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V dějinách národpČeskoslovenska není události, která by svým významem převyšovala dosah únutových
událostí roku 1948. Unorové vítězství, které před deseti lety vybojoval český a slovenský lid proti pokusu buržoasní
reakce kontrarevolučním pučem svrhnout lidově demokratické zřízení a obnovit kapitalismus, zajistilo definitivně
cestu budování socialismu v Československu.
Toto vítězství dělnické třídy a pracujíc.ího lidu Československa, které vytvořilo předpoklady pro nebývalý rozvoj

všech odvětví našeho hospodářství, vědy a kultury, projevilo se i v rozvoji československé geodesie a kartografi~.

vývoj po roce 1945 směřoval ve prospěch socialis- náme, opravňuje - ale i zavazuje - nás, česko-
. tické přeměny Československa. V národní a demo- slovenské geodety a kartografy, abychom provedli
kratické revoluci roku 1945 vybojoval československý bilanci své práce za těchto posledních deset let,
lid pod vedením dělnické třídy ,Svůj lidově demokra- abychom zhodnotili svůj přínos socialistické vy-
tický stát, v němž se ujal moci. Spojenectví se Sovět- stavbě naší vlasti.
ským svazem, jehož váha a autorita v mezin;írodním Budování materiálně technické základny socialis-
životě po druhé světové válce nesmírně vzrostla, mu v na~ich zemích a rychlý rozvoj vědy a kultury
sousedství se státy lidové demokracie; vítězství Ko- si vyžadovaly zajistit jednak tvorbu a vydávání map
munistické strany Československa ve volbách roku pro hQspodářskou výstavbu státu, zobrazujících pří-
1946, které jí zajistilo klíčo.vé posice ve vládě a ve- rodní, ekonomické a sociálně politické podmínky a
doucí postavení v národních výborech všech' stupňů poměry na~ich zemí, jednak zpracování a vydávání
a upevnění třídního sva~ku dělnické třídy s ostatními map a atlasů s nejrůzněj~í thematikou, jež by zobra-
vrstvami pracujících, zejména 19lnictvem, v rámci zovaly svět a lidskou. společnost ve světle vědeckého
Národní fronty, vytvoři~. příznivé mezinárodní světového názoru a mohly talfúspěšně sloužit vý-
i vnitřní podmínky, aby SOCIalisticképřeměny v Česko- chově na školách a osvětovým potřebám nejširší
slovensku byly provedeny pokojnou cestou. veřejnosti. Uspokojivému plnění těchto základních
Plány huržoasní reakce na obnovu kapitalismu úkolů zeměměfické služby, pomáhat novými mapo-

v Československu po skončení války byly zmařeny. vými díly při uskutečňování vyšších forem společen-
I když v národní a.demokratické revoluci roku 1945 ského zřízení, byla v ,prvé řadě na překážk'u organi-
byla rozhodující část buržoasie, kompromitovaná sační roztří~těnost složek zabývajících se geodetic-
svým zrádcovským postojem za okupace, zbavena kými, topografickými a kartografickými pracemi.
moci, uddela si i nadále důležité hospodářské a Tato organisační roztříštěnost byla dědictvím první
mocenské posice a nabyla převahy v některých stra- republiky, v níž - přes všechny snahy se strany
nách Národní fronty. Uvědomovala si nebezpečí, orgánů civilní státní zeměměřické služby, ze ne-
kterým pro její cíle bylo uskutečňování demokratic- podařilo docílit jejího soustředění. K částečnému,
kých opatření ve vládě. a jiných drgánech státní moCi. by~ i ne zcela uspokojivému ře~ení, došlo v r. 1942
Usilovala proto o zvrat vývoje poměrů, o návrat ke zřízením Zeměměřickéhoúřadu, podřízeného lIŮnis".
kapitalismu. Skutečnogt, že byla v té době v důsledku terstvu vnitra.
správné politiky Komunistické stra,ny Českosloven- V letech 1945 a 1946 objevily se však snahy'někte-
ska isolována od lidu, přinutila ji k jedinému možné- rých resortů a jednotlivců rozrušit a zvrátit toto
mu kroku :- k pokusu o provedení kontrarevolučního částečné - i když nedokonalé - soustředění země-
puče. Tento pokus ztroskotal, neboť ve slavných měřických složek a obnovit stav úplné roztří~těnosti
únorových dnech roku 1948 československý lid, sjed- z roku 1938. .
nocený v obrozené NJrodní frontě pod vedením Zásluhou kolektivu pracovníků tehdejšího Země-
Komunistické strany Ceskoslovenska, vystoupil na měřického úřadu a některých jiných zeměměřických
obranu dosažených lidově demokratických vymože- složek - členů Komunistické strany Československa,
ností. Buržoasie utrpěla drtivou porážku a byla zba- kteří včas poznali zásadní význam prací oboru geo-
. veIl;.aposledních hospodářských i politických posic. desie a kartografie v podmínkách lidově demokratic-

Unorové vítězství položilo nerozborný základ bu- kéhostátu, byl projednán návrh soustředění země- .
dování socialismu v naší zemi. Tímto vítězstvím měřické služby přímo se s. Klementem Gottwaldem,
převzala dělnická třída spolu se všemi pracujícími který dal zásadní směrnici pro její dal~í vývoj: NikQliv
radostný, ale i odpovědný úkol, vybudovat pod vede- roztříštěnost, ale daleko hlub~í konoentraci země-
ním Komunistické strany Československa socialis- měřické služby, aby mohla účinně plnit v~echny úkoly
mus. . při výstavbě státu z hlediska politického, budovatel-
Deset let uplynulo od únorového vítězství roku ského a výživy. V této linii bylo cílevědomě praco-.

1~48.Toto výročí, které si v těchto d~",ch připomí- váno k tomu, aby civilní zeměměřické složky -

vývoj
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, především státní - byly soustředěnydo jednoho
resortu. Ministerstvo vnitra z podnětu býv. Země-
měřického úřadu vypracovalo' návrh osnovy zákona
o soustředění zeměměřických složek (pozdější ,země-
měřický zákon). Postojem některých resortů bylo
brzděno jeho projednání a v průběhu dalšího jednání
z návrhu, který v daných podmínkách účelně řešil
organisaci civilní zeměměřické služby, vznikl kom-
promisní návrh, který projednala vláda na podzim
. roku 1947. Po schválení návrhu zákona vládou však
z podnětu nekterých reakčních živlů k jeho dalšímu
projednání Národním shromážděním nedošlo.
Po únorovém vítě~st,:J roku 1948 bylo z podnětu

Komunistické strany Ceskoslovenska mezi úkoly
obroz'tmého Národního shromáždění zařazeno také
'projednání zeměměřického zákona, kterým byly po-
loženy základy pro soustředění zeměměřických složek.
Provedením tohoto zákona došlo k soustředění civil-

ního veřejného vyměřování a mapování na úze-
mí Československé republiky v oboru ministerstva
financí, na něž přešla i působnost zeměměřických slo-
žek ministerstva, vnitra. Působnost ministerstv.a
financí pře~la později na ministerstvo techniky.
Jedním zprvořadých úkolů civilní zeměměřické

služby po roce 1948 bylo, najít postupně takovou
organisační formu, která by za změněných podmínek
zaji~ťovala správné, včasné a. hospodárné plnění
'úkolů pro socialistickou výstavbu státu.
Jako orgán pro práce celostátní povahy, zejména

prO budování geodetických základů, kartografu a re-
produkci,výzkuma dokumentaci, byl vytvořen v ro-
ce 1950 S~átní zeměměfický a kartografický ústav.
Nadále zůstaly. zachovány zeměměřické složky

jiných ústředních orgánů (zejména ministerstva do-
pravy a zemědělství) a hospodářských organisací
s oprávněním vykonávat práce spojené- s veřejným
mapováním v rozsahu nutném pro jejich obor působ-
.nosti a oprávnění civilních geometrů provádět ně-
které úkony veřejného vyměřování a mapování.
Výkonné orgány zeměměřické služby státní finanční

sp'rávy byly postupně začleněny jako zeměměřická
oddělení technických referátů do krajských národních
výborů s úkolem budovat místní geodetické 2'iáklady
a mapy velkých měřítek a -do okresních národních
výborů s hlavním úkolem udržovat stávající -celo-
státní mapová díla ,a evidovat výsledky zeměměřic-
kých prací v rámci okresu.
Uskutečňováním linie vytyčené VIII. sjezdem

Komunistické strany Československa bylo omezování
a zatlačování soukromokapitalistického sektoru.
V rámci zatlačování sektoru s~ukromých podnikatelů
-inženýrů, organisovaných v býv. Inženýrské ko-
~oře, šlo na úseku geodesie o úředně autorisované
civilní geometry. Aby jim bylo umožněno zapojit se
dobudov.atelské práce ve svém oboru, byl dán tehdej-
ším ieměměřickým odborem ministerstva financí sou-
hlas k vytvoření zeměměřického družstva Geoplán,
čímž bylo civilním geometrům umožněno, aby přešli

. z formy individuálního podnikání na socialistickou
fOrmu práce.
V dalším: vývoji, v němž bylo potvrzeno, že pro

provádění zeměměřických -prací není vyhovující orga-
nisačl}Í forma výrobních družstev, byla při reorgani-
sací Ustřední rady družstev zvolena nová forma, a to
ná~odního podniku. Tak po likvidaci družstva Geo·

plán vzniká dnem 1. dubna 1953 národní podnik
Geometra.
Vyhotovování kartografických děl pro potřebu ve-

řejilOsti a škol bylo obstaráváno zejména vydavatel-
stvím Orbis a Státním pedagogickým nakladatel-
stvím.
Toto roZložení provádění geodetických, topogra-

fických a kartografických prací do různých orgánů
a ústavů v působnosti různých ministerstev a do
podniků ztěžovalo jejich koordinaci a plánovité řízení,
působilo nežádoucí nehospodárnost prací a mělo za
následek ne vždy hospodárné využití odborných sil
a výrobního zařízení jednotlivých orgánů a ne plné
využití pracovní kapacity všech pracovníků pro so-
cialistickou výstavbu.
Velmi významným momentem v tomto vývoji,

a to na úseku výchovy odborných středně-technic-
kýchkádrů, bylo,. že po dlouhotrvaJícím úsilí proti
názorům různých orgánů i jednotlivců bylo prosazeno
zřízení průmyslových škol zeměměřických v Praze,
Brně a Košicích pro výchovu středně' technických
kádrů, a tím se zřetelem k vývoji geodesie a karto-
grafieperspektivně zajištěno krytí potřeby odborně
kvalifikovaných středně technických pracovníků. Na
úseku výchovy vysokoškolských kádrů bylo po pře-
chodném zrušení odboru zeměměřického inženýrství
, vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze do-
saženo zřízení samostatné zeměměřické fakulty na
Českém vysokém učení technickém v Praze, která
mv.že plně zajišťovat výchovu ~ krýt potřebp. 'Vysoko-
školských kádrů pro české kraje. Na Slovensku je
potřeba vysokoškolských pracovníků v oboru geode-
sie a kartografie kryta z absolventŮ fakulty staveb-
ného a zememeračského inžinierstva Slovenské vy-
soké školy technické v Bratislavě.
Pro další organisační výstavbu oboru geodesie a

kartografie měl značný význam také aktiv země-
měřičů všech složek soustředěných ve, státní země·
měřické službě i ostatních zeměměřických složek,
konaný v únoru 1953. Na tomto aktivu byl před-
nesen zásadní referát o perspektivních úkolech ol>oru
geodesiea kartografie a na jeho podkladě nástin
organisační struktury so-q,středěné geodetické a karto-
grafické služby tak, aby mohla plně zajišťovat všech·
ny úkoly s.pojené, s •hospodářskými, kulturními a
školskými potřebami a se zajištěním obrany státu
při výstavbě socialismu. "
Naléhavý požadavek soustf'eděIl.í celé geodetické,

topografické a kartografické služby, přiněmž by byly
z jednoho centra prováděny říz~ní a kontrola všech
prací, byl uskutečněn zřízením Ustřední správy geo-
desie a kartografie s podřízenými celostátními a oblast-
ními ústavy vládním nařízením ze dne ,23. prosince
1953 Č. 1/1954 Sb. dnem 1. ledna 1954. V novém
ústředním orgánu bylysoustředěny zeměměřické
složky ministerstva stavebnictví a národních výborů,
Státní zeměměřický a kartografický ústav, jakož iná-
rodní podnik' Geometra. .
Zatím co geodesie dosáhla soustředění vyhovujícího

v souča~né vývojové etapě, trvala i n,adále roztříště-
nost na úseku kartografie. Z podnětu Ustřední správy
geodesie a kartografie, která vytyčila cíle a úkoly
kartografie pro potřeby státu budujícího socialismus,
dochází i na tomto úseku k sOlIstředění československé
kartografie začleněním tvorby kartografických děl
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z národního podnik~ Orbis a Stát~ího pedagogického
nakladatelství do Ustřl1dní správy geodesie a karto-
grafie v roce 1955. '
Zásady, na ~ichž je vybudována organisační struk-

tura resortu Ustřední správy geodesie akartografie,
jsou 'aplikací dlouholetých zkušeností .vývoje orga-
nisace geodetické a kartografické služby Sovětského
svazu. Základní principy územní organisace, která
je uplatněna u všech podřízených celostátních i oblas't-
ních ústavů a dvojstupňového členění, jsou v souladu,
se zásadami organisace v nynější vývojové etapě.
V tomto směru stávající organisační strukt;ur'a 're-
sortu odpovídá zásadám daným dopisem ÚV Komu-
nistické strany Československa "Dovršit socialistic-
kou výstavbu v naší vlasti".

I _~ !

Zhodnoceni vykonané práce na úseku geo4esie a
kartografie '

Nebývalý rozvoj hospodářské výstavby, vytyčený
prvním a druhým pětiletým plánem na všech úsecích
národního hospodářství, zejména však v těžkém prů-
myslu a v energetice a s tím spojené proporcionální
zajišťování surovinových zdrojů geologickým prů-
zkumem, vytvořily objektivní předpoklady pro vývoj
a směr geodetických prací. K tomu přistoupila, přes
SVouobtížnost, i radostná přeměna československého
zemědělství, ve které tisíce drobných hospodářství se
přetváří na státní a drúžstevní velkovýrobní celky.

Proto v posledních desíti letech byla vyhotovena
některá závažná geodetická díla sloužící národnímu
hospodářství anebo ívořící záklád pro další úspěšný
rozvoj geodetických prací. Bilance těchto prací a
s tím spojených úspěchů j~ radostná. Připomeňme
si jen nejvýznamnější.
Pro plánovací úČely a pro generální. projekty byla

vyhotovena mapa 1: 5000 (odvozená), zobrazující
poměrně přesně polohopisně sídliště, komunikace
i jednotlivé pozemky podle druhů užívání a vzdělá·
vání (kultur) a obsahující informativní výškopis vy-
jádřený vrstevnicemi a některými přesnými kótami.

Tato mapa pozůstává přibližně z 24 000 listů,
z nichž na každémje zobrazeno 5 km2 státního území.
Byla vydána v poětu 100 výtisků pro každý list.
Že tato mapa vyhovuje dobře účelům, pro které byla
vyhotovena, svědčí skutečnost, že již poměrně velký
počet listů této mapy byl vydán po druhé.

Další velké mapov~ dílo, které vZIiik~ov uplynu-
lých deseti letech společnou prací československých
geodetů, topografů a kartografů jak civilních složek,
tak i složek ministerstva národní obrany, je nová
topqgrafická mapa v měřítku 1: 25 000 pokrývající
svými listy o výměře ca 81 km2 celé státní ]-Ízemí.
Mnoha projekčním a technickým složkám dostává
se tak do rukou mapa, vzniklá novým měřením a zo-
brazující terén polohopisně a výškopisně s přesností
a úplností odpovídající měřítku.

V tomto období byl také položen základ k vybudo-
vání dalšího celostáfníhomap~vého díla topografické
mapy 1: 10000 a 1: 5000. Ukol byl propracován
z tecqnologického i organisačního hlediska a v posled-
ních třech letech' vycházejí již serie jednotlivých
mapových listů. Mapy jsou zatím využívány zvláště
pro geologický průzkum a generelní technickě, pro-
jekty.

V uplynulých deseti letech byly dále zajišťovány
mapové a jiné měřické podklady a práce pro všechny
projekční a investiční úkoly naší socialistické vý-
stavby;, Na těchto významných pracích podílely se
nejenoPl složky naší ústřední geodetické a kartogra-
fické organisace, ale i zeměměřické složky jiných
resortů, zejména jejich projekčních orgánů.
Plnění tak důležitých a co do rozsahu nikdy neví-

daných prací bylo umožněno nejen účelnou organisací,
~le i neustálým růstem odborných kádrů a moderním
strojovým vybavením.
Jde zvláště o zavádění a rozšiřování fotogrammet-

rických mapovacích metod, které byly u nás dříve opo-
míjeny se současným opatřováním výkonných foto-
grammetrických strojů a zvyšovánímotorisacepři pol-
ních měřických pracích.
Vysoký rozvoj výrobních sila rychle stoupající

úroveň našeho národního hospodářství po únoru 1948
umožnily nejen plnění geodetických a kartografic-
kých úkolů bezprostředně spjatých s okamžitými
potřebami, ale umožnily rozvíjet i naši geodesii pro-
porcionálně. '
V uplynulé době deseti let od Vítězného února byla

vy tvořena, po pt:ípadě' dokončena, další velká díla,
která mají značný význam praktický i vědecký a
která se stávají spolehlivou základnou dalšího vývoje
a rozvoje československé geodesie.
Byla zejména dokončena československá astrono-

micko-geodetická trig<)llometrická síť včetně pří-
slušných měření astronomických a gravimetrických.
Její zhodnocení a vyrovnání v novém systému se
provádí podle moderních 'metod, zpracovaných so-
větskými geodety.
S budováním astronomicko-geodetické sítě a s dal-

šími vědeckými a praktickými úkoly, zejména pokud
jde o stanovení tvaru Země a jeho změn,zjišťování
tíhového pole atd., jsou úzce spojeny i další práce,
které českoslovenští geodeti konají často v úzké
spolupráci s geodety jiných států, zejména lidově
demokratických a SSSR.
Jsou to zvláště astronomicko-geodetické a gravi.

metrické práce základního charakteru. Tyto velké
úkoly a péče naší vlády, která je věnována naší
geodesii, umožnily vybavj:lní těchto prací i některými
moderními přístroji, jako novým pasážníkem Zeiss
1000/100,' gravimetrem Askania GS 12 atd. Veliký
význam pro další rozvoj ge.9desie bude mít i geode-
tické středisko na vrchu Pecném u Ondřejova, s jehož
výstavbou bylo započato 'v minulém roce. Česko-
slovenským geodetům se tak splní dávná touha po
stánku, ve kterém by se soustředilo základní geo-
detické měření a kde by měli' možnost ověřovat si
výsledky svých vědeckých i výzkumných prací.
V uplynulém desetiletí byla též vybudována na

téměř celém území státu trigonometrická síť do
hustoty trigonometrických bodů tak, že jeden bod
připadá asi' na 6 km2" Na převážné části státního
území je však tato síť ještě hustší.
Tdktéž byly dokončeny práce pro vybudování ni-

velačních sítí I. a II. řádúa přikročeno k jednotnému
a soustavnému měření v nivelační síti III. řádu,
aby tak bylo získáno dostatečně husté bodové pole,
jež by zaručovalo v technicky možných mezích jed-
'notného horizontu výšky pro všechny technické
účely.
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, Taktéž bylo započato s rozsáhlými .výpočetními
pracemi pro převod těchto sítí do nových systémů,
které mají za účel sjednotit geodetické systémy nejen
na území našeho státu, ale v širším mezinárodním
měřítku v rámci socialistické spolupráce ~emí' míro-
vého tábora,

Úspěchy československé kartografie

Revoluční změny, k nimž v důsledku ~ítězství
dělnické třídy v únoru 1948 došlo ve všech oblastech
života našeh~ státu, se projevily také v oboru česko-
slovenské kartografie.

V oboru map velkých a středních měřítek navázali
pracovníci státní geodetické a kartografické služby
na její dobré tradice. Výsledky práce a zkušenosti
řady předchozích generací jim byly účinnou pomocí
při odvozování nových map určených. pro hospodář-
skou výstavbu státu. Současně byly postupně karto-
graficky zpracovávány a vydávány mapy vznikající'
na podkladě nového topografického a fotogrammetric-
kého mapování naší vlasti. V tomto odvětví postupo-
val, proto vývoj kartografie bez velkých obtíží.

Mimořádnou pozornost soustředila státní geode-
tická a kartografická služba na odvětví tvorby a
vydávání map malých měřítek, ať šlo o díla všeobecně
zeměpisná nebo thematická pro potřebu státních
orgánů, vědy a výzkumu, škol a veřejnosti. Zde byl
úkol našich kartografů zvláště obtížný, neboť šlo
o obor, který bylo třeba ve státním sektoru vybudovat
.od základu" Dřívější buržoaSní vlády nevěnovály
tomuto oboru kartografické činnosti žádnou péči,
ponechávajíce jej na pospas kapitalistickému podni-
kání, a proto toto odvětví kartografie bylo nejvíce
postiženo škodlivými následky a pozůstatky kapi-
. talismu. Tvoření a vydávání geografických a ostatních
Vlap malých měřítek trpělo pozustatky dřívější bez-
pláno\;,itosti, chaosu a konkurence, individualism~m
při jejich tvorbě a komercionalismem při vydávání
map. Pracovníci státní geodetické a kartografické
služby, kteří první rozpoznali novou úlohu a význam
kartografie a mapy v podmínkách budování s<:Jcia-
lismu, vytyčili také správný směr a cesty pro po-
vznesení tohoto jejího odvětví na činnost rozvíjenou
plánovitě, systematicky, ideově a na vědeckém zá-
kladě tak, aby byla schopna maximálně uspokojovat
požadavky nové společnosti.

Již v roce 1948 zřídila státní geodetická á kl,llto-
grafická služba ve svém Zeměměřickém úřadě samo-
statné oddělení pro kartografii map malých měřítek
s několika málo pracovníky. V deseti vítězných letech
budování socialismu, jež uplynulo od února 1948,
je obsaženo také vítězství nové čs. kariografie, jejíž

I činnost za tu dobu se rozvinula v širocé aplikovanou
kartografickou tvorbu a vydávání kartografických
děl, uskutečňovaných dnes podle celostátního titulo-
vého edičního plánu, který obsal;mje ročně průměrně
padesát až sedmdesát titulů různých map a atlasů,
jež jsou vydávány v několika tisícových, desetitisí-
cových a statisícových nákladech.

K dosažení těchto výsledků hylo třeb.a v průběhu
uplynulých deseti let uskutečnit řadu organisací,
legislativních, kádrových a výchovných opatření.
Prvořadou byla potřeba soustředit kartografickou
činnost ve státě.

Po znárodnění soukrGmokapitalistického sektoru
byla dřívější, soukromá kartografická výroba sou-
středěna do n. p. Orbis, přičleněného k bývalému
ministerstvu kultury. Administrativně technická
redakce map a atlasů pro školní účely byla ponechána
ve Státním pedagogickém nakladatelství. Vydavatel-
'ská činnost státní geodetické a kartografické služby,
n. p. Orbis a Státního pedagogického nakladatelství
byla koordinována tzv. mapovou komisí, která byla
v roce 1949 založena z podnětu pracovníků státní
geodetické a kartografické služby jako poradní orgán
býv. ministerstva kultury pro vydávání map a ve
které naše služba prostřednictvím svých zástupců
uplatňovala zásady, jež vytyčila pro tvorbu a vydá-
vání map a zajištění rozvoje československé karto-
~a&. -

Po soustředění veškeré kar1;ografic~é činnosti pro
civilní potřebu ve státě do působnosti Ustřední správy
geodesié a kartografie v roce 1955 zanikla mapová
~omise při bývalém ministerstvu kultury a při
Ustře dní správě geodesie a kartografie 'byla v roce
1955 zřízena ediční kartografická rada (EKR) jako
poradní orgán předsedy ústřední správy geodesie a
kartografie pro vydávání kartografických děl. Za
pomoci a spolupráce EKR, v níž jsou zastoupeny
resort~ a jiné orgány zúčastněné nebo jinak zaintere-
sované na tyorbě a vydávání kartografických děl,
podařilo s~ USGK již v roce 1955 sestavit první celo·
státní titulový ediční plán (CTEP) pro obor karto-
gltafie, který odpovídal potřebám spole~nosti a reál·
ným možnostem kartografické výroby a již r. 1956
perspektivní ediční plán na rok 1958 až 1960. S bez·
plánovitostí aparalelismem ve vydávání kartografic-
kých děl bylo tak s konečnou pl'atností skoncováno.

Kartografická výroba naší služby od té doby již
uspokojovala potřeby naší společnosti řadou tech-
nických a topografických map velkých a středních
měřítek pro hospodářskou. výstavbu, všeobecně země-
pisnými a thematickými mapami, jež tiskla pro školy
a zpracovala a vydávala kromě toho každoročně
soubor map krajů, mapy územní organisace ČSR,
plány měst, soubor politických map a astronomické
mapy a uskutečnila dvě vydání Malého atlasu světa,
který byl prvním atlasem zpracovaným a vydaným
v naší osvobozené vlasti.

Soustředění kartografické činn!"sti se přízniv;ě pro-
jevilo ve vydavatelské činnosti USGK již v prvních
l~tech,jež následovala, přesto, že úkoly a odpovědnost
Ustřední správy geodesie a kartografie za tvorbu
a vydávání kartografických děl značně vzrostly. Po
vyřešení organisačních problémů byly vytvořeny pod-
mínky pro plné využití tvůrčí iniciativy ve vlastní
výrobě.

Významných úspěchů dosáhla československá ci·
vilní kartografie ve spolupráci S odbornými složkami
ministerstva národní ohrany na úseku nových topo-
grafických map v měřítku 1: 25 000, 1: 50 000,
1: 100000, 1: 200 000, 1: 500 000 a 1: 1 000000,
zejména včasným a kvalitním splněním svého úkolu
na vybudování nové topografické mapy našeho stát-
ního území v měřítku 1: 25 000. Také kartografické
zpracování nových topografických map v měřítku
1: 5000 a 1: 10000 v posledních letech pokročilo a
vykazuje již prvé úspěchy.
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Roční 'ediční plány Ústřední správy geodesie a
kartografie jsou názorným obrazem rozvoje tvorby a
vydávání map v našem státě, jsou dokladem o roz-
voji československé kartografie v údobí po jejím
soustředění. Podle prvého CTEP bylo v r. 1955 vydá-
no 51 titulů, a přibližně 2 000 000 výtisků různých
map, při čemž 17 titulů se týkalo map pro hospodář-
skou výstavbu, 15 titulů školních map a atlasů a
19 titulů map a atlasů pro veřejnost a jiná díla.
V oboru školních map to byl Školní zeměpisný atlas
a řada příručních a nástěnných map. Mezi mapami
pro veřejnost byla vydána další nová díla jako Les-
nický a myslivecký atlas, Mapa Měsíce převzatá
velkou sovetskou encyklopedií, další mapy ze sou-
boru politických map a,dokončena rozpracovaná vý-
roba pohledových milp pro turistiku převzatá z n.
p. Orbis.

Podle druhého CTEP se v roce 1956 objem karto-
grafické výroby zvětšil na více než 3 000 000 výtisků
a její druhovost vzrostla z 51 titulů v r. 1955 na
80 titulů., Bylo dokon~eno vydání prozatímní odvo-
zené mapy našeho státního území v měřítku 1: 5000.
V oboru map pr~ školy bylo "Uskutečněno české a slo-)
venské vydání Skolního zeměpisného atlasu pro 4;
a 5. postupný ročník, který je prvním ze sl}uboru
sedmi nových školních atlasůprojektovaných Ustřed-
ní správou geodesie a kartografie a plánovaných,
k postupnéIQ.u vydání do roku 1962. Rovněž byla
vydána prvá hospodářská mapa Č,SR v měřítku
1': 400 000. Hodnotným dílem, jež Ustřední správa
geodesie a kartografie vydala u příležitosti 35. výročí
založení KSČ, byl HistoriGký atlas revolučního hnutí.
Zvláště příznivě bylo naší veřejností a tiskem přijato
třetí vydání Malého atlasu světa.

Souča'sně Ústřední správa geodesie a karťografie
vypracovala zásady pro zpracování turistických map,
pll\nů měst a automapy pro veřejnost, takže podle
třetího CTEP bylo v roce 1957 již uskutečněno vydání
prvních turistických map nového typu, které zobra-
zují pět nejdůležitějších turistických oblastí a vyho-
vují již plně potřebám turistiky. Podle vypracova-
ných zásad se dále uskutečnilo vydání nového orien-
tačního plánu Prahy a nové knížkové vydání auto-
mapy ČSR v měřítku 1 : 500 000, která byla příznivě
přijata motoristickou veřejností. V oboru školních
map bylo započato, s vydáváním nástěnných map
s historickou thematikoua zahájen tisk dalšího atlasu
ze souboru nových školních atlasů, určeného pro šestý
a sedmý postupný ročník. Veřejnosti byla předána
nová Vodácká a rybářská mapa Lužnice, Horolezecká
mapa Hruboskalska, slovenské vydání Malého atlasu
světa a české příruční vydání tohoto díla. Současně
pokročila projektová příprava pro řadu dalších no-
vých map. jak pro hospodářskou výstavbu, tak pro
školy a veřejnost.

Rozvoj československ~ kartografie by nebyl možný
bez současného zdokonalování organisace vlastní vý-
roby, zavádění nové technologie, budování materiálně
technické základny a ,:ýchovy odborníků pro karto-
grafickou vědu a praxi.

Neocenitelnou pomocí přitom jsou československé
státní geodetické a kartografické službě výsledky
práce sovětských kartografů. Studium sovětské od-
borné literatury, sovětských map a atlasů a zkuše-
nosti získané našimi kartografy ze studijního pobytu

v SSSR dopomohly nám úspěšně vybudovat naše
komplexní kartografické ústavy v Praze a Modre-
Harmónii. Byly nám vzorem pro zdokonalení výrob-
ních procesů při uskutečňování výroby podle předem
vypracovaných projektů kartografických děl a pro
metodické a technické řízení tvorby a vydávání kar-
tografických děl odpovědnými a technickými redak-
tory. Podle ochotně nám předané sovětské dokumen-
tace byly pořízeny fotosázecí stroje pro oba komplexní
kartografické ústavy. Výsledky výzkumných prací
sovětských kartografií se staly cenným a nenahradi-
telným vědeckým základem, na němž se úspěšně
uskutečňuje další rozvoj naší kartografické praxe.
Při zavádění nových pracovních metod byly zme-

chanisovány některé kresličské práce používáním
přístrojků pro vtiskování smluvených značek a čar
různého druhu. V reprodukci a tisku map byly zdo-
konaleny některé technologické postupy, rozšířeno
použiti vkopírování rastrů při litografii a používání
astralonu.
S uskutečňováním těchto opatření byla věnována

soustavná péče výchově kartografických a polygra-
fických kádrů. V roce 1954 došlo ke zřízení samo-
statné katedry kartografie na zeměměřické fakultě
Českého vysokého učení technického v Praze s úko-
lem vychovávat vysoce kvalifikované specialisty pro
obor kartografie a kartografické polygrafie. Za deset
let, jež uplynula od Vítězného února 1948, byl obor
kartografie posílen o několik desítek vysokoškolsky
kvalifikovaných pracovníků - kartografů a geografů,
byl proveden výcvik dostatečného počtu kartografic-
kých kresličů a kresliček, rytců, retušérek, byli pře~.
školeni tiskaři na stroj mistry pro ofsetové, stroje
I. řádu, uskutečňuje se výcvik redaktorů, sestavitelů
a korektorů kartografických děl všeho druhu a určení.
Výchova a zvyšování kvalifikace pracovníků pro ohor
kartografie pokročily natolik, že nejen oba komplexní,
kartografické ústavy, ale i kartografická oddělení
našich oblastních ústavů geodesie a kartografie mají
potřebné specialisty pro kartografické práce.

Přehlídka vykonané práce na úsekn evidence a
hospodářsko-technických úprav pozemků

V posledních deseti letech byla státní zeměměřické
službě svěřena řada rozsáhlých "a politicky význam-
ných úkolů při vytváření předpokladů pro přeměnu
naš,í roztříštěné, málo produktivní zemědělské malo-
výroby na socialistickou zemědělskou velkovýrobu.
Byly to především práce na realisaci nových pozem-

kových reforem. Dříve než mohly být ukončeny země-
měřické práce spojené s přídělovým řízením konfisko-
vaného nepřátelského majetku v pohraničí, nastou-
pila zeměměřická služba k provádění zákona čís.
142/1947 Sb. o revisi první pozemkové reformy. Byly
to zejména parcelace bývalých zbytkových statků
a s nimi souvisící nová přídělová řízení provedená
ve spolupráci s národními výbory.
Vyhlášením zákona čís. 46/1948 Sb. o nové pozem-

kové reformě přibyl státní zemměřické službě další
úkol, spojený se soupisem zemědělského majetku
podléhajícího výkupu podle zákona, novým přídělo-
vým řízením a jeho knihováním.
Zásada nové zemědělské politiky "půda patří tomu,

kdo na ní pracuje" vynutila si. rychlé a operativní
provádění ~noha jednorázových i dlouhodobých
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akcí, které v celé jejich šíři musely být zvládnuty listech rozepisovány až na jednotlivé závody míst-
zeměměřickoll službou v krajích a okresech. Byly to níminárodními výbory. Protože tento další úkol na
zejména akce dané zákonem čís. 139/1947 Sb. o za· zavádění pořádku v evidenci půdy nebyl plněn uspo-
mezení drobení zemědělské půdy, zákonem čís. kojivě, převzala ho Ústřední správa geodesie a karto-
55j1947 Sb. o pomoci rolníkům při uskutečňování grafie a splnila jako mimořádný úkol do 31. srpna

'_ výrobního plá,nu, vládním n,ařízením čís. 55/1951 Sb. 1955.
o rozšíření orné půdy a zajištění půdy pro' země· \ K druhé etapě zavádění pořádku v evidenci půdy,
dělskou výrobu a řada akcí v zájmu zpřesňování tj. k zakládání jednotné evidence půdy, mohlo být
půdní evidence (např. štítková akce, přehlídky kul- Ústřední správou geodesie a kartografie přistoupeno
tur a jejich zpřesňování, revise orné půdy aj.). až začátkem roku 1956.

Převratný a revoluční zásah do našeho zastaralého Po~sta'tou jednotné evidence ,půdy, jako prvotní
zemědělství nastal však až v r. 1950, kdy přicházela evidence u místních národních výborů je přesné
v živ:ot směrnice daná naším prvním dělnickým zjištění skutečného stavu užívání půdy na základě
presidentem s. Klementem, Gottwaldem na historic- místního šetření, adresního umístění všech pozemků
kém lX. sjezdu :Komunistické strany Československa, a vyhotovení příslušných mapových i písemných
že "nebude u nás socialismu bez přechodu vesnice operátů na celém území státu.
k socialismu".

Jak rozsáhlým úkolem je založení jednotné evi·
A byli to opět země~ěřiči v' našich okresech, kteří dence půdy, je patrno ze skutečnosti, že během tří

.na pomoc prvým jednotným zemědělským družstvům let musí být provedeno místní šetření ve všech šest-
seujali projektování hospodářsko-technických úprav nácti tisících sedmi stech deseti katastrálních územích ,
pozemků. V prvých letech socialisace našeho venkova státu a že musí být evidovány výměry, kultury
nebyl zde jiný techniéký orgán, který by mohl tento a uživatelé veškerých pozemků (parcel), kterých je
úkol zvládnout, a tak se staly hospodářsko-technické v naší republice asi 30 000 000.
)Ípravy pozemků záležitostí výlučně zeměměřickou,
i pokud se týče technologie a metodického řízení. Se zakládáním jednotné evidence půdy se úzce

prolínají další dva základní úkoly zeměměřické služby
Dalekosáhlé vývojové změny v dosavadním po- dané Směrnicemi X. sjezdu KSČ. Za prvé je to úkol

zemkovém vlastnictví a ve způsobech zemědělského rozšíření výměry.orné půdy jako nejdůležitějšího
obdělávání byly operativně zobrazovány a registro- výrobního prostředku v zemědělství a ~kol budování
vány v nejednotných operátech pozemkových refo- socialistického zemědělství, tj. projektování a rea-
rem a mapových podkladech různých měřítek a přes~ lisování hospodářsko-technických úprav půdy pro
nosti. Proto nebylo technicky ani časově možno jednotná zemědělská družstva a státní statky. K tom~
všechny tyto změny v půdě zobrazit a zapsat v ope- přistupují arondace a jiné zeměměřické práce spojené
ríttech pozemkového katastru. s rozšiřováním půdních základen jednotných země-
Vzrůstající nesoulad katastrálních operátů. se sku- dělských družstey a s likvidací úpadkových hospo-

tečným stavem v přírodě počal se však citelně pro- dářství.
jevovat i v evidenci půdy a v každoročnímúbytk~ Tyto úkoly, které podmiňují dOVršení socialistické
výměry orné půdy. V zájmu zjednání rychlé nápravy výstavby naší vlasti, plní naše zeměměřická služba
bylo sice do roku 1954 provedena několik jednorázo- s vědomím vysoké jejich politicko-ekonomické důle-
vých i každoročních akcí k získání správných údajů žitostL To je' patrno i ze skutečnosti, že plánovaná
o půdním fondu státu, avšak ani tyto akce nemohly kooperace zeměměřické služby na hospodářsko-tech-
poskytnout potřebám socialistického hospodářství nických úpravách pozemků v roce 1957 byla splněna
přesné a podrobné údaje o půdním fondu a druzích na 300 % a že tato technická práce zeměměřičů Je
pozemků (kultur). současně i nejúčinnější reálnou politickou přesvědčo-
K kr' , , 'k Id' 'dk v,ací prací na naší vesnici.on etUl a soustavnyu o na zave em pořa u

v půdě dal čs. zeměměřičům: teprve X. sjezd KSČ, )
který ve svých směrnicích jednoznačně stanovil, aby
,do konce března 1955 byla zjištěna 'celková výměra
půdního fondu podle způsobu obdělávání (role, louky,
pastviny, sady apod.) v rámci obcí, okresů a krajů,
aby v letech 1955 až 1958 byly zjištěny; výměry
půdy jednotlivých sektorů a závodů v obcích a do
"k"once roku 1958 byla založena nová přesná a jednotná
evidence půdy na celém území státu.

Prvé etapy úkolu na zavedl'lní pořádku v evidenci
půdy zhostila se státní zeměměřická služba velmi
čestně. Za necelých sedm měsíců ve lhů.tě stanovené
X. sjezdem KSČ, tj. do 31. března 1955, provedla
a vyčíslila nejen přehlídku kultur, ale zjistila též
výměry jednotlivých sektorů (s/kupin závodů) v hos-
podářských plochách obcí, okresů a krajů. Vyhoto~
vené sektorové pfehledy o plochách kuhur k 31. břez·
nu 1955 měly být dále zpřesňovány a v evidenčních

Vítězství února 1948 se projevilo v oblasti česko-
slovenské geodesie a kartografie jako událost dale-
kosáhlého a hlubokého významu. Umožnilo nejen
úspěšně vyřešit bezprostřední úkoly nejbližší doby, ale
vytvořilI) předpoklady pro trvalý rozvoj tohoto oboru
a pro všestrannou tvůrčí činnost československých
geodetů a kartografů.
Úspěchy a výsledky československé geodesie a kar-

tografie svědčí nejen o jejím rozvoji za uplynulých
deset let, svědčí nejen o péči strany a vlády jí věno-
vané, svědčí nejen o politické a odborné vyspělosti
a příkladné píli československých geodetů' a karto-
grafů, ale svědčí zejména. o tom, že soc,ialistické
zřízení daleko převyšuje kapitalismus umožněním
dalekosáhlého rozvoje na všech úsecích hospodář-.
ského života, vědy a kultury.
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Poslání a výsledky prací VÚGTK v Praze
Ing. Dr František Brož, ředitel VÚGTK v Praze 526:061.6 (437)

Za dohu deseti let;;lidově. demokratického Česko- V souvislosti fO novým uspořádáním polohopisných
4llovenska došlo k pronikavým změnám i v ohoru geodetických základů naší vlastihyly především stu-
geodesie a kartografie. Výstavha socialistického hos- dovány důsledky plynoucí ze zavedení Gaussova
podářství si vyžadovala a vyžaduje. stále většího příčného válcového zohrazení a hyly vypracovány
podílu geodetických a kartografických prací. Je při- potřehné k~rtografické 'tahulky i jiné pomůcky a na-
rozené, žei zde je nutné používat základní metodiky vrženy vhodné technologické postupy. Byl vědecky
hudování socialismu, ,tj. vytyčení základních úkolů zduvodněnými postupy zpracován měřický materiál
a jejich soustavné' plnění podle předem sestaveného základní trigonometrické sítě ČSR a připraven k vy-
plánu. rovnání. Současně hyl vypracován projekt nového
Nutnost plnit veliké a odpovědné úkoly, jejichž vyrovnání trigonometrické sítě I. řádu. Při této pří-

konečné řešení nehyločasto předem zcela jasné, vedla ležitostihylo podáno také zhodnocení přesnosti dosa-
k poznatku, že technický rozvoj geodesie, a kar~o- vadních triangulačních základů.
grafie nelze dostatečně ,zahezpečit hez existence orga- Rovněž hyly prostudovány důsledky nového usp,o-
nisovaného výzkumu. Tento p-o~natek nehyl zcela řádání výškopisných základů, které se nyní vyjadřují
nový. Výrohní praxe hyla často nucena vypořádat se v haltském výškovém systému. Byla rozpracována
vlastními silami s některými novýmiprohlémy. Dálo aplikace Moloděnského ;teo,rie normálních výšek pro
se to, však zpravidla nesoustavně, hez náležitého naše potřehy, navrženy technologické postupy a ujas-
vyhavení výzkumných prací potřehnými kvalifiko- něny zpusohy zpracování nivelačního materiálu.
vanými kádry a la~oratomím zařízením. Proto sou-
časně se vznikem Ustřední správy geodesie a karto- Již od založení ústavu se pracovalo na výzkumu
grafie hyl vytvofen jako j.eden z jejích výkonných užití matematických strojů soustavy Aritma pro geo-
ústavů Výzkumný ústav geodetický, topografický a detické účely. Byly vypracovány postupy pro aplikaci
kartografický v Praze. při provádění jednotné evidence půdy, k řešení hro-
Hlavním posláním tohoto ústavu je řešit v ohoru madných geodetických výpočtů, výpočty kartogra-

geodesie a kartografie výzkumné úkoly, jejichž nalé- fických tahulek apod. Výsledky tohoto výzkumu
havost vyvstala vsouvislosti se státním plánem geo- hyly vesměs kladné a jsou příspěvkem ke zhospodár-
detických a kartografických prací. Jde tedy přede- nění hromadných zeměměřických pr~cí.
vším o úkoly, které jsou v souladu s potřehami V souvislosti se studiem geodetických prohlému
národního hospodářství a jinými důležitými zájmy \vyskytujících se při hudování velkých inženýrských
státu. V tomto směru má ústav spolupracovat se staveh hyl~ vypracována trigonometrická metoda
všemi institucemi, které mu v jeho práci mohou po- měření deformací údolních přehrad. Byla též stud o-
máhat. ,Kromě toho plní ústav i úkoly'expertní po- vána možnost vystižení geotektonických pohyhů me-
vahy, vypracovává ruzné odhorné, posudky a podle todou velmi přesné nivelace.
možnosti pomáhá i při řešení některých okamžitých
požadavků výrohy; pokud to dovoluje plnění plánu V ústavě se pracuje na prohlémech týkajících se
výzkumných úkolu. ' topografického mapování v měřítkách 1: 10 000 a
Ústav také plní funkci geodetického a kartogra- 1: 5000. Zkoumala se metodika odvození nejvhodněj-

fickéhodokumentačního střediska. Těmto cílum slouží ších kriterií přesnosti. Byla zkoušena přesnost dife-
rencované fotog'rammetrické m~tody pro.uvedená mě-knihovna, která má současně ústřední resortní

charakter, dále hihliografická služha,překladatelská řítka. Byl vypracován návrh na využití existujíckh
leteckých snímků pro táž měřítka, po případě i proslužha a mapová dokumentace. účely jednotné evidence pudy. Kromě toho hylo vy-

Základními organisa~ními složkami ústavu jsou pracováno několik počtářských, grafických i mecha-
výzkumná skupina, kde jsou soustředění vědecko- nisačních pomucek, zvláště pro vyhodnocení tacheo-
výzkumní pracovníci, technická skupina, která za- metrických měření.
jišťuje lahorator~í, dílenské a počtářské práce a ko- Některé výzkumné práce vyúst'lly v návrhy nových
nečně studijní skup.jna, k níž patří oddělení literární k

d PřístroJ'ů a měřicky'ch neho výpočetních pomůce ,dokumentace a oddělení mapové okumentace. vhodných pro mapování neho pro mechanisaci karto-
Řešení, výzkumných úkolu je vždy předem plá- grafických prací. Některé z nich hyly již zavedeny

nóváno. Roční plán úkolů se sestavuje na základě do výrohy, pro jiné se hledají výrohní možnosti.
podrohného průzkumu požadavků výrohy. Určitá Puvodnost řešení a jeho ochrana je zajišťována
výhledovost hyla ujištěna tím, že pro ohdohí 1957 patentním řízením.
až 1960 hyl vypracovári perspektivní plán nejduleži-k d V ohořu užité kartografie 'hyla řešena otázka stíno-
::~~~:[~;~~i:t~ýctÍl::~~?' :s~:~~o;~~~~l;néu:tál~; vaného terénu. Pracuje se na prohlémech generalisace.
vhodnou pracovní metodiku. Jako stále žádoucí se Byl ~koušen zdokonalený způsoh světlotisku se zvlášt~
jeví další soustavné zvyšování odhorné a vědecké ním zřením nakartograt;ickou polygrafii.
kvalifikace pracovníků ústavu. Dnešní společenský V současné,dohě se pracuje v ús,tavu na výzkumu
řád dává k tomu skvělé příležitosti. Při ústavu hyla mapOVání v největších měřítkách, na konstrukci
zřízena vědecká rada, která mimo jiné také dhá, ahy' elektrooptického dálkoměru, na \nových způsoliech
ústav dosáhl náležité úrovně. Zmíníme se dála stručně optického měření vzdáleností, na prohlémech genera-
o některých dosažených výsledcích. J" lisace map, na aplikaci metod matematické statistiky
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v geodesii. Studují se vertikální pohyby zemské kůry
pomocí velmi přesné nivelace. Provádí se astrono-
micko-gravimetrická nivelace území ČSR a studuje
se průběh geoidu se zvláštním zřením na Krasovského
referenční elipsoid.
Z uvedeného je patrno, že ústav za krátkou dobu

své činnosti již vykázal některé positivní výsledky,
které mají svůj význam pro geodetickou a karto-
grafickou výrobu. Bude však třeba ještě více pro-
hloubit výzkumnou práci na úseku letecké fotogram-
metrie a užité kartografie. Největší potíže zde tkví
v nedostatku kvalifikovaných výzkumnických kádrů.

Snad bude možno očekávat v blízké budoucnosti
zlepšení. Vážným nedostatkem je také skutečnosti,
že ústav pro nedostatek prostorů nemá řádně za-
řízenou dílnu a zkušební laboratoř a příslušné práce
realisuje často za primitIvních podmínek. .
Lze konstatovat, že pracovníci ústavu pracují ve-

směs s hlubokým zaujetím pro výzkum. Jsou si
vědomi toho, že jedině v socialistickém společenském
řádu se vědě a výzkumu dostává mohutné podpory
a správného ocenění. Proto také pokládají za svou
povinnost předat společnosti co nejlepší výsledky své
práce.

Geodetického a topog~a:fického ústavu v
Ing. Milosl:w Stejskal, ředitel GTÚ v Praze

Praze
526:06(437)

Geodetické a topografické práce v našem státě se
vyznačují bohatou minulostí. Jejich význam vědecký,
hospodářský i politický se mnohonásobně zvýšil dů-
sledným jejich využitím při hospodářské výstavbě
státu v etapě budování socialismu.

Vítězný únor 1948, který nám otevřel širokou
cestu spolupráce a umožnil ještě užší přimknutí
k Sovětskému svazu a lidově demokratickým státům,
přiblížil nám též bohatou náplň sovětské geodesie.
To nám umožnilo řešení geodetických a topografic-
kých úkolů mezinárodního významu na podklaďě
dohod a ujednání usměrňovaných společným vědec-
kým světovým názorem.

Práce, týkající se tvaru a rozměrů Země, byly zá-
sluhou propracovaných návrhů sovětských geodetů
postaveny na společný základ použitím jednotně zpra-
covaných výsledků měření trigonometrických, astro-
nomických, gravimetrických a výškových. Zavedení
společného referenčního elipsoidu Krasovského, jed-
notného počátečního bodu triangulační soustavy, jed-
notného výchozího výškového bodu, převod elipsoidu
do roviny Gauss-Kriigerovým zobrazením, rozdělení
a úprava mapových listů a měřítek, jakož i kresba
map p6dle jednotných zásad, určení astronomic-
kých délkových rozdílů centrálních bodů jednotli-
vých států, spojení základních trigonometrických
a nivelačních sítí, proponované spojení centrál-
ních gravimetrických bodů, to vše jsou z velké části
výsledky bohaté spolupráce se Sovětským svazem
a lidově demokratickými státy vykonané v období
10 let od r. 1948.

Obraťme se nyní k jednotlivým oborům geodetické
a topografické činnosti v období zejména od r. 1948,
abychom si mohli učinit představu o ,úspěšnosti do·
sud vykonané práce.
Roztříštěnost provádění geodetických a topo-

grafických prací z období první republiky mohla být
postupně likvidována teprve od r. 1945 na základě
cílevědomého soustřeďování zeměměřické služby do-
vršeného na počátku roku 1954, k~y byla zřízena
vládním nařízením č. 1/1954 Sb. Ustřední správa
geodesie a kartografie a v oboru její působnosti též
Geodetický a topografický ústav v Praze.

Kolektiv pracovníků, který vytvořil Geodetický
a topografický ústav v Praze, je nositelem bohatých
politických a výrobních zkušeností, ~ískaných při prá-

ci na budování geodetických základů a mapovalll
i v předchozích organisačních útvarech. Poslání Geo-
detického a topografického ústavu v Praze je celostát-
ního charakteru, zejménll pokud se týče geodetických
základů. Topografické mapování provádějí též oblast-
ní ústavy geodesie a kartografie. Geodetický a topo-
grafický ústav v Praze provádí mapování převážně
fotogrammetrickými metodami. Výkon prací geodetic-
kých 'a topografických na Slovensku je řízen Správou
geodesié a kartografie na Slovensku a prováděn Geo-
detickým ústavem v Bratislavě a slovenskými oblast-
ními ústavy.
V oboru geodetické astronomie bylo provedeno

v době od r. 1945 měření zeměpisných šířek a délek
a astronomických azimutů celkem na 30 Laplaceo-
vých bodech s velmi značnou vnitřní přesností. V r.
1955 bylo uskutečněno oboustranné měření délkového
rozdílu mezi centrálním bodem ČSR Pecným a cen-
trálním bodem NDR Postupimí. V roce 1956 byla
vykonána společně s polskou a pak s německou astro-
nomickou skupinou novými Zeissovými pasážníky
velice přesná určení délkových rozdílů Pecný-Boro-
wa Gora a Pecný-Postupim. Při těchto měřeních bylo
použito k získání přesného času též nepřetržitých vte-
řinových rázů křemenných hodin Astronomického
ústavu Československé akademie věd, vysílaných
poděbradským vysílačem.
V oblasti geodetické gravimetrie byla proměřena

v r . .1946 Grafovým gravimetrem oblast středních
Čech podél nivelačních pořadů I. a II. řádu v prů-
měrných vzdálenostech 3 km a pořízena mapa Bou-
guerových isanomál. Norgaardovým gravimetrem
byla zaměřena v letech 1948-1954 gravimetrická
síť I. a II. řádu. Tato síť byla navázána na základní
síť zaměřenou v Čechách a na Moravě jedním a na
Slovensku dvěma Norgaardovými gravimetry v letech
1951 a 1952. V roce 1957 byl vydán katalog gravi-
metrických bodů I. a II. řádu, obsahující souřadnice,
výšky, anomalie ve volném prostoru a Bouguerovy
s použitím normálních rovnic podle Helmerta i Casl;\i-
niho. Přesnější údaje této sítě budou docíleny nově
zakoupeným gravimetrem Askania Gs 12, který je do-
plněn též soupravou pro měření slapů zemské kůry.

V roce 1954 až 1955 bylo provedeno ve spolupráci
s Geofysikálním ústavem ČSAV a vojenskou sprá-
vou pro potřebu vyrovnání astronomicko-geodetic-
ké sítě měření kolem Laplaceových bodů. V le-
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tech 1955 a 1956 bylo provedeno plošné gravimetrické
mapování v oblastech Doupovských hor a jižně od
Prahy. Provisorní gravimetrická spojení na několika
hraničních přechodech polských a východoněmec-
kých vykazují shodu do 1 mg!. Ke zkoušení a porov-
nání tíhoměrných přístrojů byla zřízena hlavní kom-
parační základna "Ještěd" a pomocná "Petřín" a
"Lomnický štít". V roce 1956 byla vykonána také
pokusná měření kyvadlová.
Budování základní trigonometrické sítě začlo

již před druhou světovou válkou a pokračovalo
i v letech okupace, takže dor. 1945 bylo ukončeno
měření vodorovných úhlů v českých krajích. Po
válce se pokračovalo v těchto pracích, zejména
na Slovensku. Rozměr sítě byl zajištěn šesti základ-
nami, zaměřenými v letech 1943 až 1953. Celá zá-
kladní trigonometrická síť byla dokončena v r. 1955,
při čemž bylo též uskutečněno spojení s SSSR, PLR,
NDR a MLR. K vyrovnání sítě bylo použito údajů
astronomických a gravimetrických.
Cennou podporóu snah pro zvýšení úrovně geo-

detických prací je výstavba geodetické observatoře
Pecný, kde je též geodetický srovnávací bod, který
bude národním počátkem čtyř druhů souřadnic: země-
pisných, trigonometrických, gravimetrických a výš-
kových. Výstavba, kromě stávající zděné věže, vy-
stavěné v roce 1936, zahrnuje observační domky pro
astronomická měření vybavené moderními přístroji,
dále hlavní budovu s kyvadlovým sklepem a míst-
ností stálé teploty pro zkoušky přístrojů.
Triangulační práce prováděl Geodetický a topogra-

fický ústav v Praze v minulém desetiletí zvýšeným
tempem především v oblasti Ostravska, Mostecka, So-
kolovska a v oblastech velkých vodních děl v krajích
českých i na Slovensku (ve Slapech, Orlíku, Lipně,
Kružberku, na Oravě, u Nosic aj.). Dále byly s ne-
menším úsilím vybudovány geodetické podklady ve
spolupráci s Geodetickým ústavem v Bratislavě a
vojenskou .topografickou službou všude tam, kde
dosud chyběly a byly urychleně třeba pro dokončení
celostátního mapování v měřítku 1 :25 000. Aby bylo
možno vyhovět těmto všem požadavkům, byla od
roku~1953 prováděna signalisace i v zimních měsících,
a tím umožněna observ.ace již za časného jara. Vy-
počtené souřadnice byly pak ještě téhož roku po-
užity pro další práce. Po ukončení hlavních triangu-
lačních úkolů v Čechách bylo v letech 1954 až 1956
pokračováno v těchto pracích na Slovensku. Byly to
zejména prostory ;Nízkých i Vysokých Tater, Liptov-
ských holí, Malé i Velké Fatry, Oravy a Slovenského
Rudohoří až po sovětskoll hranici. Pro urychlení a
usnadnění triangulačních prací byl rozšířen automo-
bilový. a motocyklový park ústavu, zakoupeny byly
také tři traktory pro dopravu dřeva a dvě marin-
gotky pro ubytování některých zaměstnanců pracu-
jícíchdaleko od sídlišť. Pro pracovníky' byly za-
koupeny gumové a horské boty, nepromokavé pláště,
kožichy a ko~išinové pytle. Přes všechny obtíže,
které jsou spojeny s triangulacemi, zejména y sloven-
ských horách, kde bylo třeba překonávat nepřízeň
počasí, horský terén, obtíže- s ubytováním a stravo-
váním, postupovaly triangulační práce žádoucím tem-
pem a byly v roce J957 qkončeny na celém území
Československé republiky; Na území republiky byla
tak vybudována. trigonometrická síť o průměrné
délce stran 2-3 km. . .

Tento geodetický podklad svou hodnotou řadí
československou geodesii na čelné místo evropských
států.

Včasné vybudování trigonometrické sítě
vytvořilo spolehlivý geodetický podklad pro ma-
povací, technické a projekční práce;

usnadňuje socialisticko~ výstavbu báňských a
energetických závodů, vodohospodářských a do-
pravních zařízení, nových sídlišť, rozvoj geologic-
kého průzkumu aj.;
zajišťuje po~řebné úkoly z hlediska obrany státu;
vytváří v současné době výchozí podklady pro
sjednocování geodetických základů sousedních
socialistickýc~ států.
Aby vykonané dílo plně a trvale sloužilo svému

účelu, bude nutné v nejkratší době zajistit jeho
údržbu.
Nivelační síť na území našeho státu nebyla do

roku 1939 soustavně budována. Od roku 1939 do
roku 1945 byla v českých krajích vybudována nive-
lační síť I. a částečni II. řádu v rámci V. dílu bývalé
německé základní nivelační sítě. výpočty byly vzta-
ženy k nule německého základního bodu, odvoze-
ného od amsterodamského vodočtu. Po osvobození
bylo přikročeno k plánovitému doměření sítě I. řádu,
které bylo ukončeno na Slovensku v roce 1952. Nive-
lační síť II. řádu byla doměřena v českých krajích
v roce 1953 a na Slovensku v r. 1954. Výšky byly
. vztaženy k hladině J aderského ,moře. Současně bylo
zřízeno 22 základních výškových značek, rozmístě-
ných rovnoměrně po území celého státu. Prostory
ohraničené polygony II. řádu jsou soustavně do-
plňovány od r. 1954 sítí III. řádu, která má být
ukončena v roce 1960. Bylo provedeno též spojení
nivelačních sítí se sousedními spřátelenými státy
SSSR, NDR, PLR a MLR za účelem vztažení výšek
k hladině Baltského moře určené kronštadtským
vodočtem. Sdělování nivelačních údajů dokumentací
Geodetického a topografického ústavu v Praze vzrost~
10 ně:kolikanásobně od roku 1948 do dnešní doby,
což svědčí o důležitosti těchto prací, vzrůstu tech·
:t;J.ickéhopodnikání a hospodářské výstavby.
Vybudování civilní topografické složky ústavu je

jedním z významných úspěchů kolektivu pracovníků
Geodetického a topografického ústavu v Praze. Tímto
obětavým kolektivem byly již v létě 1945 vyhotoveny
mapové podklady pro znovuvybudování Lidic a
Ležáků, mapy v měřítku I': 10000 pro zastavovací
plán Náchoda a spolu s vojenskou topografickou služ·
bou bylo provedeno zmapování hraničního pruhu na
československo-sovětské hranici.
V roce 1946 se začlo se soustavnou výchovou to-

pografických kádrů a od té doby byly vychovány
v topografických kursech závodní školy práce desítky
velmi zdatných topografů z pracovníků ústavu. Dnes
množství map vyhotovených ústavem' v měřítku
1: 10 000 a 1: 5000 jest více než padesátkrát větší
než v roce 1945. V topografickém mapování byla v po-
sledních letech významně uplatněna metoda letecké
fotogrammetrie. Ze skromných počátků po roce 1945,
kdy tu nebylo vycvičených pracovníkiJ a po okupan-
tech převzat jeden stereoplanigraf a jeden stereo-
autograf pro pozemní fotogrammetrii, bylo vybudo-
váno významné fotogrammetrické středisko spřísluš-
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'itým počtem kvalifikovaných vyhodnocovatelů, které
se stalo základnou převážn'é části výroby Geodetic-
kého a topografického ústavu vPraze. Od roku 1955
nabývala ve výrobě topografických map převahy foto-
grammetrická metoda a dnes klasická tachymetrie
činí jen nepatrné procento celkové výroby. Za těchto
podmínek mohl Geodetický a topografický ústav
v Praze přispět k urychlení mapovacích prací v mě-
řítku 1 :25 000 tím, že vyhotovil uvedené mapy v ob-
tížném terénu Nízkých Tater a Slovenského Rudo-
hoří ve zkráceném termínu do 13. července 1957.
Pracovníci Geodetického a topografickéhoúst\lvu

v Praze vybudováním fotogrammetrického provozu

vytvořili ve spolupráci s oblastními ústavy geodesie--
a kartografie a vojenskou topografickou službou před-
poklady k vybudování celostátního mapového díla
v měřítku 1: 10000 (1 :,5000), a tím také pomohli
naší socialistické výstavbě.
Uvedené úspěchy, jež význačnou měrou zaji~ťují

výstavbu státu i jeho obranyschopnost, jsou výsled-
kem cílevědomého úsilí pracovníků Geodetického a
topografického ústavu v Praze, jejich dlouholetého
zvyšování'politické i odborné úrovně a vysoké pracov-
ní morálky. Jsou výsledkem socialistického soutěžení,
využívání nejmoderně,j-ší techniky - zejména foto-
grammetrie ~ a zku~eností Sovětského svazu.

Dosavadní výsledky a perspektiva vývoje OÚGK v Praze
Ing. Boh~mil Volfik, ředitel OÚGK v Praze

.'
Vítězství dělnické třídy v pevném svazku s 'rol-

nictvem a pracující inteligehcí pod vedením Komu-
nistické strany Ceskoslovenska otevřelo novou cestu
a umožnilo podstatný vzestup i československé geo-
desii a kartografii. Z několika vý.ojových etap v uply-
nulých deseti letech bylo nejvýznamnější soustředění
\státní éivilní zeměměřické služby, kartografických
složek a. závodů národního podniku Geometra do
ústavů geodesie a kartografie. Jedním z nich. je
i Oblastní ústav geodesie a kartografie v Praze se
základní působností na území kraje Pražského včetně
hlavního města Prahy.
Desáté výročí únoroVých událostí 1948, v němž

dělnická .třída svedla rozhodující bitvu s buržoasií
a, definiťivn'ě rozhodla ve svůj prospěch otázku poli-
tické moci, dává nám podnět ohlédnout se na chvíli
zpět, posoudit, jakým PQdílem přispěli pracovníci
1Í$tavu k plnění stále vzrůstajících úkolů národního
hospodářství, a na základě rozboru stanovit výhled
do příštích let, do období dovršení socialistické vý-
stavby v naší vlasti.
Činnost ústavu,od 1. ledna 1954 je dána vládním

nařízením Č. 1/54 Sb. ze dne 23. prosince 195~, jímž
byly vytvořeny předpoklady k rozvoji v několika
základních směrech:

vytvořit na celém území kraje mapové dílo v mě-
řítku 1: 10 000 a v oblastech národohospodářsky
zvlášť důležitých též v měřítku 1: 5000;
z~vést pořádek do evidence půdy, základního t~
výrobního prostředku v zemědělství;
p'řispět k ~ocialisaci zémědělství a jeho vyšší pro-
duktivitě v rostlinné výrobě prováděním hospo-
dářsko-technických úprav pozemků a vyhotovo-
váním mapových podkladů pro závlahové pro-
jekty a odvodnění zamokřených půd;

- usnadnit řízení, výstavbu a údržbu velkých prů-
myslových závodů vypracováním základních plá-
nů, vytyčováním sídlišť a velkých staveb socia-
lismu;použitím geodetických metod urychlit mon-
t~ž a g~,ner~lní opravy velkých, přesných stroj-
Dlch zanzenl; I

umožnit lepší územní plánování a krajinné pro-
jektování vyhotovováním a údržbou/polohopis-
ných avýškopisných podkladů;
zabezpečit potřeby drobné individuální výstavby.

Základní účel soustředění geodetů a zeměnj.ěřic-
kých techniků podle oborového systému je opatřovat
uvedené mapy a mapové podkladyplánovitě, rychleji,
hospodárněji, kvalitně a jednotně bez složité koope-
race. Tento úkol se vcelku daří, i když se ještě vysky-
tuje řada potíží a nt(dostatků subjektivního i objek-
tivního rázu v řízení, výkonu i kooperaci. Byl však
vytvořen nástroj k provádění důležitých politicko-
ekonomických úkolů socialistického státu.

Rozhodujícími složkami v činnosti ústavu jsou
technické kádry, jejich zku~enosti a politická i eko-
.nomická úroveň jejich my~lení a jednání. Převýchova
starších kádrů, pracujících do doby soustředění v růz-
ných organisacích, v dobré organisátory a uvědomělé
výkonné pracovníky, oproštěné od přežitků kapita-
lismu, nebyla a není malá. Kvalitativní změna je
urychlována přijetím a vyškolením značného počtu
mladých pracovníků, zejména žen. Do našich řad
vstupují postupně noví, odborně vzdělaní zeměměřičtí
technici z průmyslové školy a absolventi vysoké
~koly. '

Dokonalej ší pracovní prostředky, jejichž druhovost,.
kvalita i množství rok od roku stoupají, znásobují
účinnost naší práce. Dřívější nedostatek theodolitů,
dá.lkoměrných souprav a jiných přístrojů byl již
překonán. V nynější době dochází již k výměně opo-
tiebených a ekonomicky zastaralých přístrojů a po-
můcek s výjimkou dopravních prostředků. Síť veřej-
ných dopravních prostředků, zejména autobusů, je
sice velmi hustá, avšak v zájmu co největ~ího snížení
cestovních časů je třeba v další etapě zvý~it počet
operativnějších dopravních prostředků" terénních
automobilů a motocyklů, jichž má ústav nedostatek.

Optimální spojení pracovní síly s výrobními
prostředky dává ekonomické předpoklady pro pláno-
vité vybudování vyšší organisace společenské práce
i y oboru geodesie a kartografie.

Směrnicemi X:. sjezdu KSČ pro podstatné ,zvýšení
zemědělsk~ výroby byl dán v červnu 1954 Ustřední
správě geodesie a kartografie a jejím ústavům zá-
važný úkol zjistit v letech 1955 až 1958 výměru
půdy jednotlivých sektorů a pak závodů v obcích
a na podkladě těchto výsledků založit novou přesnou
evidenci půdy a udržovatF v souladu se skutečným
stavem.
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; Podle usnesení vlády a směrnic Ústřední správy
(tokpn'čí .oblastnLmlil1111Vsvými okresními měřickými
středi~}l;.yv letoš~ roce jednotnou evidenci půdy
na celém území kraje o rozloze téměř 10000 km2

a předá národním výborům evidenční mapy a číselné
operáty, zpracované podle skutečného stavu a vy-
hotovené v konečné fázi strpjně početní stanicí.
Zkrácení termínu založení jednotné evidence 'půdy
bude výsledkem socialistického soutěžení, které se
projevuje vyšším stupněm pracovní morálky přísluš-
níků ústavu, novým poměrem k práci. Nutno zdůraz-
nit~. že v dřívější organisaci by. podobný celostátní
úkol byl nesplnitelný v tak krátké době.

Převedení číselných údajů o půdě na systém děr-
ných štítků umožňuje rychlé a hospodárné zpracování
těchto údajů podle různých ukazatelů v kterékoliv
době a odstraňuje duplicitu statistických výkazů,
projevující se na příklad organisováním soupisu ploch
kultur Státním úřadem statistickým. Národní vý-
bory získávají důležitý nástroj k dokomilejšímu plá-
nování zemědělské výroby, k rozšíření' a plnému
využití orné a zemědělské půdy. Státní a družstevní'
investiční průmyslová, zemědělská, bytová a občan-
ská výstavba snižuje sice produktivní půdní fond,
avšak dokonalá evidence půdy umožňuje odhalit
plochy ležící ladem nebo užívané k jiným účelům.

Socialistický sektor nabývá v druhé pětiletce podle
generální linie vnitřní politiky dané IX. sjezdem KSČ
v roce 1949 a X. sjezdem v roce 1954 podstatné
převahy a dochází k dovršení socialistické výstavby
v naší vlasti.
Pracovníci ústavu nastupují ve velkém počtu do

vesnic, aby pomohli nově založeným jednotným ze-
mědělským dr'llžstvům hospodářsko-technickými
úpravami pozemků lépe hospodařit na velkých lánech,
nebo přepracovávají skladbu. půdních celků v obcích,
kde se rozšířila půdní základna JZD již dříve zalo-
žených. Tento závažný politický úkol plní ve-spolu-
práci s' Agroprojektem operativně a bez organisač-
ních závad. Pouze zakládáníj~dnotné evidence půdy
za současného provádění HTUP je poněkud ztíženo
a bylo nutno letos pozměnit poněkud technologický
postup komplexního zpracování v jižních okresech
kraje kombinováním přesné ~ zjednodušené metody
JEP s využitím operátů HTUP.
Založením JEP.práce okresní<{hměřických středi·

sek nekončí. Jde o to udržet souhlas se stále se mění-
címstavem, ať jde o. zakládání nebo rozšiřování
JZD, o změnu způsobu obdělávání půdy, změnu
hranic sektorů' hospodářských celků a správních jed-
notek, nebo o investiční výstavbu. Formou technické
údržby podle požadavků národních výbo,rů zajišťují
pracovníci OMS evidenci o půdě v souhlasu se sku-
tečností. Efektivní využití orné a ze~ědělské půdy
pomáhají radám okresních národních výborů zajišťo-
vat pracovní skupiny pro evidenci půdy. Předsedové
těchto pomocných orgánů rad ONV jsou vedoucí
OMS, kteří znají bezprostředně a v celé šíři problema-
tiku půdního f~ndú ve všech obcích každého okresu.

" .

Jiným hlavním a závažným úkolem ústavu je
zobrazit území kraje na topografických mapách v mě-
řítku 1: 19 000, případně i 1 :5000. Kádry ústavu,
provádějící tyto vysoce náročné práce, jsou konsoli-
dovány, mají potřebnou kvalifikaci i zručnost získa-
nou průběhem doby. Řízení a organisace práce i tech-

nologický postup jsou na výši, avšak hospodárnost
práce byla v uplynulých letech snižována značným
počtem malých lokalit. V letošním roce pracujeme
již v souvislých prostorech, i když zčásti mimo území
kraje.
Ve výkonech geodetů a zeměměřických techniků

převažuje až dosud práce živá nad prací zhmotnělou.
Teoreticky jsou sice nové pracovní metody a nové
přístroje vyřešeny, avšak zavádění nové techniky se
v praxi opožďuje. Tak na příklad rozsáhlejší použití
fotogrammetrie naráží ná nedostatek vyhodnocova-
cích strojů a i opatřování leteckých snímků v koopera-
ci není jednoduché ani operativní. Výrobní cyklus se
v důsledku značné kooperace prodlužuje, čímž se
ztrácí účinnost a mnohdy i hospodárnost těchto
prací. Přenesení obrazu terénu k zpracování do vy-
hodnocovacích středisek zmenšuje podstatně nutnost
pobytu v terénu, snižuje vliv počasí i cestovní ná-
klady, šetří živou práci a zvyšuje zároveň její pro-
duktivitu, dává větší možnost uplatnění žen v geo-
desii a kartografii. Přes tyto všeobecně známé výhody
není známo, kdy bude ústav fotogrammetrickými stro-
ji vybaven. Zavedení pokrokové fotogrammetrické
pracovní metody stejně jako použití organisační tech-
niky systému Aritma do geodetických, výpočetních
a evidenčních prací v širším měřítku by pozvedlo
ekonomiku práce, která zkoumá socialistickou orga-
nisaci práce, i v oboru geodesie a kartografie na
kvalitativně i kvantitativně vyšší úroveň. V této
souvislosti je třeba poděkovat vědeckým pracovní-
kům Výzkumného ústavu geodetického, topografic-
kého a kartografického v Praze, kteří nám účinně
pomáhají v zavádě,ní nové techniky.

Krajinné plánování a projektování, výstavba měst,
průmyslových závodů a zemědělských středisek vy-
žadují dokonalých a podrobných mapových pod-
kladů v polohopisném a výškopisném vyjádření ve
velkém měřítku. Nové mapy v měřítku 1:2000 nebo
1 : 1000 má j'tm málo měst a obcí. V perspektivním
plánu ústavu bude nutno zařadit požadavky pláno-
vac,ch komisí rad národních výborů na vyhotovení
technickych map s jednoduchým značkovým klíčem,
avš~k ,s přesným rozhraničením půdního fondu a
s podronným zobrazením pozemních, podzemních
i nadzemních zařízení jednotlivých sektorů národního
hospodářství. .

V různých odvětvích průmyslu se uplatňuje stále
větší měrou užitá geodesie při vyhotovování základ-
ních plánů závodů, při montáži, generálních opravách,
rektifikaci a údržbě velkých strojních zařízení, jeřá-
bových drah, válcovacích tratí, strojů na odstředivé
lití trub, rotačních hrudkovacích pecí, lodních pří-
mých i jiných zalomených hřídelů, základů mostů,'
strojů, lanových. drah, při vytyčování směrů pro
stavbu dlouhých podzemních vodních přivaděčů,
při sledování sedání půdy a z toho vyplývajících
poruch aj. . ..

Pracov-níci našeho ústavu objevili použitím geode-
tických 'metod závady v prostorovém uložení strojů,
jejich rotačních os a vzájemných poloh různých stroj-
ních zařízení a, součástí, nezjistitelné dosavadními
fysikálními metodami. Průmyslové měření geodetic-
kými metodami nabývá 1;ak stále většího ekonomic-
kého významu, snižuje zmetkovitost, nadměrnéopo-
třebování, poruchy příp. poškození strojů. Ačkoli
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vysoce kvalifikovaní pracovníci ústavu provádějí
tyto speciální práce již po řadu let, nejsou mnozí
inženýrsko-techničtí vedoucí průthyslových závodů
s, přednostmi geodetických metod plně sez~ámeni.
Ustav je mnohdy volán, až už je pozdě. Ustřední
správa geodesie a kartografie připravuje proto publi-
kaci směrnic o využití geodesie v průmyslových zá-
vodech.

Rytmičnost práce ústavu bude posílena zpracovái
ním perspektivního plánu, který umožní odstral1it
z plánování a projektování kampaňovitost, usnadní
včasnou přípravu kádrů, pomůcek a materiálu. V le-
tošním roce se uplatní v souvislosti s přechodem na
formu rozpočtové zvláštní organisace i podstatné
znaky podnikového a vnitrop«;,dnikového chozra-
sčotu. Financování z dosud pasivní úlohy evidence
potřeby peněz se stane aktivním činitelem při po-

rovnávánÍ výdajů s prIJmy ve všech provozech
i v ústavu jako celku. Aplikací soustavy hmotných
p.odnětů, zaváděných v různých odvětvích průmy§lu,
zvýší se i hmotná interesovanost pracovníků ústavu
a zajistí stabilita kádrů. Důsledným zavedením práce
v uzavřených výrobních cyklech od přípravy, přes
práce v terénu, vyhodnocení až po odevzdání díla
objednateli se posílí zásada jediného vedoucího na
každém úseku, zvýší se produktivita práce živé i hos-
podárnost práce zhmotnělé a zajistí větší účast pracu-
jících na řízení.
Závěrem možno konstatovat, že technická, ekono-

mická a politická úroveň pracovníků stoupá od
prvních krůčků při vytvoření ústavu k dnešnÍmll
stavu, který je odrazištěm pro další ještě lepší plnění
úkolů oboru geodesie a kiutografie v našem lidově
demokratickém státě.

I(otázce využití topografických map v projektování staveb
Ing. Jan Kardfl, kand. tech. věd, odb. asistent 526.89:624/628

Katedra mapování a HTUP zeměměřické fakulty ČVUT v Praze

Vytváření každého velkého technického díla - tedy i mapového - má být spojeno s důkladným průzkumem
možností jeho využití. Předložená úvaha se zabývá úkoly topografických map v souvislosti s projekčními pracemi
z oboru staveb, zejména inženýrských, jež kladou na tyto mapy velké požadavky. K posouzení možno'stí naší mapy
.J: 5000 pro dané účely jS()u uvedeny některé zkušenosti s německou základní mapou. Lze očekávat, že také novou
celostátní topografickou mapu 1: 10 000 bude možno úspěšně využít v projekčních pracích.

K otázce, jak ji vyjadřuje n~7'ev této úvahy, lze
všeobecně říci, že možnosti využití topografických
map v technické i jiné činnosti jsou velmi rozsáhlé
a rozmanité.
Zmíněných map můžeme úspěšně využít nejen

v projektování staveb všeho druhu, ale také v územ-
ním plánování, v zemědělstvÍ, v lesnictvÍ, v různých
odvětvích průmyslu, v průzkumných a jiných pracích.
Velké požadavky na topografické mapy, hlavně co
do jejich přesnosti, kladou vš~k prQjekčnÍ práce
z oboru staveb, zejména inženýrských. Spokojíme
se tím, že' pojednáme jen o těchto úkolech, neboť
sledování využití map z širšího hlediska bytu -
také vzhledem k velkému rozsahu podobné úvahy ...,...
nebylo účelné, ani únosné.
Nejdříve si musíme alespoň povšechně připomenout

úkoly projekčních prací, které mají k danému the-
matu přímý vztah.
V projektové přípravě inženýrských staveb - ze-

jména železnic a silnic - 'má významnou úlohu
stanovení trasy. Navrhovaná trasa musí především
vyhovovat hospodářským požadavkům, posuzuje se
však také z hlediska hospodárnosti výstavby i pro-
vozu.
K předběžnému, orientačnímu zobrazení trasy pro-

jektované dráhy - !lapř. při tzv. hospodářském'
trasování - a k dalším povšechným studiím, stačí
mapy menší přesnosti i měřítek, mapy odvozené aj.
Pro úvodní projekt, k podrobnému vyhledání trasy
(obyčejně v několika variantách), dále pro předběžný
výpočet množství zemních pracÍ a jejich vyrovnání,
volbu umístění objektů apod. se obvykle vyžaduje
vrstevnicový plán - zpravidla v měřítku 1: 2000
nebo 1: 1000 - přiměřeně širokého územního pruhu.
Podle Z. Jirsáka ([2], str. 47) volí se šířka zIllÚ1ěného-. . \

pruhu asi 100 až 400 m. Zaměření se provede tacheo-
metricky, podle možností a okolností se s výhodou
využije také fotogrammetrie. Na základě schváleného .
úvodního projektu se pak pro technický pr'ojekt
vytyčÍ v terénu osa trasy, provede se nivelace a za-
měří příčné profily; tedy prakticky již jen měření
v pruhu nezbytném pro vlastní projekt a stavbu
železničního tělesa.

Podle posledního nařízení (Zákonné opatření předsednictva
NS ze dne 20. září 1956, Č. 44/56 Sb.), které gleduje zhospodár-
nění projekčních prací, má se upustit od techrúckého projektu,
takže projektová a rozpočtová dokumentace se dále bude pro-
vádět jen ve dvou stupních, tj. úvodní a prováděcí projekt.
Technický projekt sevyhotoví jedině tehdy, jestliže půjde o tech-
nické otázky, které vyžadují složitých nebo nových řešení apod.
U jednoduchých staveb a objektů se příslušná dokumentace
vypracovává po případě jen v jednom stupni.

Při vyhledávání trasy si' snadno uvědomíme, že
dřívější způsob - trasování přímo v terénu, bez
předchozího využití mapy - není hosp«]dárný, proto-
že jakákoli další varianta anebo jen posun trasy nebo
jejích částí vedou vždy k dalším měřením v terénu;
Pro uvedené účely nebude ani hospodárné zaměřit
zmíněný pruh ještě před konečným stanovením prů-
běhu trasy. Obava, aby nakonec navrhovaná komuni-
kace nevybočila ze zaměřeného prostoru, vede často
k tomu, že se pro vyhotovení potřebného vrstevni-
cov.ého plánu zaměřuje zbytečně rozsáhlé území.
Z poznámek výše uvedených učiníme důležitý závěr:
k tomu, abychom při vlastním projektování měli
dostatečnou vůli, pokud jde o stanovení trasy, po-
třebujeme náležitý měřický podklad zachycující při-
měřeně velkou část území. Jediným podkladem vyho-
vÍcÍm .vždycky této podm~nce je mapa, která celé
území zobrazuje souvisle. Ukolem projekčních prací
je ~tanovit ,nejen trasu, ale také 8 přiměřenou přes-
ností rozpočet. Stavební rozpočet se všeobecně skládá
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z růz~ých položek, jejichž velikosť roste možno
říci- úměrně s délkou trasy, dále s velikostí plochy,
kterou má stavba zaujmout, a se zemními pracemi.
Použijeme-li jako měřického podkladu topografické
mapy, bude tedy přesnost rozpočtu záviset na kvalitě
obou jejích složek, polohopisu i výškopisu.
Uspokojivou odpověď na otázku, může-li určitá

topografická mapa buď, docela, nebo alespoň zčásti
nahradit měřický podklad pro úvodní projekt, 'např.
vrstevnicový plán 1: 2000 nebo 1: 1000, bylo by
třeba doložit praktickými zkušenostmi a výsledky
podrobných zkoušek kvality příslušného mapového
díla. Takové podklady chybějí v naší odborné litera-
tuře.a nezbude, než se zmínit o zkušenostech cizích
autorů.
Přednostně vzpomeňme zde prací C. Koppa [3],

[4], který již před více než padesáti roky zkoumal
velmi důkladně tyto otázky společně se stavebními
odborníky. Koncem minulého století se v Německu
pro přípravné práce při projektování drah běžně
používalo snímků map 1: 2500 (tzv. Flurkarte),
doplněných vrstevnicemi z výšek určených baro-
metricky. Koppe zkoumal přesnost výškopisu těchto
map, dále brunšv-ické topografické mapy 1: 10000
(Landkarte) a nové pruské topografické mapy
1: 25 000 (MeBtischblatt) na záklá'dě výsledků přes-
ného měření v terénu. Vzájemné porovnání z toho
hlediska ukázalo příznivější výsledky u obou topo-
grafiCKých~ap. Na základě těchto i dalších zkoumání
a podle vyjádření širšího okruhu stavebních odbor-
níků byly stanoveny všeobecné podmínky, kterým
má topografická mapa vyhovovat, aby jí bylo možno
využít v projekčních pracích. Pro jejich závažnost
uvedeme je v plném znění ([4], str. 4):

1. pokud možno přesný polohopis ve správném geo-
metrickém zobrazení,

2.,přiměřený počet výškových bodů vepsaných do
mapy a v přírodě identifikovatelných; tím větší,
čím je strmější a členitější zobrazený terén,

3. úplné a topograficky správné zobrazení terénních
tvarů vrstevnicemi,

4. taková přesnost vrstevnic, aby střední chyba ve
výškách nebyla absolutně větší než m = ± (0,5 ++ 5 tg oe) v metrech, kde QCznačí úhel sklonu.

Z výše uvedených ma~ mohly tyto požadavky
pJ;"akticky splnit jen brunšvické mapy. 1: 10 000.
Problém mapy naznačených vlastnosti zaměstnával

však odborné kruhy dále. Všechny předpoklady pro
vznik celostátní německé mapy 1:5000 (tzv. Deut-
sche Grundkarte) dala však tep:rve zasedání porad-
ního sboru při říšském ministerstvu vnitra. (Beirat
fur das Vermessungswesen) r. 1922. O hloubce, dů-
kladnosti a odpovědnosti těchto jednání svědčí po-
drobné zprávy ze zasedání, které byly uveřejňovány
pro Informaci odborné veřejnosti v celém rozsahu.
Vznikl tak návod pro vyhotovení uvedené mapy,
který také stanoví přesnost vrstevnic tzv. rovnicí
Koppeho ± /(0,4 + 5 tg oe). Je zajímavé, že tato
podmínka téměř souhlasila s požadavky stavebních
odborníků z r. 1905, tj. s přesností ± (0,5 + 5,tg oe)
pro mapu.l : 10000. To dokazuje, že nebyly uplatňo-
vány meze nejpřesnějších výsledků, kterých lze urči-
tou metodou dosáhnout, ale že byl sledován přede-
vším účel, který mají uvedené mapy plnit, a dále
i hospodárnost mapovacích' prací, např. možnost

použití méně přesnějšího, avšak výkonnějšího měřic-
kého postupu nebo metody.
Vzhledem k tomu, že naše mapa 1 : 5000 v současné

době zaujímá plošně již významnou část státního
území, uvedeme zde podrohněji některé výsledky,
pokud jde o německou základní mapu 1 :5000.
Otázku, zda lze uvedené mapy všeobecně využít

pro předběžné nebo i konečné návrhy silnic, zkoumali
důkladně zejména dva autoři: Walther [5], [6] a
Haupt [1].
V Německu se v projektování staveb rozlišují tři stupně:

předběžný návrh, konečný návrh a prováděcí plány. Uvedené
výrazy pro jednotlivé projektové stupně jsou překladem němec-
kých termínů; odpovídají zhruba našemu úvodnímu, technic-
kému a prováděcímu projektu.
Vybrány byly projekční práce u silnic, protože

právě tyto práce kladou velké požadavky na přesnost
map. A1Jyse totiž dosáhlo nejmenších přesunů zemin,
osa silnice se zpravidla k terénu těsně přimyká,
takže všecky nepřesnosti mapy - zejména jejího
výškopisu - mají vliv na správné stanovení trasy.
Z obsáhlých prací zmíněných autorů vyjímáme

jen nejdůležitější výsledky a závěry.
Pokud jde o polohopis mapy 1: 5000 - soudí

oba jmenovaní - vyhovuje tak, že se podle této
mapy může bez dalších měřických prací vyhotovit
návrh předběžný i konečný. Walther např. při teo-
retickém zkoumání ověřeném praktickým příkladem
([5], str. 432, 435) obdržel pro střední chybu v poloze
bodu hodnotu ± 1,6 m, střední chyba v délce pro
1 km trasy byla ± 3,1 m, tj. ± 0,31 %. V ploše
zaujaté navrženou silnicí lze očekávať chybu (např.
pro výkup pozemků) asi ± 2,2 %. Podle Haupta
([1], str. 240) bude mít chyba v polohopisu tak ne-
patrný vliv, že by nebylo ani účelné dále o ní diskll-
tovat.
Věnujme tedy větší pozornost výškopisu. Přesnost

vrstevnic německé mapy 1: 5000, jak již bylo řečeno,
byla určena výrazem m - ± (0,4 + f) tg ·x) v me-
trech. To vyžaduje pro zaměření např. tacheo-
metrické ~ samozřejmě sl! zřetelem na utváření
terénu i' podle zkušeností topografa - asi 250 až
40/0 bodů na 1 km2 ([6], str. 419). Walther i Haupt
shodně tvrdí, že na podkladě takové mapy lze vy-
hotovit bez jakéhokoliv dalšího měření v terénu před-
běžný návrh staveb všech druhů a vypočíst s požado-
vanou přesností množství zemních prací čili kubatury
pro ~ozpočet.
Podle Walthera ([5], str. 435) byly při projektování

silnice na základě mapy 1: 5000 zjištěny kubatury
s přesností 5 % až 10%, podle sklonitosti terénu.
Uvážíme-li, že náklady na zemní práce činily asi
10 %, v území s větším sklonem až 30 % celkového
stavehního nákladu, projevila se tedy nepřesnost
zjištěné kubatury v rozpočtu chybou asi 1 % až 3 %.
Jedině v terénu velmi sklonité,m, např. kolem 30',
bude obtížné dodržet požadovanou přesnost., Lze
však říci~že průměrná sklonitost kolem. 30' bude při
projektování dosti vzácná., Při vyšetřování průběhu
trasy byly v zákresu zjištěny odchylky průměrně
± 2,6 m ve směru kolmém na její osu.
Uvedeme ještě některé výsledky prací, které prová-

děl Haupt ([1], str. ~40). Pro ty účely bylo využito
profilů silniční trasy zaměřených nivelací - podél-
ného a příčných - které pokládán;leza správné
(dané). Základní mapa 1: 5000 s pětimetrovými
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vrstevnicemi hyla zvětšena do měřítka 1 : 1000. Přes-
nost vrstevnic hyla ± (0,1 + 3,8 tg IX), tedy vyšší,
než předpisuje návod, protože počet zaměřených po-
drohných hodů hyl zvýšen na 500 l1akm2 (šlo o území
urč,ené k zastavění). Dále hyl posuzován vrstevnicový
plán 1: 1000 s metrovými vrstevnicemi, zvlášť 'po-
řízený jako podklad pro výstavhu. Měření hylo pro-
vedeno plošnou nivelací.
Zaměřené profily hyly zohrazeny jak ve zvětšené

základní mapě, tak i ve vrstevnicovém plánu ahyly
zjištěny Ivypočteny potřehné hodnoty pro srovnání.
Z podrohného rozhofu uvedeme jen konečné výsledky
([1], str. 241~243) a sestavíme z nich tahulku.

Podélný I Př,čné
,

"O Odchylky zjištěné s o41edemti!
profil profily~ na absolutní (relativní)

"Oo střední chyba ± m chyby ve výškách~
,;;...

~ ve 1 v v kubatuře v
'00< výškách plochách 14270 (4392) ma rozpočtu,<l

':;;:: m
I

m2 ma

\

% %
1 2 3 4 5 6

1:5000 0,20 4,3 987 (220) 6,9 (5,0) 1,7 (1,5)
.

,
1:1000 0,11 3,7 820 (133) 5,8 (3,0) 1,4 (0,9)

Střední chyhy ve výškách (sloupec 2) jsou",ve srov-
nání s nivelací velmi malé. Pro použitou základní
mapu a při průměrné sklonitosti terénu asi 17° měli
hychom očekávat, chyhu ± 0,75 m. Příznivější vf·
sledky dostáváme proto, že počáteční i koncový hod
trasy jsou výškové hody vyznačené v mapě.
Chyhy v plochách příčných :profilů (sloupec 3)

jso~ při téže šířce profilu 16 m nezávislé na velikosti
plochy pří~néLo profilu a udávají vlastně plochu mezi
profilovou čarou terénu ,z nivelace a ze základní
mapy, po případě z vIttevnicového plánu 1:1000.
Odchylky v kuhatuře a rozpočtu (sloupce 4-:--6)

hyly zjištěny dvojím způsohem. Nejdříve hyly po
zohrazení trasy a příčných profilů v ohou mapách
vypočtenypotřehné hodnoty pro kuhaturuz ahsolut-
ních výš~k zjišiěných interpolací v těch hodech,
, jejichž výšky hyly určeny nivelací. V druhém pří-
padě - výsledky jsou uvedeny v závorkách -.hylo
použito norm;fllního postupu při projektování v·mapě.
Po navržení osy do mapy se sejmouprofily a z nich
se provede výpoč"et kuhatur. Dále se trasa posunuje,
až se dosáhne vyrovnání hmot .. Při tomto způsohu
mají vliv jen relativní chyhy Ve výškách čili chyby
mezi jednotlivými vrstevnicemi, jež jsou malé, neboť

'vrstevnice jsou pečlivě morfologicky·· zpraCOvány.
Přes to, že při tomto způsohu šlo o podstatně menší
celkovou kuhaturu s nejmenším přesunem zemin -
tedy nejméně příznivý případ - jsou výsledky přízni-
vější než u způsohu prvního.
,V celku se ukázalo, že při použití základní mapy

hyly kuhatury určeny s žádoucí přesností. Odchylky
Ve výpočtu kuhatur hyly v mezích 1 % 'až 4%
stavehního nákladu, což je v souladu s požadavky
německých stavehních. odhorníků při trasování.
Vzhledem ~ tomu jme~ovaníautoři prohlašují dále,
že konečné návrhy staveh lze provést na, podkladě

i

mapy 1: 5000 jedině tehdy, hudou-li mít vrstevnice
vyšší přesnost. Toho lze dosáhnout např. zaměřením
většího počtu podrohných hodů (400 až 600 na 1 km2).

Podle Walthera, Haupta i jiných lze tak zvýšit přes-
nost· vpstevnic až na, ± (0,3 + 3 tg IX).

Zmíněný postup - zvýšení počtu zaměřených bodů bez
větších nákladů - se povoluje v územích hdspodářsky význam-
ných a s plánovanou větší výstavbou na základě výnosu saského
ministerstva vnitra (t. zv. Niedersachs. Aufbaugesetz z roku
1950). ~
Tím hychom ukončili tu část našeho pojednání, kte-

rá se zahývá německou základní mapou 1 :5000, a vrá-
tíme se k poměrům ti nás. Tedy především můžeme
vyslovit přesvědčení, že naše mapa 1: 5000 vyhoví co
do přesnosti polohopisu stejně dohře jako německá
základní mapa. Pokud jde o výškopis, lze říci, vzhle-
dem ke zkušenostem s naší Státní mapou 1: 5000 -
'hospodářskou, že pře'snost vrsteV-nicje dokonce vyšší
než stanoví německý návod.
Na zflkladě toho a přihlédneme-li také k výsledkům

zkoumání uvedených autorů, jsme toho názoru, že
naši mapu 1: 5000 dokonale využijeme pro úvodní
projekty inženýrských staveh při trojstupňové pro-
jektové přípravě. Stejně - ve smyslu dnes platných
předpisů o' projektové přípravě - dohře uspokojí
požadavky té fáze projektOVých prací, jež odpovídá
dřívějšímu prvnímu stupni. Jinak řečeno: mapy
1 : 5000 použijeme zejména k předhěžnému i podroh-
nému.stanovení trasy, kvýpočtu kuhatur s vyrovná-
ním hmot li stanovení rozpočtu s potřehnou přesností
i k hezpečnému vytyčení trasy v terénu. Použít
zmíněné mapy v další fázi prací - pro zpřesnění
definitivní trasy, pro přesné stanovení kuhatur apod.
- nehude ani účelné a nevyhneme se dalším měřic-
kým pracím ani tehdy, použijeme-li např. vrstev-
nicového plánu velkého měřítka.

V současné dohě vsak na většině státního ,území
ta~ovou kvalitní mapu nemáme, zde se hudeme muset
spokojit Státní mapou 1: 5000 - odvozenou. Lze.
říci, že polohopis této mapy, který vznikl převážně
zmenše)Úm z katastrálních map, vyhoví našim po-
žadavkům, ovšem po jeho doplnění na stav dnes
platný. Pokud jde o výškopis, hudou'poměry mnohem
horší. Na území v rozsahu více než 20 % plochy státu
hyl výškopis odvozen zvětšením z původních topo-
grafických map J: 10000, 1: 20 000 a'l: 25000,
vytvořen.ých /~ letech 1923 až 1945. Soudíme, že
těchto odvozených map využijeme k přihližnému
stanovení trasy tak, že po jejím vytyčení v terénu
hude možno nákladné měření ve velkém měřítku
omezit na poměrně úzký územní pruh. Převážnou
část odvozených map nehude však možno k podoh-
ným .pracím vůhec použít, protože. maj( výškopisze
starých map 1 :25 000 původního mapování (r. 1869
až 1887), kde jsou ve vrstevnicích chyhy i několik
desítek metrů. Třeha uvážit, zda zde hy se pro ty
účely nemohl pódohněvyužít výškopis nových topo-
grafickýc~ map 1: 25 000.
Není tomu' dávno, kdy hylo u nás rozhodnuto

pořídit v krátké dohě deseti let pro potřehy národ-
ního hospodářství i ohrany státu nové ucelené ma-
pové-dílo- topografickou mapu 1: 10000. Lze tedy
zdůraznit, Že také pro účely projektování staveh
hudéme mít; na celém území naší vlasti kvalitní topo-
grafickou mapu, ktera nahradí.Státní mapu 1: 5000
- odvozenou. Jsme toho názoru, že novou mapu
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,
Karda: K otázce využití topografických map v projektování staveb

_l( vytxčováníkružnice a klotoidy
Ing. Dobroslav Nič, Státní projektový ústav pro výstav~u hl. m. Prahy 526.99:625.724

. .. I -, •

Úvod. Kružnice: Obsah a uspořádání tabúlek, průsečík s podružnou přímkou, kolmice. Klotoida: Obsah a uspo-
řádání tabulek, zvláštní případy, styková tečna a vytyčení kružnice, vytyčení od jiné tečny a transformace souřadnic,
kolmice, tětiva, průsečík s podrúžnou přímkou. Závěr.

Na př~mkáchvytyčujeme body po celistvých vzdá·
lenostec~ napf. po 10, 20 neho 50 m ,a označujeme
je čísly přirozené řady. Z nich jednoduše· určíme staveny poměry
stalličení nebo. vzdálenosti, ulehčíme si výpočet po-
délného řezu a snáze odhalíme chybu měřickou nebo
početIÚ. Chceme-li' si tyto výhody zachovat i na
obloucích, naskytnou se nám potíže s běžnými po-
můckami, např. [1]. Ty mají jen polární souřadnice
takové, že můžeme vytyč\.! body libovolně vzdálené
od začátku nebo konct;: oblouku: Novější [2] mají pro
kružnice pravoúhlé souřadnice při rovnosti oblouků.
Ve své starší práci {3] jsem se p&drobIi.ě zabýval
touto věcí a vyřešil jsem ji tzv. šikmými pořadni-
cemi, s nimiž se p6hodlně pracuje, máme-li vystani-
čenu tečnu. Tehdejší svoje pomocné tabulky jsem po
letech přepracoval, ddplnil a rozšířil i na klotoidu.
Jsou předmětem zlepšovacího návrhu podaného ve St.
projekt.' ústavě pro výstavbu hl. m. Prahy.
Lze dokázat, že. šikmé pořadnice majiobálku.

I Kružnice
O b s a h a u s p o řád á p.í tab ul e k •

Poměr '-6 = ~ znamená středový úhel v bblou-

kové míře. Pak úsečka x = R sin ~, pořadnice kolmá
y = R(1 - cos~) a šikmá z = V(d - X)2 + y2.Do-

plňující hodnoty jsou délka tečny t =Rtg: a tě.

tivy t' = 2R sin : (obr. 1).,

Ukazka 1

1: 10.000 bude možno zcela spolehlivě využít pro
úvodní projekt k předběžnému stanovení trasy na
základě hrubého výpočtu kubatur a vyrovnání hmot,
aby měření ve velkém měřítku bylo omezeno jen na
územní pruh potřebný pro vlastní projekt a stavbu
železničního tělesa nebo silnice, po případě nahrazeno
vytyčením trasy a měřením potřebných profilů.
Nová mapa t: 10000 je dnes zatím vyhotovena

na, -qzemí malého rozsahu. Tato plocha se však bude
postupem ča,su velmi rychle zvětšovat a tím otázka
využití zmíněné mapy bude stále aktuálllějš~. Bude
na nás, zeměměřičích, 'abychom upozornili stavební
odborníky na všecky přednosti nové topografické
mapy 1: 10000; podstatně tím přispějeme k zhospo-
dárnění projekčních prací. Vzhledem k tomu bude
vša,k pro nás nejvýš důležité prozkoumat včas všechny
možnosti yyužití této mapy ---: zejména v projekto-
vání staveb - aby velkých finančních prostředků

, "

věnovaných na její pořízení bylo opravdu hospodár~ě
využito.

Litera tura:
[1] Haupt: Die Verwendbarkeit der Deutschen Grundkarte

1 : 5000 fiir ingenieurtechnisché En1lwiirfe. Zeitschrift fiir
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[2] Jirsák; Projektování a rekonstrukce železnic.Učební texty
vysokých š.kol. Praha: SNTL 1956.

[3] Koppe: Uber die zweckentsprechende Genauigkeit der
Hohendarstellung in topographischen Pl1inen und Karten
fiir Allgemeine tec4nische Vorarheiten.•Zeitschrift fiir Ver-
messungswesen (1905), čís. I, str. 2-13, čís. 2, str. 33-38.

[4] Koppe: Eisenbahnvorarbeiten und Landeskarten. Zeit-
schrift fiir Vermessungswesen(1906), čís. I, str. 2-9.

[5)Walther: Die Verwendbarkeit der "Topographischen
Grundkartel: 5000" fiir Ingenieurentwiirfe. Die Bautechnik
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[6] Walther: Die topographische Grundkartel: 5000 im Dien-
ste des Bauingenieurs. DieBautechnik (1935), čís. 31,
str. 419'-421, čís. 33, str. 443-444.

V,tabulkách (ukázka 1) jsou k argumentu ~ se-
t ,ť x Y

7: = R' 7: • R' ~= R' 'Y) = R
z

a C, 1f' Funkce po setinách nezávisle proměn-

né jsem vzal z m'atematických tabulek [4] nebo
doplnil z řad a dále interpoloval podle Stirlinga [5].

!y

~,
!D "
I "i ",
I " ..' ,y-"">::,I '-t··7~'/. ...•....i e ....··r .../"..... !

i ....····/4<1"/ 1\ \t
~ ~;' I /;11 ;
, ;' .-,.f-L._ ...J1Lxt 'i :,'

.g:::::::::~=-~=::~.::::::::~,

Argument postupuje po 5 desítitislcinách. a to po
setinách ve složených řádcích, podrobněji ve sloup-
cích. Prvá dvě míl'/ta hodnot jsou ve slonpciOO,
další tři vpravo pro chod 5 dcsítitisícin. Tečka p'řed
číslem znamená, že prvá dvě místa je nutno vzít
z .dal~ího složeného řádku. Tečka za číslem značí.
že 6. místo v zaokrouhlení je 5.' Tabulky v rozsahu
O< ~< t,0095 stačí téměř ~,ždy. Vfjimečné pří.

,
O 00 05 10 15 20' 25 30 35 1,0 1,5 50 SS óO 65 70 75 80 85 90 95
. 7: 0,53, r03' '134-· 7M 198 82,9- 861 89Z' 92~' 956 981- '019· '051-'08.1 ·115 'l~r ·;19, '211 ·21N ·2rs ·.JO,

7:' 0,93 2KJ' 288 332- J16 .uO 46~' 508' 5.5'2' 596' 640' 685 129 113 811 861' 90S' 91,9' 9'13' '038 '082~
.~ 0,82 M9 S17' S't5- 511t 602 630' 658' Mr 1/5 193' rr,. 199' 82r 855 883 910' 938' 966' 991,' '022o-

1::::\' "I ·0,~3 410 511 552, 593' 635 6'16 .,t,· 158· 800 84-1 882' 924' 96b ·oor· 'O~9 '092' '1.12 '1'3''US .25ó'
5 0,45 828' 8'/1,' 920' 9b" ·oJ2· '059 '105 '/SI '191 '293' '289' '.135' 'J82 '1,28 '~''t. '';2.0' 'Sbl '6'.1' ·tJv· ',Ob
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pady se počítají přímo ze vzorců. Klimeš a Loskot [2]
VYP9četli rozdíly daných oblouků a jeji~h tětiv pro
dané poloměry (str. 542-543).

Průsečík s podružnou přímkou

Nazývám tak přímku méně duležitou v trase
(kraje polních cest, hrany a paty břehů atd.). Prů-
sečík ten určíme již od tětivy mezi dvěma posloup-
nýmí body. Na pásmu odhadneme úsečku x pru-
sečíku, yypočítátne doměrek ť - x = x' a zpaměti

, t., . I

nebo na logaritmickém pravítku pořadnici y = ;~ .

Přezkoušíme, a je-li veba, opravíme, a pak průsečík
vytyčíme. Na obloucích s velkým poloměrem se
tětiva mezi dvěma body dosti přesně rovná délce
oblouku., Vzorec je vlastně rovnicí paraboly dru-
hého stupně, která prochází dvěma posloupnými
body, má osu kolmou k tětivě, v ní souřadnicovou,
osu X a parametr rovný poloměru kružnice (obr. 2A).

ť
Je-li x = -= x', dostaneme známý výraz pro2

vzepětí oblouku. Odvodíme jej rovněž z rovnice

kružnice y= R - VR'2- x2= R [I-VI - (;t]
rozvinutím odmocniny podle binomické věty a
vypuštěním členu čtvrtého a vyššího stupně:

y = R [1 - 1+~(~r- +(~r+ .: ..] ~ 2~ .
Fiala [6] uvádí mylně k = ;~"a to i v číselných

tabulkách (k je vzepětí, t tětiva).
Nemůžeme-li zanedbat rozdíl mezi kružnicí a para-

bolou, počítáme podle vzorce
y2+yV4R2- t'2+X2- t'x= y2+ yV4R2_-t'2- xx'= 0.
Dostaneme jej z rovnice kružnice .

(
ť )2 (' V ť2 )2

X ~ 2 + y + R2 ~ 4" = R2 po~le obr.2A.
-.c "
Úhel mezi zmíněnou přímkou ,a obloukem (jeho

tečnou) změříme dostatečně přesně např. pomocí
rovnoramenného trojúhelníka. Jedno rameno a je
v přímce, druhé v tět~vě mezi průsečíkem a jiným
bodem na oblouku (obr. 2B), základnu označíme b.

Pak sin ~ = :a' e je obvodový úlíel k oblouku,

v jehož tětivě je jedno rameno. trojúhelník~; najd,e se
ve vytyč ovacích tabulkách (polární souřadnice). Uhel
oblouku a přímky je součtem ev; = ({J + e.

Kolmice

Při zaměřování nebo stavebním vytyčení příčných
řezů potřel?ujeme kolmice ke kružnici. Určí se nej-
jedno'dušeji, je-li přístupný střed. Obvykle to není
možné. Následují-li body za sebou ve stejných vzdále-
nostech, vytyčíme v bodě hranolem nebo zrcátkem
stejně dlouhé kolmice k oběma sousedním tětivám
a základnu tohoto rovnoramenného trojúhelníka roz-
půlíme. Není-li ani to možné, postupujeme podle
obr. 2C. Tečna s tětivou svírají úhel e, který je i mezi
kolmicí k tětivě a poloměrem. Najde se pro daný
oblouk a poloměr ve vytyčovacích tabulkách. Po-
užijeme' opět rovnoramenného trojúhelníka, který
má vrchol v daném bodě, jedno rameno a v kolmici

k tětivě, druhé v poloměru a základnu M = 2a sin ;.'

HO~Iíota sin ;. je ve vytyčovacích tabulkách. Vo-

líme-li např. a = 10 m, dopóčítáme ,M snadno
zpaměti.

Klotoida
Obsah a uspořádání tabulek

Zvolíme-li za nezávisle proměnnou poměr (1=

= .~,oblouku a parametru, můžeme vypočítat i pro

klotoidu tákové tabulky, aby se podle nich dal vy-
tyčit bod libovolně vzdálený od začátku. Fresnelovy
integrály pro pravoúhlé poměrné souřadnice mají
potom tvar

x s ~~)' (~)8
~= A =7[ 1 - 22• 5 . 2! + 2'. 9 . 4 !-

I (~-r (~t
- ~ .13. 6! + 28.17.8! - •.•] ,

y s (~ r (~r, (~r
1]= 7= A [ 21 • 3 . I! - 23 ~ 7 . 3! + 25 • 11. 5 ! -. (~r {~r
- 27.15.7! + 29• 19. 9! - ... ] .

,Z nich se určí poměrná pořadnice šikmá

a poměrná začátková tečna

T = ~ = ~ ( x - t;r )I= ~- t; ({J •

Úhel ({J tečny v. bQdě s tečnou začátkovou je dán

, , . h' 1( S)2 PI' , 'h I Iznamym vzta em ({J = 2A' o arm u e ({J

08Y a tětivy, která spojuje počátek s bodem, vy-

plý~á z rovnice tg ({Jí = ~ (obr. 3).
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Tahulky (uk. 2) jsou upraveny podohně jako pro
kružnici. Jejich rozsah O <a < 1,0095 stačí téměř
vždycky, případy výjimečné se spočítají podle ta-

lY
~i \
I
i
i
I

hul~k Veselého [7], z nichž se vezmou i základní vy-
.tyčovací údaje. Tahulek jsem použilprvně r. 1948
na silnici III. tř. Radětice - Drsník ~ Pečičky
v okrese Příhram, kdy jsem měl i tahulky hlavních
údajů uspořádané. podohně jako Veselý.

Zvláštní případy

Souměrný i nesouměrný ohlouk složený ze střední
kružnice a krajních kldtoid uvádějí Veselý ;:7] neho
Klimeš a Loskůt [2].

.... . ,"
I~'" 1/'

o,'· .~, I..·.. .
.' ·)f..oc \/...y, ~-!...\L'" \ .

."" ./ ..•...'1 I '\~t:" .\#~v ./ .I),.~"ll \( :~~ \..... /L'Y. )..jii ....•....~< / /~~ . l'I/: .....~\...... ",y / i:,., /I', .••..,,~ .. 'li.·
/ •••. F / 'l........... .. ""-\ ..,..-' ~:It(.... ,/ ~ .. / A1 .':0. ,,'!.-'

.. ~ ..( ~,:" .~,
~{l/ <{ >~

'.,Jt ;dl //
.tf

Nesouměrný ohlo uk, složený jen z klotoid AI a A2,

, k I v kř' , R A i A ~ Sma na sty U po omer IVOStl =y= y' ty-
. bo ! , 2

ková tečna, je tečna na styku ohou ohlouků a
svírá s tečnami hlavními úhly

1 (dl)2 1 (d2)2 . ž' . , h ~-fPI= '"2 AI a fP2= '"2 A
2

,Je mUSI vy ovetl

podmínce fPI+ fP2= IX' (ohr. 4), Dostaneme
, IX Ai IX A~

fPI= A 2 .:L A 2 ' f[J2 = A 2 + A 2 .'
l' 2 1 2

d -:....A 2 V 21X d - A 21/ . 2' IX
1 - i. . A~ + A~ , .2- 2 Ai + A~

Z ú~lů fPneho ohlouků d vyplývaJí souřadnice X, Y

Uká.zka 2.

styku a délky tečen tí = XI- YI ,
tg fPI

t' - X Yz'" Y2
2 - 2---' t2 - -.--,

tg fPz SLnfPz

TI = tí + (tr + tq) s~ fP2,
sm IX

" Y1tI = -,--,
SLnfPI

T2=t~ + (tf + tq ) s~ fPI_
SIn IX

Vrcholová vzdálenost Z je délka kolmice spuštěné
z průsečíku tečen na ohlouk s větším A do hodu
(xo' Yo' 80), Tečna v hodě tom svírá s tečnou hlavní
úhel' fPo' Pro Z dostaneme dvě rovnice

Z = TI - Xo = Yo \
sin fPo. cos fPo

U ' - TI - XopraVIme Je na jedinou Yo= ---- a řešíme
tg fPo

zkusmo volíce 80, - Klimeš a Loskot [2] počítají
na str. 88-90 nesouměrný ohlouk průhěžný s da-
ným min R a různým odsunutím.

Ohlouk nesouměrný, složený z vjezdové klotoidy
A a výjezdové kružnice R, má tečnu vjezdovou

TI = X - R sin (/J + R tg 2
1X + (LlR ) a vý-

~ tg n - IX'

IX LlR R
jezdovou T2 = Rtg -2 + . ( ) , kde LI =. sm n - IX

d2 A4 - d 'v k v - d= 24 R = 24 R3 Je o sunutI tecny ruzmce o

rovnohěžné tečny hlavní. Význ~m ostatních písmen
je zřejmý z ohr. 5. Vzdálenost kružnice od průsečí-
ku tečen Z =VT~+ R2 - R; převládá-li v ohlou-'
ku klotoida, hledáme podle předešlého případu.
Někdy, např. v ohtížné, situaci v zlilstavění, je

vhodné vložiti mezi, hlavní tečny jedinou klotoidu
a napodohit tak nesouměrný případ předešlý (ohr. 5).
Z vnějšího úhlu IX tečen a parametru A vyplývá
délka d = A V 2_1X_, minimální poloměr~ v •..konci

ff" 00 05 10 15 20 25 30 35 4IJ ~S 50 55 60 65 10 15 BO BS 90 9S

r 0,29 3~8 381' +15 ~"8+81' .51.5" SI,B' 5'8Z 615 6M 682 11S' '#1' 10Z' /115' 8"9 88Z- 915 91,9 '182'
~ IH3 959 -009 '058' '1()8- '158 '208 ,U,· '301' '3S1 ·'tOl '+56' ',506' '556 '606 ·6SS' -10S' -l$S '805 -1)51,''90'1'

.:t- ITl ~01 +19 +U· 't28' +33' +38' ~I,3'#8' +S3 1t50 1t63, "68 ~'3 "'8 +83 +88 "'93 "98 ';03 500 S13...:j. ,0,01 1,20 +25' +29' 't31,..+39' f#' ++9' +5+ "59 #14 1,69 +r" 4r9 +8IJ. +89 +94 1t99 ';09 5/J9 SI"<=:l' ., 5° .32'ltl 33'32 WIB 3S'tJ3 35'.tt9 J6'3s 31'20 38'06 38'52 39'J8'tO'2" 1,1'09 ~tS5 "2'41 "320 fI,'N '15'- 'tFI6 "6'32 fl't9
'f' 1° SO'5'551'/0 nis 51'.10 Jl'.fS SÚI 52'l6 ~2~0 .$2'.f6 5.112 S3'!., S.1f2 533B St/!3 51/28~4# sl,YI SS!" ssj/) ss'.Je
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A
min R = ~-- a' souřadnice X, Y konce. OdtudV~
d 'lk v v, k ' T 'X Y k ée a tecny zacat ove I = ,..----- a oncov, tg qc

T2 = ~. Vzdálenost průsečíku tečen od oblouku
SIn oe:

, v, 'k . Z ' TI - XoJe nutno pOCltat z usmo z rovnIC = .
sm To

- ,---.!L nebo Yo= TI - Xo . Volíme zase délku.
cos To ' tgf{Jo

Sooblouku od začátku k patě kolmice spuštěné z prů-
sečíku tečen na klotoidu.

~tyková tečna a vytyčen~ kružnice
Kružnici mezi klotoidami vytyčujeme od tečny

stykové [2] nebo vrcholové,. nikoliv od tečen hlavních
nebo od rovnoběžek s nimi. Úsečky ipořadnice jsou

tak kratší. Vytyčíme ji snadno (obr. 6). Začátkovou
tečnu t klotoidy vypočítáme z tabulek; dá nám bod 1
tečny stykové. Bod 3 na druhé hlavní tečně dosta-

neme z trojúhelÍiíka 013; 03 = (T- t) . si(nCP,ňi.)'
" sIn oe:-Y,J

- Y - sin oe:
12 = ~, 13 = (T - t). (" 'ňi.)' PodobněSIn Y,J sm oe:- Y,J
se určí druhá styková tečna. Vytyčení tečny theo-
dolitellJ. ve styku uvádějí [2] na str. 78.
. Neni-li vrcholová, vzdálenost příliš dlouhá nebo
příliš krátká, je pohodlné vytyčit kružnici od tečny
vrcholové. Při souměrném oblouku je kolmá k ose
souměrnosti úhlu 'Jt' - oe:,vytíná stejné úseky 03' =
. Z hl v, h vv) ••• 2,Z=--- na . tecnac a men mezI mml ---

. oe: oe:~-2' ~-2
Vytyčení od• ]lne tečnya transformace

souřadn~c
Vycházejí-li pořadnice od začátkovétečny příliš

dlouhéuebo vadí-li nám riějaképřeká'žky, užijeme
tečny jiné (obr. 7). Tu vytyčíme některým známým
způsobem, není-li tečnou' hlavni. Počátek pomocné

souřadnicové soustavy má v hlavní soustavě souřad-
nice X, Y a osy X a X' svírají úhel CP. Z obrázku
se snadno vypočtou transformační rovnice

X' == (x - X) cos cP + (y - Y) sin CP,
y' = ~ (x - X) sin cP + (y - Y) cos CP,
S'= S - S,
z' = V-(s-, -_-x-'-)2-+-y-'2.

~ ,. \

\'. (z,y-s) ·····;"ti-
", f'x"J's'/ "*/". ?' I Y,"
'. -1"L, v' I .11-"

(X,r,SJ( ,irj
S .... ~yl \ : ~

._._ . ....::.:t .. i-1-. -.l~.L-x'r- ._x.;;;..•~••... _._ ~. 1 '
- ..._ ....~---..~............•.......... _._-~

Podobně lze vytyčovat i kružnici od přímek zcela
libovolných, např. od stran složitého vytyčovacího
mnohoúhelníka. Mluví o tom podrobněji Vykutil [8].

e '
Kolmice

Jeden způsob uvádí Veselý [7]. Je vhodný, vy-
tyčujeme-li kolmice zároveň s čarou pravoúhlými
souřadnicemi. Vytyčujeme-li je odděleně a nemáme
již bodů na tečně,avšak vidíme-li z každého bodu
klotoidy na její začátek, užijeme způsobu podobného
postupu Veselého z polární metody (str. 38-39).
Tětiva s tečnou svírají úhel f{J...:....T' (obr .. 3), jež oba
jsou v tabulkách. Stejný úhel svírají i kolmice k nim.
Od kolmice k známé tětivě přejdeme na normálu
rovnoramenným trojúhelníkem s rameny a v kol-

nlÍcích a se základnou M == 2a sin T -; T' • Hod-

noty M např. pro a .= 10 m lze sestavit v tabulky

opět s nezávisle proměnnou d = ~ (uk. 3).

•
Tětiva

Počítá se nejjednodušeji ze souřadnicových roz-
dílů t'.= V (LlX)2 + (Lly)2 = A V (Llg)2 + (Ll1)2.
Přesnost logaritmického pravítka nepostačuje, ale
práci si usnadn.íme tabulkami čtverců [4, část 2 a 3].

Tětivu k oblouku Lls (např. k délce pásma)
můžeme přibližně počítati jako na kružnici. Oblouk
k ivytyčenému bodu budiž s, k bodu o Lls vzdále-
nějšímu s + Lls. Tečny svírají s tečnou' hlavní úhly

m _ ~(.!.-)2 a m + LIm ' (s + LlS)2 Odtud
T - 2 A Ti T 2 A2

,(j 00 OS 10 15 ZD ZS 30 35 !to /tS 5"0 SS 60 ó5 1{) 1S .<90 tJS 90 95
0,36 t?H O,/f3 0,1,3 IH-9 a# t?fl, a# 1J,9~0,# 0,# 4~t, 0,1,5 0,"5 alt5 0,1)5 0,"5 1J,1,5 D,I,S IÚ5 ~"S
0,31 0/16 0/16 4'16 o,ltb o,~6 I{#J 41,ó 0,1,., Mr 0,t,1 0,'" 0,"[ 0,1,1 0,'" 0,1" 0,/11 o,M MO MO O,M
0.38 0,1,8 MO 0't8 o,'f9 0,49 0,+9 0,49 0,99 (J,49 ~~9 0,"9 450 0,50 0,5"0 0,50 0,50 0,50 t?50 0,50 0,51
0,39 aSI 0,51 fJ,S'! o,SI 0,51 o,,,! (U2 0,,,2 0,52 f(,52 0,52 0,52 0,52 0,52. 0,53 0,53 0,53 0,53 o,SJ 0,53
MO 0,53 i-S3 0,5'1 o,S.{l o,s't 0,59 45't 0,J''t o,s't P,5S 0,55 0,55 0,55 11,55 0,55 0,55 0,55 0.,6 056 0,56
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sin Ll
2
CP v řadu.Dosta-

neme ť = 2R [LlCP _ (Llcp)3 + (LI cp)5
2 48 120.32

[( LICP)2]2l
dosazení a úpravě t' = LI) 1 _ (Llqí)2 + 3 24 , ", 1 24 10

t' - 2R sin LIcp rozvineme- 2

- ... ] apo

~růsečík s podružnou přímkou

Přímka protíná tětivu t' = 01 v bodě 2, 02 = a"
ff - a' a svírá s ní úhelfJ (obr. 8). Tětiva

ly
i
i
i
i
i
j
i
!

j

,t' == V (LlX)2 + (Lly)2 má s os~>u-X úhel IX, jehož

Lly' P ,o V'k W k v I'"tg, IX,= LIx. ro pruseCl pnm ys caroup atl rovlllce

průmětů
Xo + a cos IX+ Tcos(1X - fJ) = x,
Yo+ a sin IX+ T sin (IX- fJ) = y,

ze kterých, vyplývá

T = x - Xo - a cos IX_ Y - Yo - ,a sin IX nebo
cos (IX- {3) sin (IX- fJ)

a sin fJ + (x - xo) sin (IX- fJ) = (y...,-Yo) cos (IX,- fJ)·
Řešíme zkusmo volíce s~'jemuž přísl~í x, y a při
výsledné hodnotě i cp. Uhel přímky s klotoidou je
paky = cp '- (IX -fJ).

Jestliže 01 -.:-01, řešíme přibližně podle Veselého
[7, str. 36;-37].

Závěr
Popsané tabulky umoznUJl výpočet souřadnic

zcela' libovolného bod~ na kružnici a na klotoidě
a jeho vytyčení bud metodou ~vou souřadnic nebo
metodou šikmých pořadnic. Ta je výhodnější, neboť
kromě tabulkového argumentu vypočítává jedinou
h.odnotu a z ní se vytyčuje; využívá se k tomu bodů
vytyčených na tečně při určení průsečíku tečen.
Libovolný bod na klotoidě lze vytyčit qvěma sou-
řadnicemi i podle tabulek Em. Svobody [9], které

mají za argument poměr .; oblouku libovolného

bodu a délky celé klotoidy.Této výhody celistvého
staničenÍ příčných,řezů na obloucích postrádají dosa-
vadní tabulky a rovněž i připravované Ant. Kutno-
horským [10]. Jejich autor používá klotoid s délkou
zaokrouhlenou po 10 m a neokr()uhlého parametru
a vypočetl ohě souřadnice s krokem 10 m. ,
Článek dále přináší řešení některých úloh o kruž-

nici a klótoidě, jež přímo souvisí s vytyčením a jež
nehyly dosud uveřejněny, nebo jiná řešení úloh
známých, tak jak je pisateli pos~ytla praxe. (Pozn.:
Článek byl odevzdán redakci v září 1956 a s puplika-
cemi [9] a [10] srovn~ÍJ. na popud recensentův v červnu
1957.)
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Rozmanitosti
Zpráva o III. výstavě, čs. strojírenství v Brně ,/

1.9. - 30. 9. 1957. 621:061.4(437)
Dne 31. srpna 1957 byla v Brně slavnostně otevřena III. vý-

,stava československého strojírenství a probíhala celý měsíc září.
Byla svým rozsahem i počtem exponátů zpačně větší než pře-
dešlé. Zatím co loňská výstava ukázala převážně exponáty,
které mají sloužit potřebám rozvíjejícího se strojírenství, letošní
výst.ava bylapodheslem"Mechanisací a automatisací k vyšší
produktivitě práce a k lepšímu růstu životní úrovně lidu".
Měla tedy ukázat doslova nástup k mechanisa~i aautomatisaci
v celém ;našem průmyslu, dopravě, zemědělství, stavitelství,
kancelářích', úřlldech a-v nepos.ední řadě též předvést novinky
ze všech j~ných oborů, jakož i ve' zboží široké spotřeby.
Všeobecně je možno všude konstatovat, že jedním z mnoha

uka~telů a charakteristických znaků technického rozvoje a po·
krokuje snaha o za-vedeníautoinatisace' amechanisacedo veš·

keré lidské ,činnosti. V poslední době"vyrůstá na celém světě
zájem o,zmodernisování a co nejvyšší uplatnění nové administra-
tivní, statistické apod. techniky všude tam, kde je to jen možno.
Ze závodů, které přispívají na tomto poli nemalým podílem

svou výrobou a kromě jiných výrobků vystavovaly téŽllěkolik
typů psacích, počítacích strojů, rozinnožovače aj. kancelářských'
strojů jsou:
1. Závod Jana Švermy, n. p. Brno vystavoval a uvádí do

oběhu - ,
a) standardní psací stroj Zeta II, nový stroj maximální rych.

losti, nehlučliý chod,' naprostá vyrovnanost písma; viditelnost
psaného řádků,
b)přenosný psací stroj Zeta 1$15,
c) elektrický sečítací stroj Zeta 1512,
d)' elektrický Zetaprinton 20a 30,
e) vysoce výkonný nový typ psacího stroje model 1502. na.

zvaný "Consw", vyniká řadOu přednostních zlepšení, jež jej
'staví mezi nejkvalitnější stroje zahraničních značek. Je to stroj
moderní, tuhé konstmkce, velmi ušlechtilých tvarů, krásného
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Nivelační " 2m p 5/prI-i 603-03 25x mm 2° do mm 100 O mml mm mm 2,0 3,40stroj NK 25X 28 219 mm 15"/2 65 19 5° ±4 '.
00

- - - - - - -- ------ -- --- --
Nivelační "

1.4
8" ažpn- 602-04 30x 45 do 100 O 8//2 ±2 1,8 2,2.5stroj N 30x 10"/2

00

- - - - - - -- --- -- - -- --- --
Nivelační ., 1.4

7" až 5'/5e přímoprI- 603-04 30x 45 do 100 O 8//2 61 ±2.5 1,95 2,25stroj NK 30x
00

lO"/2 1'/le odhad
- - - - - - -- --- -- - -- --- --

Balón theodo- 1/10° -
lit 605-10a 16x 2.5 3° 3.5 t.j.6' 3,0 1I,5

- - - - - - -- --- --- -- -- -- horiz.
Kapesní niv. lm

kruh 0°-
5° 30/ 360°ver-přístroj KNK 603-01 8.8x 12 do 100 O 30'/2 40"/2 ?6 5g SOe 0,6 tikální8.8X 00 \

_5° až

-'-
+195°

- - - - - -- --- --- -- --- --
Theodolit TH se dvěma
30x s elektr. záměr- dopouz-
osvětl. nými 1.3

40"/2 30" dra ne-
terči a 30x 45 do 170 100 O 120 4,74 8,0 vnikne
dvěma 15"/2 le prach ani00

"třínož- voda
kami .

vzhledu, má tichý chod, I)celová ložiska vozíku, ostrý otisk
písma, rovnoměrnou sytost littJr a· další zařízení, která po-
tvrzují výkonné konstrukční pojetí a dokonalost technického
provedení.
2. Meopta, n. p. Praha XVII, ul. Dr Musílka 208/5 předvedla
a) Nivelační přístroj NK 25X, typ 603-03. Použití: je určen

pro nivelaci III. řádu, pro běžné tacheometrické zaměření
plochého. přibližně rovinného území, pro projekty meliorační,
pro pozemní stavby, k vytyčování profilů atp. Na děleném vodo-
rovném kruhu lze měřit úhly s přesností (nqnickou diferencí)
5/ nebo Sr. Přednosti: precisní konstrukce a pevná stavba pří-
~troje zaručuje přesnost měření. Tím, že všechny mikrllmetrické
šrouby (jemná a hrubá ustanovka, elevační šroub a točítko
k zaostření dalekohledu na cíl) jsou umístěny po pravé straně
dalekohledu, je tento přístroj řazen k nejlépe uspořádaným nive-
lačním strojům. Měřič nemusí při observaci stroj obcházet1 čímž
se práce zjednoduší, urychlí a nesníží se stabilita urovnaného
stroje.
b) Nivelač,ní přístroj N 30X, typ 602:04. Použití: nivelační

přístroj pro přesnou nivelaci II. a III. řádu, pro běžnou tachy-
metrii,' pro pozemní stavby vysoké přesnosti (železnic, tunelů,
mostů), pro měření deformací (poklesy při pfehradových zdech),
pro montáž turbin, dynam, velkých strojů apod., Přednosti:
jako u předchozího stroje.
c) Nivelační přístroj NK 30X, typ 603-04. Použití a přednosti

jako u stroje ad b). '
d) Balónový theodoli1;typ Meopta 605-10a slouží k sledování

pilotovacích balónků plněných vodíkem. Bližší v č. 3/1957
tohoto časopisu.' .
e) Nivelační přístroj KNK 8 . 8X, typ 603 01. Použití: k pro-

vádění nivelačních a polygonových pořadů, k měření příčných
profilů silnic, železničních náspů, k měření staveb. parcel, vod-
ních staveb, melioračních prací apod. Jejím možno měřit
i horizontální úhly a pomocí dálkoměrných značek v dal'eko-
hledu je možno opticky měřit vzdálenosti.
f) .TheodoIit TH 30X s elektibkým osvětlením: je univer-

salní repetiční, úhloměrný stroj s odnímatelnou třínožkou. Po-
užiti: pro triangulace nižšího řádu, polygonální měření, inže-

nýrskou tacheometrii, vytyčování oblouků a pro veškeré If1ě-
řické práce na staveništi.
3. Aritma, n. p. Praha 6, Tř. obránců míru 23, vystavovala: ,
Děrovač M 140, přezkoušeč M 600, třídič M 210, tabulátor

M 300, součtový děrovač M 400, kalkulační děrovač T 501,
počítáč T 520, opakovač T 710. .
V důsledku usnesení vlády o mechanisování,administrativních

prací v našem hospodářském životě provádí n. p. Aritma též
internátní školení pracovníků strojních početních stanic.
Jedině o závodu Meopta možno říci, že jejich výrobní pro-

gram obsahuje speciální stroje pro
a) geodesii, a to theodolity, nivelační stroje, kompasy a jiné

měřicí přístroje,
b) mikroskopii: školní, pracovní, badatelské binokulární

mikroskopy a příslušenství,
. c) váhy, a to analytické, technické a obilní měřiče,
d) brusírna optiky: objektivy, okulary, hranoly všech sys-

témů, planparalelní skla, zrcadla, dělení a leptání skla, hIiníko-
vání a antirefiexní povlaky ve vakuu.
4. Závod M. Ferebauer-Puffer, Brno, Stará 27 vyhotovil a do

prodeje předává nově upravené logaritmické pravítko značky
"Fepur 25". Je určeno hlavně pro zeměměřiče a stavební tech-
niky. Jeho zásadní změnou proti standardním typům je gradové
dělení všech úhlových stupnic. Pro potřebu zeměměřiče má ně-
kolik speciálních stupnic. Pravítko je universální, mimo zvláštní
účely je použitelné i pro všechny běžné výpočty. Proti typu
Rietz jsou základní, reciproká a kvadratická stupníce na obě
strany poněkud více prodlouženy. pro usnadnění práce počtáře.
Předpokladem správného výpočtu je dokonalá orientace na
stupnicích a zběhlost v odečítání a nastavování jakéhokoliv
čísla.
Pro celkové zhodnocení výstavy je jisté, že dokonalý výrobek

'zavazuje závod, konstruktéra, technology a konečně všechny
provozy k tomu, aby další a nové výrobky byly provedeny ještě
lépe, a tím . ,
1. pomohly udržet dobrou pověst zboží označené "Made in

Czechoslovakia" v zahraničí a
2. zaručily nám předpoklady pro výstavu v roce 1958. Až
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se totiž letos sejdeme znovu na puvabném pisáreckém výsta-
višti, bude zde již dějiště československého vzorkového vele-
trhu s mezinárodní účastí.
Domníváme se, že forma vzorkového veletrhu, daleko bližší

svoupovahou reálným podmínkám soutěže na světových trzích,
muže být podnětným impulsem pro další rozvoj našeho pro-
myslu, který své možnosti na předchozích brněnských výsta-
vách bezpochyby plně prokázal.

Ing. Ed. Jelínek - OM8 Třebíč

Půdní mapa okresů Postupim a Frankfurt
526.89:631.84(43)

V pudovědné edici Bodenknude nud Bodenkultur vyšel pátý
sešit s pojednáním o pudní mapě okresů Postupim a Frankfurt
(Bodenkarte der Bezirke Potsdam und Frankfurt), vydaný
Institutem pro půdní mapování ministerstva pro zemědělství
a lesní hospodářství Německé demokratické republiky nakla-
datelstvím VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1956. Sešit
v polotuhých lepenkových deskách rozměrů 21X 30 cm má
32listy a dvě přehledné mapy obou jmenovaných okresů. Hlavní
mapa, bohatě kolorovaná, na papíru rozměrů 128,5 cm šíře
a 91,5 cm výšky, v měřítku I: 200000, je opatřena nápisem
Bodenkarte der Bezirke Potsdam und Frankfurt a vysvětlením
24 barevných značek půdních typu, u každého s uvedením ze.
mědělské upotřebitelnosti. Níže je v šesti skupinách 26 značek
různých pudních ,druhů (Bodenarten). Nakonec je vysvětlení
značek pro vrstvení pud a jejich mohutnost. Hranice okresů
a krajů jsou vytaženy červeně. Připojená malá nekolorovaná
přelíledná mapa na papíru rozměrů 38X 27,5 cm, měřítka asi
4krát menšího, obsahuje jen rozdělení obou okresů v 9 půdních
o~rsků, po straně vyjmenovaných, v mapce tlustě černě ohrani·
čených a velkými arabskými číslicemi označených.
V předmluvě připomíná ředitel institutu prof. dr. Hermann

Stremmc, že zvýšení zemědělské produktivity, od zemědělství
stále požadované, je možné v prvé řadě při znalosti půdních
poměrů území, neboť puda je základem každé zemědělské vý-
roby. Podkladem pro poznání půdních poměrů je půdní mapa.
Jak v úvodu sděluje dipl. zeměd. Fr. K. Kluge, obsahuje zpraco-
vaná pudní mapa údaje důležité pro posouzení vlastností půdy
a sice půdní typ (plošně vyznačený v barvách), pudní druh (se
značkami) a znázorněné půdní vrstvenÍ. Tato zjištění jsou cen-
ným podkladem nejen pro půdoznalecké zkoumání, ale i pro
zemědělské plánování a praxi.
Obsah sešitu je rozdělen na čásl všeobecnou (str. 5-23)

a speciální (str. 24-63). Ve stručnét'li článku Geologický vznik
IIvytvoření půdního povrchu je zmíněna příslušnost obou okresů
severoněmeckéhoprohloubení k severoevropskému zaledněnému
území, v němž se půdní povrch vytvářel během tří ledov.ýchdob
a dvou ledních meziobdobí.,nanášením masy kamení, kamenné
tříště a sutiny (štěrku), ledními spoustamí výše až 1500in
vlečené a táním uvolněné. Při ústupu ledovců vytvářely se
táním hluboké zářezy, plné mocných vodních toků, deroucích
se ve směru labského údolí k Severnímu moři.
Usazeniny, morény a z nich usazené pískoviny vzniklé od

ledovců během různých ledových dob počítá geologie ke čtvrt-
hoří (Quartiir). Tvoří kamenný podklad vysokých ploch nebo
území slínových štěrkovin, která jsou označována jako diluvium
nebo pleistocén, nížiny pak a údolí, vytvořené v nejmladší době,
jako aluvium nebo holocén. V pojednání byl půdní povrch
vzniklý ledním transportem kameninových mas rozdělen v obou
okresích do devíti pudních okrsků.
Půda je však jen jedním z produkčních činítelu, spolurozho.

dujícím.o vývoji rostlin. Stejně duležitým faktorem je pod-
nebí (klima). Pudní kvalita muže být tedy uvažována vždy jen
ve spojitosti s klimatickýJ;lŮpoměry. Proto jsou klimatické po-
měry obou okresů podrobeny širšímu pozorování. Zmíněna je
doba asi před 20 tisíci léty v době ústupu ledu a odtoku vodních
spoust, počátek to vegetace na vyšších ploc;1lách,s vývojem
slatinných stepí a pak s nenáročným stromovím (nízká bříza,
olše, horská borovice), při letní teplotě asi 12 st. a při velmi
studených zimních měsících (borealI\Í - severská - doba). Po ní
ve vlhčí a teplejší době, atlantské, nastaly asi před 7000 léty
v severoněmeckém prostoru značné pohyby v zemském nitru
(prolomení úžiny La Manche, rozšíření Severního a Baltického
moře - litorinální doba). V této klimaticky příznivější době
podpořen vývoj dubu, lípy, jilmu. V nastavší sušší sub-
boreálné době (bronzové) asi před 4000 léty byla proměrná
roční teplota o 1-2 stupně vyšší než dnešní. Převládala boro-
vice a začal se ujímati buk. Smíšený bukový les zatlačuje du-
bový. Kolem roku 1000 n. I. počal-člověk ve větší míře káceti
lesy a na volné pudě zemědělsky hospodařit. Kácení postupo.
valo úměrně s přibývajícím obyvatelstvem a se zv'ýšenýmináro-
ky na otop a polní produkty. •.
Připojeny jsou přehledné tabulky ročních srážek v jednotli-

vých krajích ve 401etém průměru a jiná klimatická a fenolo-
gická data podle úředních sdělení.

V následujícím článku o pudě, o vyskytujících se pudních
typech a půdních druzích je půda považována za životní spole-
čenství kameninových trosek, mikroorganismu, rostlin, zvířat,
vzduchu a vody, jakož i chemických součástí. K jejímu charak-
terisování slouží půdní druh a pudní typ, stručně popsané.
Uvedeno 7 hlavních faktoru pudního tvoření (vegetace, voda,
kamení, úprava území - relief; lidská pusobení, klima, čas).
Tyto faktory přispěly k vývoji následujících hlavních pudních
typu, pudních typu a podtypu: A. Vegetační pudy (I. stepní
pudy, II. lesní pudy, III. horské lesní pudy), B. Horské pudy,
C. Kamenité pudy, D. Naplaveniny, E. Mokré pudy (I. Mine.
rální mokřiny, II. Organické mokřiny s dalším poddělením),
F. Umělé půdy (se šesti podděleními I-VI). Následuje obšírné
zpracování typů v obou okresích se vyskytujících (na 10 sloup-
cích str. 12-16). O všech v NDR se vyskytujících pudních
typech bylo pojednáno již dříve ve třetím sešitu! Jen zběžně se
dotýkáme zmínky o tisíciletém vytváření pudy lesní vegetací,
o sledu horizontu (humusního A, nahnědlého B a nejspodnějšího
mateřského kamení C) a řazení pud do různých pudních typu.
U lesních pud je poukázáno na jejich charakteristický tříhori-
zontový profil A-B~C. Podle vývoje a tvarového uzpusobení
jsou rozeznávány a popsány lesní pudy hnědé a rezavé. Obšírněji
pojednáno o mokrých lesních pudách, o mokrých pudách mine-
rálních, organických, zbahnilých a bažinatých. Na konci jsou
v mm uvedeny velikosti pudních zrn kamene, štěrku, hrubého
písku, jemného písku, hubené hlíny a normo hlíny a u ruzných
pudních druhu množství odplavitelné části v % (kupř. u písčité
pudy S až 10 %, jílovitého písku lS až 20 %, u pískového jílu
sL až 30% apod. až u hlíny přes 50 %). Připojeno je tabelární
sestavení pudních typu vyskytujících se v krajích obou okresu
(v procentech k ploše celého kraje) a pro kraje obou okresu
tabelární sestavení procentního podílu pudních druhu k země·
dělské užitkové ploše rolí a k ploše travin.
Ve studii o pudní erosi poukazuje geograf R. Flegel. na

zhoubné účinky pudní erose, tj. odplavení (vodou) a odvanutí
(větrem) pudního m/!.teriálu, vyvolané během poměrně krátké
doby povážlivým porušením přirozené rovnováhy kácením lesu,
které ještě před dvěma tisíci lety tvořily převládající vegetaci
a dnes se staly jen s námahou udržovaným jejím zbytkem.
Častý výskyt pudní erose napadá ponejvíce horní půdní vrstvu,
na humus bohatou ornici (horizont A), seslahuje pudní plodnost,
a jako příživník znemožňuje vzrost blahobytu. Popisuje škody
vznikající pudní erosí a proběh v pudní struktuře za podpory
pudního pohybu tekoucí vodou nebo větrem. Oba erosní činitele
nemužeme sice regulovat, ale mužeme hospodářskými zásahy
erosní průběh omezit nebo i vyřadit. Popisuje ochranné zásahy
jednak statické (kupř. příznivé rozdělení polních tratí) nebo
dynamické (kupř. včasná a dukladná opatření pro kořenatost
pudy), jednak biologické (kupř. ochranné rostlinné větrolamy),
technické (kupř. územně přiměřené rozdělení polních tratí;
stavby vodních nádrží), jakož, i zlepšování půdy tak, aby puda
byla jako houba vodu' hodně hromadící. Přimlouvá se za zpra-
covávání brázd napříč spádu, po~tupu to s úspěchem vyzkouše-
ného. Bez zlepšeného rozdělení tratí erosních ploch není možno
očekávati trvalého úspěchu.
Druhá část sešitu, speciální, je vlastně doplněním a vysvětle-

ním k pudní mapě. V každém z devíti pudních území je vy.
čerpávajíeim zpusobem popsán zpusob hospodaření, pudní po-
měry, jejich užitkové a výnosové možnosti, formy území, jejich
vznik, klimatické poměry (nadmořské výšky, střední roční tep-
lota, množství srážek ve 401etém proměru apod.), doba polních
prací, vegetační pudní typy, mokré pudy organické a minerální,
profity pud aj.
Pátý sešit shora zmíněné edice je zajímavou a účelnou snuškou

pudních dat menšího územního okruhu. Obsahuplnou stručností
vysvětluje pudní jevy, aby mohly být vzaty V úvahu k získání
spolehlivého podkladu pro zmnožení z«:mědělsképrodukce.

Gdn

Ml1povépřírUstky (č. 3/1957)
listinné a mapové dokumentace VúGTK v Praze

SSSR - nástěnné mapy:
Sojuz sovětskich socialističeskich respublik (SSSR - politické

rozdělení). Měřítko 1: 4000 000. Vyrovnávací kuželové zobra-
zení. Vydala Hlavní správa geodesie a kartografie (GUGK)
min. vnitra SSSR, Moskva. Vyhotovila Omská kartografická
továrna GUGK. RedaktorM. A. Jakimova. Vytiskla Minská
kartografická 'továrna GUGK. Vydání - 1956. Náklad 20000
výtisku. Rozměr kresby 222,5X138 cm, papíru (podlep. plát-
nem) 235X 157 cm.
VÚGTK - č. přír. 219/57
Nástěnná mapa SSSR v plošném koloritu jednotlivých svazo-

vých republik uvádí města v šesti velikostech podle počtu oby-
vatel, hlavní dópravní spoje silniční, železniční· a hydrografie.
kou síť. Výrazné hranice jednotlivých republik i celého Svazu
činí mapu velmi přehlednou.



80j02l sovětskich socialisJičeskich respublik (SSSR - místo-
pisná a dopravní). Měřítko 1: 4 000 000. Konformní kuželové
zobrazení. Vydala Hlavní správa geodesie a kartografie min.
vnitra SSSR, Moskva. Vydání - 1956. Rozměr kresby 231 X
155 cm, papíru (podlep. plátnem) 245X176 cm.
VÚGTK - č. přir. 220/57
Nástěnná mapa SSSR místopisná a dopravní s jemně stíno-

vaným horopisem, hydrografickou sítí a' s politickým koloritem
v podkladu má hustý místopis rozlišený podle důležitosti osmi
smluvenými značkami a typy písma. Z dopravních BÍtI.pře-
vládají~výraznou černou čarou vyznačené železniční magistrály
a slabší čarou ostatní železniční tratě. Podobně jsou v silniční
dopravě rozlišeny Wavní a podružné silniční spoje silnější
. a slabší červenou čarou. Praktická upotřebitelnost této mapy je
jistě značná.
Karta narodov SSSR.Měřítko 1: 5 000 000. VyroVIiávací ku-

želové zobrazení V. V. Kavrajskogo. Vydala Hlavní správa
geodesie a kartografie min. vnitra SSSR, Moskva. Mapu vyho-
tovil ústav Etnografie Miklucho-Maklaja akademie nauk
SSSR společně s Vědecko-redakčním sestavitelským oddělením
GUGK. Vedoucí pracovníci: Dr historických věd P. J. Kušner
a dr P. E. Terleckij. Redaktor J. A. Balanceva. VytiSkla
Minská kartografická továrna GUGK. Vydání - 1956. Náklad
15000 výtisků. Rozměr kresby 175XUl cm, papíru (podlep.
plátnem) 190X135 cm.
VÚGTK - č. přir. 221/57
Nástěnná mapa národů SSSR pro střední školy má barevně

rozlišená území obývaná národem ruským, ukrajinským, bělo-
ruským a národy evropské části SSSR, dále území Kavkazu,
Střední Asie a Dálného Východu; v překrytu jsou odlišnými
bare~ými znaky uvedeny jazykové skupiny. Tuto etnogra-
fickou mapu doplňují města v pěti velikostech podle počtu
obyvatel, nejdůležitější komunikace a hydrografická síť.
Balkansk1je strany (Balkánské státy).· Měřítko 1: 1 000 000.

Konformní kuželové zobrazení. Vydala Hlavní správa geodesie
a kartografie min. vnitra SSSR, Moskva. Mapu vyhotovilo
Vědecko-redakční sestavitelské oddělení. GUGK. Redaktor T.
B. Koroleva. Poradci Z. B. Valev a A. H. Gracianskij. Vytiskla
Minská kartografická továrna GUGK. Vydání - 1955. Náklad
3 000 výtisků. Rozměr kresby 139,5X145 cm, papíru (podlep.
plátnem) 153X172 cm.
VÚGTK - č. přír. 222/57
Nástěnná fysická mapa určená pro vysoké školy má tvary

povrchu zemského znázorněny ve 12 barevně odlišných výško-
vých stupních, rovněž tak Woubky moří v tónech modré barvy.
Nepřiliš výrazná je. vodní síť. Značně hustý místopis je roz-
vržen do pěti velikostních tříd podle počtu obyvatelstva. Kromě
železniční sítě v červené barvě jsou v mapě též vyznačeny nale-
ziště užitkových nerostů.
Barevně dobře sladěná mapa dosahuje co největší plastič-

nosti fysických 'poměrů.
Karta míra ~ fizičeskaja karta (Mapa světa - fysická).

Měřítko 1 : 15000000. Polykonická projekce se sítí podle
"CNIIGAiK". Vydala Hlavní správa geodesie a kartografie
min. vnitra SSSR, Moskva. Mapu vyhotovilo Vědecko-redakční
sestavitelské oddělení GUGK. Redaktor T. B. Koroleva. Po-
radce J. P. Zaruckaja. Vytiskla Omská kartografická továrna
GUGK. Vydání - 1956. Náklad 3000 výtisků. Rozměr kresby
218,5x137 cm, papíru (podlep. plátnem) 230X167 cm.

. VÚGTK - č. přír. 223/57
Nástěnná mapa fy'sických poměrů se zakreslenými vodními

toky má výškové zvrstvení a Woubky moří v deseti barevných ..
.odstínech. Města jsou ve třech velikostech, do 300 000, od
300 000 do 1 000 000 a nad 1 000 000 podle počtu obyvatel.
V mořích jsou barevnými šipkami vyznačeny směry teplých
a studených mořských proudů. V dolních rozích mapy jsou
mapky Arktidy a Antaťktidy. .
Počvennaja karta SSSR (PůdnÍ mapa SSSR). Měřítko

1: 4000000. Polykonická projekce se sítí podle "CNIIGAiK".
Vydala Hlavní správa geodesie a kartografie min. vnitra SSSR
a Půdní institut V. V. Dokučajeva Akademie věd SSSR, Moskva,
Mapu vyhotovilo Vědecko-redakční sestavitelské oddělení
GUGK a Půdní institut V. V. Dokučajeva.
Originál mapy zpracoval N. N. Rozovym podle materiálů

Půdního institutu Akademie věd SSSR za spolupráce E. V.
Lobovoje (půdní zony). Vědecky redigovala akademik J. P.

. Gerasimova. Redaktor J. A. Balanceva. Vytiskla Minská karto-
. grafická továrna GUGK. Vydání -1956. Náklad 5000 výtisků.

Rozměr kresby 236X153,5 cm, papíru (podlep. plátnem)
250X 180 cm.
VÚGTK - č. přír. 225/57
Nástěnná mapa půdních poměrů SSSR s obsáWým popisem

barev a znaků ve vysvětlivkách a s dodatkovou mapkou "Roz-
dělení zemědělské půdy na území SSSR" v měř. 1: 25 000 000.
Geologičeskaja karta Evrazii. Měřítko 1: 6 000 000. Azimu-

tální projekce. Vydala Hlavní správa geodesie a kartografie
min. vnitra SSSR, Moskva. Mapu vyhotovilo Vědecko-redakční
sestavitelské oddělení GUGK za vedení a redigování akademika
N. S. Šatskogo a spoluúčasti A. CH. Ivanova a V. M. Sinicyna.
Redaktor D, J. Živ. Vytiskla Minská kartografická továrna
GUGK. Vydání - 1956. Náklad 5000 výtisků. Rozměr kresby
196,5X183 cm, papíru (podlep. plátntťm) 210X200 cm,
VÚGTK - č. přír. 224/57
Nástěnná geologická mapa "Evroasie" s obsáWým popisem

barev a znaků geologického složení půd ve vysvětlivkách a se-
znamem mapových materiálů použitých k zpracování této ob-
sažné mapy.
Klimatičeskaja karta míra v zonalnoj klassifikacii A. I.

Kajgorodova. Měřítko 1: 20 000 000. Vydala Hlavní správa
geodesie a kartografie min. vnitra SSSR, Geografický institut
Akademie věd SSSR a Institut zemědělství Akademie věd
BSSR, Moskva. Vyhotovila a upravila Omská kartografická
továrna GUGK podle klasifikace a originálu člena Akademie věd
BSSR prof. A. I. Kajgorodova. Vědeckýporadce V. M.Fridland.
Redaktor A. K. Ljubeckaja. Vytiskla Omská kartografická to-
várna GUGK. Vydání - 1955. Náklad 3000 výtisků. Rozměr
kresby 189X103 cm, papíru (podlep. plátnem) _.200X130cm.
VÚGTK - č. přír. 227/57
Nástěnná mapa podnebných poměrů Země v zonální klasi-

fikaci A. I. Kajgorodova doplněná tabulkami a vysvětlujícím
textem. Mapa je určena pro vysoké školy.
..Mirovaja karta godovogo količestva osadkoy v proc~ntach ot

sredtiego dlja dannoj široty po A. I. Kajgorodovu. (Světová
mapa ročního' množství srážek v procentech od dané střední
šířky podle A. I. Kajgorodova). Měřítko 1: 20 000 000. Vydala
Hlavní správa geodesie a kartografie min. vnitra SSSR, Geo-
grafický institut Akademie věd SSSR a Institut zemědělství
.BSSR, Moskva. Vyhotovila a upravila Omská kartografická
továrna GUGK podle materiálu a originálu člena Akademie věd
BSSR prof. A. 1..Kajgorodova. Vědecký poradce V. M. Frid"
land. Redaktor A. K. Ljubeckaja. Vytiskla Omská kartogra-
fická továrna GUGK. V"ání - 1955. Náklad 3 000 výtisků.
Rozměr kresby 188X102,5 cm, papíru (podlep. plátnem)
200x130 cm.
VÚGTK - č. přír. 226/57
Nástěnná mapa srážek určená pro vysoké školy doplněná

tabelárním přehledem a vysvětlujícím textem.
Čechija i Slovakija v x-xn v v. Měřítko 1:.750000. Kon-

formní kuželové zobrazení. Vydala Hlavní správa geodesie
a kartografie min. vnitra SSSR, Moskva. M:a,puvyhotovilo Vě-
decko-redakční sestavitelské oddělení GUCK. Odpovědný re-
daktor L. N. Jegorova. Poradcem kandidát histor. věd. A. I.
Vinogradova. Vytiskla Minská kartografická továrna GUGK.
Vydání - 1954. Náklad 3000 výtisků. Rozměr kresby 130 x
100 cm, papíru (podlep•.plátnem) 147X120 cm.
VÚGTK - č. přír. 214/57
Nástěnná historická mapa Čech a Slovenska v X-XII. stol.

určená pro vysoké školy má dv:iídoplňkové mapy: "Sámostatný
stát Samův (okolo r. 623-/)58)" a "Říše Velkomoravská
(830-906)" v měř. 1: 3 000000. Mapa má řadu vysvětlivek
k četným symbolům vyznačujícím tehdejší poměry politické,
vojenské, hospodářské apod. . .
i':echijai Slovakija v XIII-XV v v. Měřítko 1: 750 000. Kon-

formní kuželové zobrazení. Vydala Hlavní správa geodesie
a kartografie min. vnitra SSSR, Moskva. ~apu vyhotovilo Vě-
decko-redakční sestavitelské oddělení GUGK. Redaktor L. N.
Jegorova. Poradce kandidát histor. věd A. I. Vinogradova. Vy-
tiskla Minská kartografická továrna GUGK. Vydání- 1955.
Náklad 3000 Výtisků. Rozměr kresby 139X 100 cm, papíru
(podlep. plátnem) 159XU9 cm.
VÚGTK - č. přir. 215/57
Nástěnná historická mapa Čech a Slovenska v XIII-XV.

stol. určená pro vysoké školy 8<doplňkovými mapkami zahra-
niční situace Čech v XIII. a poč. XIV. stol. v měř. 1:3000000,
Prahy v XIV.-XV. stol. v měř. 1: 20 000 a řadou vysvětlivek
k symbolům uvedeným v mapách. (Pokračování)
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Tisknou Praiské tiakárny, n. p., provozovna 03, Ostrovní 30, Praha 2, Nové Město. - Do sazl>y 19. 12. 1957; do tisku 26. 1. 1958. 2000 výtisků. Pap!r: text
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