy K atedrze G eodezji inżynieryjnej pow stała jed n o stk a fotogram etryczna, do której
należeli M. Pankratiew , B. Puzanow, k.t.n. O. M akar, st. wykładow ca G. K rawczenko,
as. W. Scelnikow , doc. W. Kybalnikow - specjalista fotogram etrii, który pracow ał od 1952 r.
W ykłady były prow adzone w języku rosyjskim , w języku ukraińskim prow adził
wykłady tylko k.t.n. O. M akar, który pow rócił na U krainę z USA w 1957 r.
N a w iosnę 1959 roku W ydział G eologiczny został rozwiązany, a z Katedry G eodezji
stw orzono W ydział G eodezyjny. W 1961 roku po raz pierwszy obronili dyplom y
aerofotogeodeci. W tym roku tytuł inżynierów aerofotogeodezji otrzymali: dzisiejszy profesor
M oskiew skiego Państw ow ego U niw ersytetu im. Ł om onosow a d.t.n. B. N ow akow ski,
prof, d.t.n. I. K ostecka, doc. K. Bursztyńska (Państw ow y Uniw ersytet "Politechnika
Lw owska"), głów ny specjalista U krgeodezkartografii B. Onyszko oraz inni. Znaczna część

A. Dorożyński, K. Bursztyńska: „ Rozw ój fotogram etrii

8 -3

absolw entów tego rocznika została oficerami Armii Radzieckiej, wśród nich W. Tretiak,
A. Sereda, E. Rym arenko, B. Kowalczuk. W następnych latach aerofotogeodetam i zostali
prof, d.t.n. A. D orożyński, doc. k.t.n. L.. M iszczenko.
W 1963 r. otwarto katedrę aerofotogeodezji, co było nowym impulsem w rozw oju
fotogram etrii. N a czele katedry stanął kartograf doc. O. Łysyczański. W zw iązku z otw arciem
katedry zw iększa się liczba studentów tego kierunku; od 1963 r. liczy on dwie grupy. W latach
1963-1966 na stanow iska asystenckie przyjęto absolw entów Politechniki Lw owskiej:
K. Bursztyńską, A. Dorożyńskiego, I. M iszczenko. Podstawowymi podręcznikam i, które
w ykorzystyw ano, były: N. Bobyr "Fotogram etria", A. Skiridow "Stereofotogram etria",
Szerszeń "Z djęcia lotnicze". Brakow ało podręcznika z kursu fotogram etrii inżynieryjnej dla
aerofotogeodetów i specjalistów z geodezji inżynieryjnej, w którym podane by były
teoretyczne podstaw y fotogram etrii i zastosow ania metod fotogram etrycznych dla
rozw iązyw ania różnych zadań. Problem ten rozw iązali J. Pankratiew, B. Puzanow,
W. Serdiukow ; w 1964 roku w w ydawnictwie Politechniki Lwowskiej wychodzi podręcznik
"Fotogram etria Inżynieryjna".
A ktyw ną działalność naukow o-m etodyczną uwieńczono wydaniem pracy "E lektronika
w fotogram etrii" (autorzy W. Serdiukow, J. Pankratiew, B. Puzanow).
W latach 1965-66 roku odchodzą J. Pankratiew i W. Kybalnykow. N astały trudne dla
katedry lata. N ow y etap w rozw oju tej dziedziny na Ukrainie zaczyna się w raz z przybyciem
do Lwowa prof, d.t.n. W. Finkowskiego. N a czele katedry staje on w 1967 r. i prow adzi ją
ponad 20 lat. Pod jeg o kierow nictw em staje się ona je d n ą z najbardziej prestiżow ych katędr
fotogram etrycznych w ZSRR.
W czasie funkcjonow ania katedry jej pracownicy obronili 4 doktorskie i
14 kandydackich dysertacji. D oktoram i zostali A. Dorożyński (1988), W. M elnyk (1995),
R. Rudyj (1999). U talentow any naukow iec i pedagog W. Finkowski przyczynił się do
w zm acniania prestiżu katedry. Pod jeg o kierow nictw em i przy jeg o bezpośrednim udziale
rozw ijają się prace zw iązane z metodam i aerotriangulacji przestrzennej, badaniem wpływ ów
w ystępujących
błędów
na dokładność
określenia
w spółrzędnych
punktów
sieci
fotogram etrycznych (A. Dorożyński, K. Bursztyńska, I. M iszczenko, O. Tum śka, R. Rudyj),
wykonyw aniem zdjęć naziem nych (D. Turuk, E. Smirnow), autom atyzacją pom iarów
fotogram etrycznych (W. G lotow). Był on inicjatorem nowego kierunku badań - opracow ania
REM -obrazów , który pom yślnie rozw inęli W. M ielnyk i O. Iwanczuk. K atedra prow adzi
badania naukowe, rezultaty których były wysoko cenione. Prace te otrzym ały nagrody od
W DNG. Oto lista prac naukowych odznaczonych nagrodam i:
1975 r. - „M etoda i algorytm y tw orzenia cyfrowego modelu przy projektow aniu system ów
m elioracyjnych.” (medal brązowy, kierow nik W. Finkowski);
1978 r. - „Fotogram etryczna m etoda obserw acji deform acji granicznych i osuw isk
w kopalinach odkrywkow ych z zastosow aniem fototeodolitu długoogniskow ego FZLT”
(srebrny i brązowy medal, kierow nik W. Finkowski);
1986 r. - „Sposoby obserw acji osuw isk w regionach górskich” (medal brązow y i srebrny,
kierow nik A. D orożyński);
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1989 r. - "A paratura i technologia fotogram etrycznego zabezpieczenia prow adzenia
eksperem entalnych prac geologicznych" (złoty i srebny medal, dyplom I stopnia WDNG
ZSSR, kierow nik . A. Dorożyński).
Do prac zajm ujących znaczące m iejsce należą: stw orzenie autom atycznego systemu
prow adzenia prac górniczych na kopalni odkrywkowej (odpow iedzialny wykonawca
N. M oskal),
stw orzenie
num erycznego
modelu
dla
obserw acji
hydrologicznych
(K. Bursztyńska).
Podstaw ow e teoretyczne i praktyczne prace katedry weszły do monografii
„Zautom atyzow ane systemy górniczego zabezpieczenia kopalni odkrywkow ych (krótki zapis)’
M. N edra, 1991 r..
W 1980 roku podsum ow ując dośw iadczenia w generowaniu num erycznych modeli
terenu dla rozw iązania zadań m elioracji ziemi, zespół katedry wydaje m onografię: „M etody
i algorytm y generow ania numerycznych modeli terenu dla cyfrowego m odelow ania systemów
m elioracyjnych” , W. Finkowski, A. D orożyński, O. Tumska, 1. Lubimow, K. Bursztyńska,
1. M iszczenko, Lwów, Szkoła Wyższa, 1980 r..
Swoje zdolności organizacyjne w ykazał prof. W. Finkowski w trakcie rozszerzania
zasobu przyrządów fotogram etrycznych pochodzenia krajow ego i zagranicznego.
Jeszcze w końcu lat 60 i na początku 70 lat katedra otrzym ała sześć stereoprojektorów
SPR-3, dziew ięć stereografów SD-3 i m ogła konkurować z wydziałami fotogram etrycznym i
niektórych przedsiębiorstw . Dla fotogram etrii naziemnej udało się zdobyć fototeodolit
Photheo 13/18; stereokom parator "K. Zeiss" i stereoautograf. Później zostały zakupione:
stereom etrograf, stecom etr. m onokom parator. Do w ykonywania w ysokojakościow ych zdjęć
lotniczych zdobyto kam ery fotogram etryczne AFA-TES i w ielospektralną kam erę SM K-4.
W tych latach nastąpił znaczny w zrost liczby badań naukowych prow adzonych przez
studentów . N a IV i V roku studiów badania naukow e zostały uw zględnione w planie
nauczania. K ażdy student otrzym ał indyw idualne zadanie, którego w ykonanie było
kontrolow ane przez w ykładow cę. Studenci pracowali przeważnie w laboratoriach katedry, ale
za zgo dą w ykładow cy mogli pracować rów nież w bibliotece. Każdy w ykładow ca katedry
kierow ał pracą naukow ą 2-4 studentów.
N ajlepsze prace studenckie kierow ano na w szechzw iązkow e i ukraińskie konkursy prac
naukow ych. Od 1971 do 1980 roku nagrody otrzym ało 16 studentów katedry. W ciągu tych lat
katedra przygotow ała 448 specjalistów; 28 z nich otrzym ało dyplom y z odznaczeniem .
W 1988 roku A. Dorożyński obronił tytuł doktora nauk technicznych (tytuł równy
dr hab.), a w 1989 r. otrzym ał tytuł profesora i został kierownikiem katedry aerofotogeodezji.
Jego działalność rozpoczyna nowy okres w rozw oju katedry. W zm acnia się nowy kierunek jej
działalności - tw orzenie cyfrowych fotogram etrycznych systemów i technologii. N a m iejsce
przyrządów analogow ych w kraczają now oczesne metody analityczne, podstaw owym m iejscem
pracy fotogram etry staje się stereokom parator oraz kom puter osobisty. D latego A. Dorożyński
w ielką uw agę pośw ięca stworzeniu nowych laboratoriów oraz odnaw ianiu instrum entarium .
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Przy katedrze stw orzono nowe laboratoria: „Autom atyzacji prac fotogram etrycznych” ,
„K artografii num erycznej”, „M odelow ania procesów fotogram etrycznych” .
Z astosow anie różnych, w tym i niefotograficznych systemów, przekazyw anie inform acji
0 danym obiekcie w postaci num erycznej, opracow anie tej informacji na kom puterze były
przyczyną rozw oju nowego kierunku fotogram etrii - fotogram etrii numerycznej.
Ciężki ekonom iczny stan państw a znacznie utrudnia zdobywanie nowych technologii
1 oprzyrządow ania. Mimo to w bardzo krótkim okresie czasu, dzięki staraniom
A. D orożyńskiego zdobyto dw a stereokom paratory, zestawy fototeodolitow e IM K -10
i UM K -30, zautom atyzowany zestaw firmy Zeiss "D ikom etr", kom putery osobiste typu
IB M ’CA T 286-486, analityczny fotogram etryczny zestaw "S tereoanagraf oraz cyfrow ą stację
fotogram etryczną "Delta" produkcji ukraińskiej. Dzięki staraniom docenta W. G łotow a
stereokom paratory Zeiss "Steko-1818" zostały przekształcone w autom atyczne zestaw y typu
"Stereokom parator - kom puter". Doc. O. Tum ska, starszy w ykładowca N. M oskal, naukow y
pracow nik as. I. Szkurczenko stw orzyli program y kom puterowe dla rozw iązyw ania zadań
fotogram etrycznych.
W celu stw orzenia ukraińskiej naukow o-technicznej term inologii we Lwowie
Państwowy U kraiński K om itet Standartyzacji i Term inologii w latach 1992-1993 zorganizow ał
trzy m iędzynarodow e konferencje, w pracach których brało udział 4 pracow ników katedry.
W ykonując zadanie D erżstandartu Ukrainy, katedra przygotow ała cztery w ydaw nictw a
term inów i oznaczeń (autorzy A. D orożyński, K. Bursztyńska, L. G udz). Z espół pod
kierow nictw em prof. A. D orożyńskiego przygotow ał ośm iojęzyczny słow nik z zakresu
kartografii, fotogram etrii i zdjęć kosm icznych. N aukow o-techniczne prace term inologiczne
w ykorzystano w słowniku geodezyjnym .
W końcu 1999 r. w yszedł w druku podręcznik „Zdjęcia lotnicze” doc. K. Bursztyńskiej,
pierw szy na Ukrainie zw iązany z tą dziedziną. Przygotow ywane są do w ydania podręczniki
z fotogram etrii, kartografii m atem atycznej, teoretycznych podstaw GIS, grafiki kom puterow ej
i opracow ania obrazów.
Dla m łodego państw a ukraińskiego istotna je st dbałość o w zrost prestiżu państw a
w prow adzeniu badań kosm icznych, tym bardziej że specjaliści ukraińscy m ają dośw iadczenie
w zakresie pozyskiw ania i opracow ania inform acji kosmicznej. W 1996 roku przy W ydziale
G eodezji stw orzono laboratorium geodezji kosmicznej i fotogram etrii kosm icznej.
Jeszcze za czasów ZSR R Dorożyński postulował konieczność otw arcia nowego
kierunku o nazwie "G eoinform acyjne systemy i technologie" (GIS), który odzw ierciedlałby
w spółczesne tendencje w rozw oju geodezji, kartografii, fotogram etrii i inform atyki. O tw arcie
tego kierunku przeciągnęło się o kilka lat i dopiero w 1995 roku nowy kierunek został
zatw ierdzony przez G abinet M inistrów i w łączony na państw ow ą listę specjalności.
W raz z ogłoszeniem niezależności Ukrainy katedra przygotow yw ała je d n ą grupę
aerofotogeodetów i je d n ą grupę GIS. O tw arcie nowego kierunku przyniosło znaczne zm iany
w procesie nauczania i konieczność w prow adzenia nowych wykładów. U łożono plan,
opracow ano procedurę kw alifikacyjną i program pracy. Przygotow ano now e fakultety
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"K artografia num eryczna " i "Teoretyczne podstawy GIS" - prof. A. Dorożynski, "G rafika
kom puterow a i przetw arzanie obrazów", "W prow adzenie w GIS - doc. O. Tum ska, Bazy
i banki danych w GIS". "W ykonanie projektów i w ykorzystywanie GIS" - starszy wykładow ca
N. M oskal oraz inni. O bszerną pracę organizacyjno-m etodyczną prow adził starszy
w ykładow ca M. Procyk.
Zgodnie z reform ą szkoły wyższej. Politechnika Lwowska przechodzi na
trzypoziom ow y system kształcenia: bakałarz, inżynier, magister. W roku akadem ickim
1995/1996 po raz pierw szy na Ukrainie przygotow ano 15 bakałarzów specjalności „GIS oraz
14 specjalności „fotogram etria” . W tym roku po raz ostatni absolw entam i kierunku byli
inżynierow ie o specjalizacji „aerofotogeodezja” . Od tego momentu specjalność inżynierska
nosi nazwę - „fotogram etria” .
Od 1994 r. datuje się na U krainie w zrost zapotrzebow ania na mapy topograficzne
i katastralne w skałach 1:2000 - 1:5000. W ykonując prace o znacznym zasięgu nie je st
możliw ie pom inięcie zdjęć lotniczych. K atedra w ykonała zdjęcia lotnicze w obw odzie
Lwowskim (400 km2), w mieście W innicy (500 km2), w obw odzie D onieckim (300 km2),
a także w innych regionach, lniciatorem tych prac był prof. A. D orożynski, a w ykonaw cam i O. Iwanczuk, W. G łotow , M. Procyk, A. Jerszow , D. T uruk i inni. O trzym ane w ynagrodzenie
w zm ocniło finansow o katedrę a opracow anie oferow ało przedsiębiorstw om m ateriał do pracy.
K atedra była inicjatorem stw orzenia U kraińskiego Tow arzystw a Fotogram etrii
i T eledetekcji, które dzięki pomocy U krgeodezkartograiii zaingurow ało sw oją działalność
w listopadzie 1995 r.. Prezesem Tow arzystw a wybrano prof. A. Dorożyńskiego.
W latach 1993-99 dynam icznie rozw ija się m iędzynarodow a w spółpraca katedry.
Sprzyjały temu zm iany polityczne oraz aktywna postaw a pracow ników katedry. W krótkim
okresie (2-3 lata) naw iązano kontakty naukowe z uniw ersytetam i Szwecji, Szw ajcarii, Austrii,
N iem iec, Czech oraz innych państw. Pięciu w ykładow ców odbyło długoterm inow e szkolenie
za granicą (A. D orożynski, Z. Kuryk, L. Babij. N. Gryćkiw, N. Moskal). W 1997 roku we
Lwowie odbyła się I M iędzynarodow a K onferencja o problem atyce katastru, fotogram etrii
i seoinform atyki, w której wzięli udział przedstaw iciele 10-ciu państw. W ygłoszono
i opublikow ano referaty na konferencjach fotogram etrycznych (B arcelona 1994 r.; W iedeń
1996 r ; Sztokholm 1997 r.; Padw a 1997 r.; Zagrzeb 1998 r.; Ottawa, 1999 r.; Stuttgart
1998 r.;’ Praga 1998 r.; W arszaw a-K raków 1995-2000 r.). N aukow a działalność katedry je st
ściśle zw iązana z analityczną i cyfrow ą fotogram etrią oraz różnorodnym i jej zastosow aniam i.
K atedra aerofotogeodezji przeżyła niełatwy 50-letni okres rozwoju. W ciężkich
w arunkach dnia dzisiejszego zespół katedry w ciąż z optym izm em patrzy w przyszłość. Z espół
w ykładow ców w dalszym ciągu będzie pracow ał nad kształceniem na Ukrainie specjalistów
z dziedziny fotogram etrii i technologii geoinform atycznych.
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CLO SE-R ANG E PH O TO G R A M M E TR Y FO R G EO TECH NICAL PURPO SES
IN TH E PRO TECTED AREA M O RA VIAN KARST

The M oravian Karst, the biggest system o f caves in the Czech Republic, lies 10-35 km
north from Brno. There is. The main rock type is the Devonian lim estone, its karstification is
irregular. Effect o f water, wind and frost brings erosion o f rock walls. Loosed stones and parts
o f rock blocks can endanger visitors o f the karst area.

Fig. 1: T he rock wall above the en tran ce into Punkevni cave

D etailed m apping o f the rock wall is usually required for geotechnical purposes.
The close-range photogram metry' was used in two cases during last years. The sm aller rock
wall is situated near to Holstejn over the ponore o f B ila voda brook. In 1965 the sudden fall o f
the big part o f the rock wall occured. In 1993 several boulders fell out o f the rock wall very
near to the road that runs above. Continuing o f erosion could endanger safety o f traffic.

9-2 A rchiwum Fotogram etrii, K artografii i Teledetekcji, vol. 10. Kraków 2000

jeleni ;a zyky

Fig. 2: G eotechnical sketch based on the photogram m etric m easurem ent

V. Hanzl: ,, C lose-range photogram m etry fo r geotechnical
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D etailed m apping o f the wall sorroudings has been carried out in the scale o f 1:200.
Speleologie m easurem ents o f underground spaces from seventies were placed on this map as
well. The images were taken with the nonm etric cam era M inolta Himatic F (f=38 mm). Its
elem ents o f interior orientation were approxim ately known from former project. M easured
crevice system was used for geotechnical purposes. There are also 10 m arks in the road
running above the rock wall. Their heights are determ ined by precission leveling two tim es
annually.
The second more im portant rock wall is near to an entrance and exit o f well known
Punkevni cave (fig. 1). U nstable blocks, which could endanger visitors were found in the rock
wall. The main problem w-as to find suitable places for taking images in the forested slope
opposite the rock wall. The images were taken with semimetric cam era Pentacon Six
(f=50m m ) /H anzl V., 1993], M any difficulties brought choice and m easurem ent o f control
points. It was interesting to find out that spherical clum ps o f grass in crevice w ere very good
control and tie points for image triangulation. One o f the results is on fig. 2. The results were
also used for purposes o f environm ent protection. Image triangulations were carried out in
both exam ples, then determ ination o f measured points o f the wall. The last step was
transform ation o f coordinates into chosen coordinate system.
Both described exam ples show an area where only using photogram m etry provided
results for geotechnical purposes.
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