GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

Topografická mapa ČSR v měřítku 1 10000
Ing. Rudolf Malivánek
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Úkol resortu ÚSGK vybudovat mapy v měřítku 1:10 000 naúzemi CSR. Účel a využiti nových 'map v měřítku 1:10000
sovětských zkušenosti. Zobrazovaci systém, rozměry p- označování listů map. Polohopisné a výškopisné
é::.podkladY'nových maJh'Úbsah a způsoby zpracováni map. Návrh opatřeni k rychlejšímu zvládnuti úkolu.

a 1: 5 000. Využiváni

Rozhodnutí o topografickém mapování na území našeho ačkoliv pro daný účel vyhoví docela dobře mapa měřítka
státu v měřítku 1: 10000 staVÍ naše topografické služby, menšího. Úplné vyloučení mapování v těchto velkých
zejména Ústřední správu geodesie a kartografie před měřítkách nelze ovšem předpokládat, naopak, zintensivrozsáhlý a obtížný úkol, jakého u nás před tím nikdy ne- něním činnosti některých odvětví našeho hospodářství
(výstavba sídlišť, assanace měst, výstavba závlahových
bylo.
'Pokrytí celého území Ceskoslovenské republiky touto zařízení atd.) lze ~'píšeočekávat jeho zvýšení.
Při zpracování, nových map v měřítku 1: 10 000 a
mapou znamená, podle plochy, vyhotovení cca 6000 mapových listů a počítám~li s listy proťatfmi státní hranicí, 1 : SOOObude v rozsáhlé míře využito sovětských zkušeností
bude toto číslo ještě nejméně o S % vyšší. Úkol však vzroste vhodně aplikovaných na naše poměry.
Nové mapy ;budou vyhotovovány v příčném válcovém
ještě dále, neboť se předpokládá pro hospodářsky důležité
omasti mapování v měřítku 1: SOOOa překreslení těchto konformním zobrazení Gaussově s použitím rozměrů
elipsoidu Krasovského. Každý mapový list má tvar lichomap do měřítka 1: 10 000.
Splněním tohoto na naše poměry obrovského úkolu běžníka a je vymezen rámcem, který tvoří části obrazů
budou na území našeho státu vyhotoveny mapy, které poledníků a rovnoběžek. Skutečné rozměry rámce mapojsou pro celou řadu našich hospodářských oborů nepo- vého listu mapy 1 : 10 000 jsou stanoveny na 2'30" poledstradatelné. Tyto mapy stanou se tak důležitým pomocní- níkového a 3'4S" rovnoběžkového oblouku a rozměry
kem při řešení problémů výstavby socialismu a další rámců pro listy mapy 1: SOOOjsou 1 'IS" a I'S2,S".
významnou úlohu budou plnit i na úseku obrany státu. Obsahuje tedy 1 list mapy 1: 10 000 čtyři listy mapy
Podle sovětských i našich zkušeností používá se a lze 1: SOOO.
Rozměry mapových listů a elipsoidické plochy na nich
použít topografické mapy v měřítku 1: 10 000 k těmto
účelům:
.
zobrazeného území jsou tedy proměnlivé podle jednotli1. 'jako topografický podklad pro speciální mapování vých vrstev, nazveme-li vrstvou rovnoběžkový interval.
na př. geologické, pro zemědělské a lesní vyměřování Rozměry mapových listů a elipsoidické plochy jsou sestaveny v tabulkách na př. "Kartografické tabulky pro nové
atd.;
2. při projektování zavodňovacích o~tů,
meliorač- ,mapy 1: SOOOa 1: 2000" od Ing. Fr. Štorkána. Vydání
ních staveb a hydroelektráren;
obdobných tabulek pro mapy 1: 10000 se připravuje.
3. v zemědělství - při evidenci půdy.lltlÚzemnímplánoOznačení (nomenklatura) jednotlivých listů nových map
bude vycházet z postupného dělení mezinárodní mapy
vání a úpravách půdy;
4. při podrobném geologickém mapování, průzkumných v měřítku 1 : 1 000 000, při čemž označení mapy 1: 10000
pracích a při odhadu zásob užitkových nerostů;
vyjde z předchozího označení mapy 1: 2S 000. Označení
S. při průzkumu pozemních a vodních komunikačních listů mapy 1: SOOOvychází přímo z nomenklatury mapy
spojů v členitem terénu se složitoui'§ifuací;
1: 100000.
6. pro obranu země;
Geodetickým polohopisným podkladem nových map
7. ke zhotovení topografických map menších měřítek bude československájednotná trigonometrická síť a ostatní
a-k';iným účelům.
'
pevné body určené s dostatečnou přesností. Pravoúhlé
Topografická mapa 1: SOOOse zejména používá:
rovinné souřadnice polohopisného geodetického podkladu
l.-pro vypracování generálních projektů pro výstavbu budou vypočteny v příčném válcovém konformním zobranových měst a sídlišť;
zení Gaussově v šestistupňových pásech pro mapování
2. pro zakreslování výsledků geologického průzkumu, v měřítku 1 : 10 000 a menším. Pro mapování v měřítku
nalezišťužitkových nerostů, sond, kutacíchšachet a pod., 1 : SOOOa větším a pro jiné měřické účely, v pásech třípro řešení důlních a důlně měřických úkolů a také pro stupňových. Do provedení definitivních výpočtů bude
evidenci zásob užitkových nerostů;
používáno souřadnic z předběžných transformací (systém
3. pro vnitrohospodářské poze~kové úpravy velkých 19S2).
zeJ;ilědělskýchhospodářství a k projektování zavlažovacích
Geodetickým výškopisným podkladem budou nivelační
sítÍ;
body československéjednotné nivelační sítě i jiné s dostapro hDspodářsko-technické úpravy pozemků ,v územích tečnou přesností výškově určené body. Jejich výšky
s intensivním obhospodařováním zemědělské půdy;
budou počítány od nuly kronštadtského vodočtu (systém
4. k vypracování projektů průmyslových závodů a baltský). Rozdíl výchozího bodu baltského a dosud u nás
kdtnunikací všeho druhu:
používaného systému (Adria) blíží se podle předběžných
S. ke složitým technickým průzkumným pracím.
výpočtů hodnotě 46 cm (výšky v baltském systému mají
Možnostrozsáhlého použití topografickýchmap 1: 10000 číselnou hodnotu o tento údaj nižší než v systému dosaa 1:SooO usměrní v budoucnu i požadavky na mapy vadním).
měřítekvětších. Je proto třeba tyto mapy vyhotovit v době
Pro obsah map budou' směrodatné seznamy smluvepokud možno nejkratší. Zkušenost ukazuje, že mnohdy ných značek (značkové klíče) a ustanovení instrukcí,
jsou požadovány mapy velkých měřítek (1 :2000, 1 : 1000), které budou obsahovat i příslušná kriteria přesnosti.
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Počet značek a tedy i předmětů měření a šetření bude
v nových značkových klíčích značně rozšířen. O jak
velké rozšíření značkového klíče jde, vyplývá z toho, že
dosavadní seznam značek pro mapy 1: 5000 obsahuje
cca 100 smluvených značek a zkratek, kdežto prozatímní
vydání nového značkového klíče má více jak 400 smluvených inaček a zkratek.
Výškopis bude znázorněn zásadně vrstevnicemi v intervalu 1 až 10 m podle měřítka m~py a podle sklonu, členitosti po případě i porostu terénu: V našich poměrech
bude převládat v měřítku 1: 10 000 interval 2,5 a 5 m
a v měřítku 1: 5000. 1 a 2 m. Jiné ~působy vyjádření
vyškových poměrů terénu (šrafy, absolutní a relativní
k6ty, znázornění skal a podobně) budou používány jen
jako doplněk.
.'
S ohledem na značně rozšířený obsah nových map
musí být patrně změněn i dosud používaný způsob vyhotovování kartografických
originálů mapových listů,
který se prováděl rytím podle tužkové kresby polního
originálu (kartografické předlohy). Mapy v definitivní
úpravě budou vydávány v několikabarevných tiscích, pro
zvláštní účely mohou býti vyhotoveny i otisky jednobarevné.
Vzhledem k rozsahu prací je nutné, aby základními
způsoby zpracování nových map 1: 10 000 a 1: 5000
byly methody letecké fotogrametrie. I zde budou mít
rozhodující význam zkušenosti získané z SSSR. V rovinných územích bude použito jednosnímkové methody
letecké fotogrametrie,
t. zv. kombinované, při níž se
polohopisná
složka mapy získává fotogrametricky
a
výškopis přímým topografickým měřením v poli.
V členitých a horských oblastech, které zahrnují daleko
převážnou část našeho státního území, jsou dobře použitelné stereofotogrametrické
methody, z nichž musí být
věnována pozornost obzvláště methodě diferencovaných
postupů, která byla právě v SSSR nejvíce propracována.

metrie, zachovají si po určitou, zejména nejbližší dobu,
svůj význam.
Ceskoslovenští geodeti a topografové se připravují
k novému mapování se vší odpovědností a s radostnou
perspektivou.
Dosavadní všechny způsoby mapování
i dosud prováděné v měřítku 1: 5000 byly jim cennou
školou a byly z nich načerpány četné zkušenosti. Bude
zapotřebí velkého úsilí všech složek našich. topografických
služeb. Jde v první řadě o zpracování alespoň základních
technologických předpisů a provedeni nutných organisačních opatření, včetně precisování a vymezení hospodářsky
důležitých oblastí našeho státu s hlediska mapování
v měřítku 1 : 5000, aby tak mohl být zajištěn systematický
postup mapovacích prací.
. V dalším je to provooení všech potřebných výpočetních
prací k zavedení nových geodetických systémů a nového
kladu listů a sestavení dlouhodobého plánu, v němž IIW$í
být zahrnuto zejména:
1. využití všech pEístrojů,ktere~jsou
nyní k disposici,
a postupné zavá'dění nových;
2. zavádění nových a účinnějších mapovacích metlRiii;
3. přeškolení dosavadních a zacvičení nových inženýrských, topografických, technických, kartografických, kresliČ'ských a zvláště fotogrametrických kádrů;
lY'
4. rozvrh postupu mapování celého státního území
do jednotlivých časových údobí; .
. .
5. účelné doplňování geodetických, polohopisných a
výškových základů, zejména sítěmi zhušťovacích a vlícovacích bodů;
.
6. vypracování a stanovení technických, zvláště výkonových norem a zavedení motorisace.
Postupným prováděním opatření podle takového plánu
se nejlépe umožní, aby všichni pracovníci v ušlechtilém
zápolení socialistického soutěžení splnili velký úkol v tGp9grafickém mapování v měřítku 1: 10000 v době co nejkratší.

Přesto však u nás dosud nejvíce používané methody
při mapování v měřítku 1 : 5000, stolová a číselná tacheo-

lnstrukcia
Geodezizdat,

Literatura:
po "io"Pb'grafičeskoj sjemke v masštabe
Moskva' 1953.
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Geografické prvky mapy v sovětskékartografii
RNDr Čene"k Harvalik

526.8:91 (41)

Význam geografie pro kartografii při jejim rozvoji v SSSR. Prvky geografické charakteristiky ve všeobecně-zeměpisných
mapách. Geografické prvky ve speciálnichfysických mapách. Hospodářské, politické a historické mapy a jejich obsah i Z'lJláštnosti. Nové cesty sovětské kartografie k uplatněni socialistického realismu v mapě.
Geografický obsah sovětské kartografie navazuje na
činnost materialistických
ruských geografů .19. století.
Přestože v carském Rusku byla kartografie zcela zaměřena
na imperialistické zájmy carské kliky statkářů a průmyslníků,
přece jen nezůstalo bez ohlasu působení velkých ruských
geografů Anučina, Dokučajeva, Vojejkova a Šokalského.
I když kartografie měla v této době vyhraněný militaristický útočný ráz, udržely se v geografickém obsahu přece
jen určité pokrokové materialistické prvky. Imperialistická
podstata ruské kartografie je nejlépe vidět v rozmístění
mapovacích prací. Pohraniční území ruské říše, hlavně na
západě, jihu a na Dálném východě byla zmapována podrobně, kdežto na ostatním území nebyly mnohdy provedeny ani elementární
triangulační práce nebo geografický výzkum, o topografických pracích ani nemluvě.
Vítězná říjnová revoluce přinesla základní obrat ve vědě
nového sovětského státu, jenž osvobodil tvořivé síly lidu.

Pokrokoví vědci počali radostně rozvíjet sovětskou vědu,
opřenou o ideologii Marxe, Engelse Lenina a Stalina.
Leninůvrevolučnígenius
ihned pochopil význam geodesie,
geografie a kartografie pro nastávající socialistickou výstavbu a prosadil jejich organisační i hmotné zajištění.
Revoluční učení marxismu-leninismu
dalo prac0'1o!Wkům ideologickou základnu, která spojuje všechny vědpí
obory a vede je k netušenému rozvoji. Též úspěchy sovětské
kaitografie vyvstávají z úspěchů všech věd, předevš~
. však z úspěchů geodesie a geografie. Avšak i ro~yoj
sovětské historie dal kartografii mocný popud k dosažení
další vyšší úrovně a v neposlední řadě vítězství socialistického realismu ve výtvarnietví pomáhá kartografii odstranit
idealistickou konvenčnost a přivádí jí tak na nový stupeň,
kde sovětská mapa přestává být konvenčním odrazem
Země, ale stává se reálným obrazem zemského povrchu,
založeným na přísných zásadách sovětské vědy, na jásavé
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lidovosti sovětského umění, na nadšené tvořivosti nového
svobodného člověka a na vítězném rozvoji socialistického
hospodářství.
Tak jako matematické prvky mapy se přimvkají ke
geodesii, prvky geografické čerpají ze zeměpisu. Úspěchy
sovětské geodesie znamenaly současně úspěch matematické
kartografie. Nejlepší sovětští geodeti byli současně i nejúspěšnější v matematické kartografii, jako na příklad
Krasovskij, Kavrajskij;, Solovjev a jiní. Sovětská geografie
svýmrozmachem podobně ovlivnila sovětskou kartografii,
takže zásluhou zvláště I Šokalského, Grigorjeva, Richtěra,
Baranského a jiných, dosáhla sovětská mapa i po stránce
geografického obsahu vysoké úrovně.
Požadavky výstavby SSSR, rozmach kultury sovětských
lidí a vývoj ostatních vědních oborů kladly stále. větší
a větší požadavky na kartografickou výrobu. Zvládnutí
tohoto úkolu si vyžádalo nové organisační zajištění kartografické služby, nové pracovní methody a plánovitý rozvoj
techniky redakčních, vydavatelských a reprodukčních
prací. V neposlední řadě bylo nutno zařídit úzkou spolupráci vědy s praxí a soustavnou výchovu kvalifikovaných
ká§irů. Úspěšné vyřešení dokazují výkony sovětské kartografie při vyhotovování topografických map v době velké
vhistenecké války, při vypracování státní mapy 1 : 1 000 000,
při vyhotovení největšího díla světové kartografie - monumentálního "Velkého atlasu světa", při vydání sovětského
námořního atlasu, velkého množství školních map i jiných
kartografických děl různého druhu.
Pro geografické mapové prvky je mimo topografické
vyměřovací práce zvlášť významný geografický průzkum.
Sovětská geografie prostřednictvím
komplexních zeměpisných a měřických výprav probádala dosud málo známé
oblasti zejména Jakutska, Tadžikistanu, Pamiru, západní
Sibiře a poloostrova Koly, aby doplnila citelné mezery
zeměpisných znalostí. Také speciální geomorfologický
průzkum se úspěšně rozvinul a přinesl mnoho významných
poznatků, hlavně z Kavkazu, Ukrajiny, Altaje, Uralu
a Sibiře. Všestranný průzkum Cerného moře pod vedením
prof. Šokalského zaznamenává další zpřesnění a prohloubení oceanografie Cerného moře. Největších úspěchů
dosáhla sovětská věda ve výzkumu Arktidy. Již v roce 1934
na mezinárodním kongresu ve Varšavě, na němž SSSR
zastupovali prof. Baranskij, Motyljova Šokalskij, vynikla
převaha Sovětského svazu v polárrtíeh . Výzkumech. významné práce sovětských polárníků za vedení O. J. Šmidta
dosáhly tehdy mezinárodního uznání. Nejvýznačnějších
úspěchů však dosáhlo polární bádání krátce před druhou
světqvou válkou výpravou Papaninců na severní točnu
a přelety přes pól ve směru Moskva - severní točna USA bez mezipřistání, které byly i triumfem sovětského
letectví. Výborná technická i odborná připravenost sovětských výprav zajistila ~ískání velkého množství cenného
materiálu, jakého nikdy před tím nebylo možno dosáhnout.
A dnes po zkušenostech Papaninců byl průzkum točnové
oblasti ještě zesílen čtyřmi plovoucími výpravami v bezpt(Sstřední blízkosti ,severního pólu. Pod mocnými údery
sovětské vědy je bašta polární zimy nucena vydat. své
tajemství. Sovětští polárníci v komplexních výzkumných
kolektivech s vysokou technickou, organisační i vědeckou
připraveností, plánovitě - krok za krokem -'- odhalují
vlastnosti arktického podnebí, vlastnosti vod Severního
ledového oceánu, relief a složení jeho dna, arktickou
zvířenu a rostlinstvo i geofysikální poměry polární oblasti,
hlavně magnetické a tíhové.
Vláda SSSR věnuje mnoho na geografický výzkum,
který stále pokračuje"tempem
nemyslitelným v kapita-

listických státech, protože sovětští lidé vidí v geografii
velikého pomocníka k ovládnutí přírody. Zeměpisné práce
významně přispěly, k vybudování severomořské cesty,
která je definitivním vyřešením otázky tak zvané severovýchodní pasáže, o něž se bezúspěšně pokoušely přes
půl tisíciletí všechny význačné námořní velmoci světa.
Sovětští geografové prozkoumali i hlavní znaky a vlastnosti zeměpisného prostředí a vypract>vali projekty pro
racionální rozmistění výroby i určení tempa industrialisace
a kolektivisace jednotlivých oblastí SSSR ve stalinských
pětiletkách. Dnešní geografická .činnost je soustředěna
převážně na velkolepý plán přeměny přírody v jižních
stepích SSSR a na velké stavby komunísmu. Sovětští
lidé stále lépe pozhávají zvláštnosti zeměpisného prostředí,
zachycují je na mapách i projektech a prostřednictvím
nejvyšší techniky i nejvyspělejší hospodářské formace zasahují stále pronikavěji do přírodních procesů a využívají
tak bohatství své vlasti pro další rozvoj blahobytu. Tak
sovětský člověk přerůstá geografické prostředí, vtiskuje
mu charakter své práce a ovládá přírodu. Sovětský geograf
a kartograf přestává být pasivním registrátorem
jevů
zemského povrchu a stává se aktivním přetvořitelem přírody -ve prospěch společnosti.
Sovětská kartografie dosáhla úspěchu nejen v matematické kartografii, ale i geografický obsah map dosahuje
úrovně, která předčí svou kvalitou díla kapitalistických
států. Je to především zásluhou sovětské fysické geografie,
která na základě dialektického materialismu a podrobných
výzkumů vypracovala průkopnická díla o zvláštnostech
geografického prostředí, jeho typech, vlastnostech a souvislostech zeměpisných jevů, které tvoří komplex fysických
prvků v mapě. Epochální význam sovětské hospodářské
geografie spočívá hlavně v tom, že definitivně skoncovala
s vulgárním geografismem bUIŽoasní antropogeografie a
stala se tak vědou přísných vědeckých zásad marxleninské
politické ekonomie. Hospodářská geografie, která studuje
rozmístění výroby ve spojitosti se surovinovou základnou
a hustotou obyvatelstva přinesla kartografii základní poznatky pro vypracování hospodářských a politických map.
Komplexní methody geodetického a topografického
vyměřování se současným geografickým výzkumem, jako
byl na příklad použit při vypracování mapy 1: 500 000
a mapy 1 : 1 000 000 přineslo velký úspěch jak v kvalitě,
tak i v rychlosti a racionálnosti provedení. Zvláště důkladný
podrobný obsah geografických prvků ve všeobecně zeměpisných mapách - topografických i přehledných, jejich
vhodná generalisace a výstižnost kresby je výsledkem
této úzké vědecké spolupráce. A konečně rozvoj sovětské
kartometrie vycházející právě z této komplexnosti, zásluhou sovětských vědců Volkova, Komkova, Salisčeva
a jiných tvoří spolehlivý základ vědecké theorie analysy
mapy a má velký význam pro dokonalou kartografickou
generalisaci, která je jednou ze základnich podmínek
hodnotné mapy.
Prvky geografické charakteristiky se v sovětských mapách objevují v různé podrobnosti podle měřítka a různé
valenci podle charakteru mapy. Sovětská kartografie rozlišuje podle měřítka tři typy map: 1. mapy velkého měřítka
od 1: 10 000-1 : 200000; 2. mapy středního měřítka od
1:200000-1 : 1000000 a konečně 3. mapy malých měřítek
pod I: I 000 000. Podle obsahu se rozlišují mapy všeobecně-zeměpisné
a speciální. V mapách všeobecně
zeměpisných se podává charakteristika území, aniž by
byl některý mapový prvek ve srovnání s ostatními zvlášť
zdůrazňován. Všeobecně-zeměpisné mapy se dělí na mapy
topografické a přehledné. Generalisace všeobecně-zeměpis-

1955/47

Geodetický obzor
sv. 1/43 (1'955) Č, .3
ných map je provedena jen na základě měřítka. V mapách
speciálních se zdůrazňuj í určité mapové prvky podle speciálnlho zaměření mapy. Takové mapy vznikají buď tím,
že všeobecně-zeměpisné
mapy se doplňují speciálními
mapovými prvky, nebo se komposice mapy již v počátku
podřizuje speciálnímu zaměření. Tyto mapy jsou generalisovány nejen podle měřítka, ale i podle speciálního obsahu.
Speciální mapy děl{me na fysicko-zeměpisné a hospodářskozeměpisné. Podle účelu se rozlišují mapy námořní, letecké,
.dopravní, turistické, vojenské, školní a vědecko-informační.
Všeobecně-zeměpisné mapy obsahují složky: fysickozeměpisnou i sociálně-hospodářskou
a politicko-administrativní, vzájemně rovnocenně vyvážené podle výskytu
na .zobrazeném území. Ve smyslu fysicko-geografickém
zakreslujeme komplexy prvků, které tvoří:
1. hydrografickou charakteristiku (břehy oceáhů, moří
a jezer, říční síť ap.);
2. charakter reliefu neboli výškopisu;
3. charakteristiku rostlinného krytu a půdy.
Po stránce sociálněhospodářské a politicko-administrativní zakreslujeme:
1. osídlená místa;
2. komunikace, charakteristiky průmyslu, zemědělství,
lesnictví a podobně;
3. ukazatele kulturního stavu území, jako školy, zdravotní střediska a jiné;
4. hranice, sídla správních jednotek, celnice, pohraniční
hlídky a podobně.
Hydrografická
charakteristika
zahrnuje nejdůležitější
prvky mapy, které jsou základní složkou fysického obsahu.
Břehy oceánů a moří představují nejen základní rozd~lení
souše a vodstva, ale i základní - nulovou - vrstevnici
reliefu zemské kůry. Členitost pobřežní čáry a její tvarové
zvláštnosti určují morfologický ráz pobřežního· reliefu a
obrážejí i do určité míry tektonickou stavbu. Podobně
tak břehy jezer představují určité vrstevnice a umožňují
morfologické závěry. Struktura říční sítě tvoří základní
osnovu charakteru výškopisu a její hustota i některé jiné
znaky zejména tvarové umožňují udělat si určitou představu o klimatu i celé řadě jiných zeměpisných vlastností
zemského povrchu.
Proto výstižná kresba terénu zvláště na mapách středních
a malých měřítek závisí velmi na pečlivém zákresu hydro.grafických prvků.
Sovětské mapy všech druhů a měřítek se vyznačují právě
výstižným zákresem pobřeží a řek i dokonalou jejich generalisací, které se věnuje v sovětské kartografii zvláštní
péče. Sovětské mapy velkých měřítek mají zakreslené
břehy vlasovou čarou, místy zesí1enou, aby kresba vyvolávala dojem terénního stupně. Podrobnější mapy a
zvláště námořní m'ljí mimo čáry středního stavu vody
zakreslenou i čáru přílivu a odlivu, po případě i hluchého,
a skočného. Kvalita generalisace dosahuje vysoké úrovně,
hlavně zásluhou kartometrických prací zejména vzhledem
ke kvantitativní únosnosti a vyváženosti. Ale i po stránce
kvalitativní důležitosti tvarů dosahuje generalisace značné
. úrovně vlivem oceanografické, geomorfologické a orografické typisace. Podobně je tomu i při zákresu říční sítě
a ostatních prvků mapy. Široce založené práce sovětských
hydrologů, geografů a kartografů, kteří vypracovali celou
řadu theoretických i praktických studií pro generalisaci,
jsou toho dokladem. Naproti tomu v západní Evrope
jedině známý švýcarský kartograf Imhof se tímto důležitým
kartografickým problémem poněkud podrobněji zabýval.
V SSSR se setkaly tyto studie se značným ohlasem kartografické praxe. V Ústředním vědecko-výzkumném ústavě

geodesie, leteckého mapování a kartografie byla vypracována celá řada pomůcek zvláště předloh typických tvarů
mapových prvků s hlediska geografické typisace, které
mají značný podíl na význačné kvalitě sovětské kartografie.
Upozorňujeme
na dvě tabulky základních pobřežních
typů a jedno schema struktury různých řek jako na ukázkcy
předloh (viz publikaci [2]).
Fjordové pobřeží: ledovci zatopené pobřeží (ingrespí)
modelované .
Původní říční údolí byla v diluviu modelována
údolnímí ledovci, které zanechaly charakteristické
tvary o velké členitosti.
Šérové pobřeží:
lngresní pobřeží, modelována pevninským ledov.
cem silně členitá, ale nízká s četnými ostrovy.
Riasové pobřeží:
Typ ponořených fiuviatilních parovin.
Dalmatské pobřeží: Podélné ingresní pobřeží. Podélné
hřbety jsou modelovány říční erosí. Zpravidla bývá
zatopen pobřežní horský systém a moře proniká
až k podélné sníženině oddělující ostatní h0n4é
pásy.
.
Aralské pobřeží:
Ingresní typ písčitého silně členitého, plocMho,
nízkého a písčitého břehu.
Limanové pobřeží:
Ponořená říční údolí v náplavových nížinách modelovány náplavy i abrasí.
Lagunové pobřeží:
Zpravidla zvednuté, ploché a nízké pobřeží. Lagunu
odděluje od moře nízká, podélná kosa. a) Při živější
modelaci moře má laguna četné zátoky nebo
b) při větší akumulaci ústících řek je břeh laguny
méněčlenitý a zanášen říčními nánosy (delty).
.
Stromově rozložená říční soustava:
••
ZákladlJLtok klikatý, mnoho přítoků v různých
směrech.
Pňová soustava: px,;.
přímý (relativně) základní tok, krátké a přímé
přítoky;
paralelní soustava:
základní tok a přítoky mají stejný směr;
mřížová soustava:
hlavní tok i přítoky sledují údolí horského reliefu,
strmé záhyby vytvářejí mřížku;
labyrintová soustava:
hlavní tok se ztrácí často v jezerech a bažinách;
vějířovitá soustava:
základní tok s přítoky tvoří vějíř.
Relief znázorňují sovětské mapy hlavně vrstevnicemi,
barevnou hypsometrii zdůrazněnou mnohdy stínováním
zpravidla v šikmém osvětlení. Šrafování je používáno
málo, v podstatě jen při speciálních pracích. Ve všech
význačných dílech se používá takřka výlučně vrstevnic,
barevné hypsometrie a stínování. Otázce barevné hypSb:111etrie věnuje sovětská kartografie velikou pozqrnost,
Hledá nové možnosti barevných kombinací, aby bylo
možno vyjádřit relief větším realismem a menší konvencí.
Při tom se tento problém spojuje vždy s technickými
možnostmi reprodukce tak, aby byly návrhy uskutečnitelné
a pokud možno nesnižovaly výkonnost kartografických
tiskáren. Bohatost barevné škály sovětských map převyšuje
zpravidla škály cizích mapových děl. Tak na př. ve "Velkém atlasu světa" bylo použito pro hypsometrické mapy
barevné škály o šestnácti stupních;~
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kartografických specialisacích, ale i pro všechny ostatní,
byť v poněkud menším rozsahu.
Z vědecko-informačních map ilustruje úroveň sovětské
geologie nejlépe geolog.mapa SSSR v měřítku 1:5 000 000
připravená kolektivem geologů pod vedením prof. Nalivkova a Gerasimova na podkladě husté sítě geologického
podrobného mapování. Několik tisíc podrobných geologických map a důkladná komposiční práce umožnily toto
přehledné dílo, které znázorňuje 60 speciálních geologických jevů ve své barevné škále. Geomorfologickou mapu
pro "Velký atlas světa" vytvořil v měřítku 1:7500000
prof. Dobrynin. Průkopnickou prací sovětské geomorfologie a kartografie je podrobná mapa o rozšíření genetických typů reliefu a jeho charakteristických tvarů, vyhotovená za redakce akademika Grigorjeva a prof. Richtěra.
Úspěchy sovětského půdoznalství, které má v SSSR
zásluhou Dokučajeva a Vilijamse velikou tradici i vysokou
úroveň, ilustrujI přečetné podrobné pedologické mapy
a pedologická mapa SSSR vyhotovená v r. 1938 je dosud
na celém světě uznaným nejdokonalejším dílem tohoto
druhu. Také mapy meteorologické a klimatologické
Sovětské mapy,velkých a středních měřítek se vyznačují i magnetické jsou v SSSR velmi často vyráběny a dosahují
velmi bohatým klíčem mapových prvků, které svou výraz- zásluhou hustě rozložených pozorovacích stanic, zvláště
ností a názorností zvyšují podstatně význam mapy, v Arktidě i vysokou úrovni meteorologických a geofysikáIzvláště pro účely hospodářské, projekční, vojenské i vě- ních věd vysoké světové úrovně. Mimo to byla vydána
decké. Právě svým bohatým a účelně voleným obsahem i řada děl oceanografických, z nichž si zasluhuje zvláštní
se staly sovětské mapy tak významným pomocníkem socia- pozornosti Námořní atlas - nejlepší světové dílo tohoto
listické výstavby. Úspěšný rozvoj mnoha vědních oborů, druhu.
zvláště geomorfologie, je v neposlední řadě podmíněn
Sovětská kartografie vytvořila i mnoho děl orograficvysokou úrovní sovětské topografie a kartografie. Podrob- kých, fytogeografických a zoogeografických, jež vynikají
nost hospodářských prvků, jejich vhodný výběr a generali- svou dokonalostí i originalitou provedení, jako na příklad
sace na sovětských všeobecně-zeměpisných mapách pře- mapa profilů SSSR ve "Velkém atlasu světa" nebo návyšuje daleko všechna obdobná díla v kapitalistických stěnná mapa zvířeny v SSSR.
zemích. Nejlépe to dokazují zprávy bývalé německé topo- .
V oboru hospodářsko-zeměpisných, politických a histografické služby hlavního štábu, v nichž v celé řadě porických map má sovětská kartografie zvlášťdrtivou převahu
jednání je zdůrazňována vysoká kvalita sovětských map
ve světovém měřítku. Buržoasní antropogeografie a geoa je konstatováno, že svou přesností, bohatostí a vhodným
politika, jejichž výsledky v podstatě reprodukují příslušné
výběrem převyšují německé vojenské topografické mapy.
mapy západoevropské a americké produkce, mají velmi
Při tom zvláště fašistické vetřelce zajímalo jak sovětská
vážné ideologické nedostatky a vcelku sestupnou tendenci,
topografie a kartografie stačí doplňovat mapy s tak bohatakže jako vědecká díla nepadají na váhu. Jejich úroveň
tým obsahem, aby nezastaraly. A skutečně veliký počet
i po grafické stránce bývá zpravidla velmi nízká a nedoúdajů, které brzy zastarávají, a to zvláště v SSSR, jako
konalá. Tendenčně skreslené mapové výtvory kapitana příklad dráhy a silnice ve stavbě, podrobné rozlišování
listické produkce v tomto oboru lze použít jen s největší
zpevněnýcha nezpevněných ovragů, zákres mělčin v řekách,
opatrností jako druhotné prameny, neboť obsahují mnoho
podrobné rozlišování porostů činí veliké nároky na kvalitu
chyb a nepravd, jako na příklad americký válečný atlas,
a pružnost organísace topografických a kartografických
nebo hitlerovské geopolitické atlasy, které vycházely před
udržovacích prací.
druhou světovou válkou pod redakcí fašisty Kendeho a
Dosud jsme mluvili o mapách všeobecně-zeměpisných. nalézají dnes ve Spojených státech četné napodobovatele.
Přejdeme nyní k speciálním mapám. V oboru fysického Jestliže v oboru fysických map nalézáme dobré prameny
zeměpisu jsou to hlavně vědecko-informační a školní v dílech švýcarských a italských, řidčeji ve francouzských,
mapy. Sovětskákartografie vyniká právě bohatým výběrem anglických a amerických, tu v oblasti hospodářských map
školních a vědecko-informačních map. V žádné zemi ne- je sovětská kartografie naším jediným zdrojem.
Působením prof. Baranského a jeho spolupracovníka
.najdeme takové množství druhů fysicko-geografických
map všech oborů. Je to výsledek úsilí sovětské vlády o stálé Preobraženského, kteří se specialisovali na ekonomickou
zvelebováníškol i vědeckých ústavů a.o zvyšování kulturní kartografii,má SSSR značný počet vyspělých kádrů v tomto
úrovně pracujících a konečně i výsledek širokého geogra- oboru a značnou theoretickou i praktickou zkušenost.
fického výzkumu. Všechny tyto mapy obrážejí vyspělost Baranského dílo "Hospodářský zeměpis SSSR" dopro':'
jednotlivých oborů vědy. Školní mapy vynikají nadto ještě vázená četnými mapovými přílohami tvoří pro hospodářský
výbornými didaktickými vlastno~.
Mám zde na mysli zeměpis i hospodářskou kartografii základní dílo. Plánozvláštěnové školní atlasy pro 1. II. a III. stupeň sovětských vané hospodářství umožňuje svou vědeckou podstatou
škol,nástěnné mapy a konečně doplňkové mapy nejrůzněj- rozvoj hospodářské geografie i kartografie a důkladné
šího druhu. Soudě podle sovětské školské kartografie a podrobné statistiky plánovacího úřadu (Gosplanu) jsou
úrovně zeměpisných učebnic věnuje sovětské školství základem přesnosti a podrobnosti hospodářských map.
mnoho na geografickouvýuku, která u nás je~těje popelkou. Dnes již je vypracován standardní klíč i spolehlivé metoTak na příklad i učební plány sovětských zeměměřických dické a praktické návody i instrukce pro vyhotovování
fa~ult předepisují zeměpis za povinný předmět nejen na hospodářských map různého druhu i měřítka. Velký počet
Stínování v sovětských mapách charakterisuje účelnost.
Je třeba si uvědomit, že stínování terénu vyžaduje zvláštních malířských schopností, praxe a dlouhého výcviku.
Nelze též zapomínat, že stínování je doplňkovým prvkem,
který má za úkol pouze zvýšit plastičnost terénu a nikoliv
vytvářet základní rysy reliefu. Na našich školních mapách
vidíme často příliš výrazné provedení stínování, které
při vší pečlivosti dělá mapu schematickou a zakrývá
mnohdy nevhodně podstatné rysy hypsometrie a hydrografie.
Stínování v sovětskýchmapách je méně výrazné, kresebná
technika poněkud slabší, zato však nezeslabuje ostatní
prvky obsahu. Relief obsahuje ještě řadu jevů o malém
územním rozsahu, které lze zpravidla znázornít jen na
mapách velkých a středních měřítek, a to pouze zákresem
perspektivních značek na způsob fysiografické manýry.
Jde o různé erosní jevy, jako strže, útesy; skály, výmoly
(ovragy), stepní talíře nebo jevy krasové na příklad závrty
a podobně, konečně o nánosy různého druhu jako duny,
barchany, morény a jiné.
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mapových děl, jejichž seznam je uveden v příloze knihy
Preobraženského "Ekonomická kartografie", demonstruje
nám stručně širokou mnohotvárnou
činnost sovětské
hospodářské kartografie. Od Velké říjnové revoluce byla
v SSSR vypracována, mimo obrovského počtu projekčních,
rozmisťovac;ích a jiných speciálně zaměřených pracovních
mapových děl, následující díla světového významu:
I. Atlasy: .
Příroda a hospodářství v Rusku (1923);
Názorná příručka pro hospodářský zeměpis (1927);
Soubor map pro 1. vydání Velké sovětské encyklopedie
(1926-1947);
Geografický atlas Ukrajiny (1928);
Atlas průmyslu SSSR (1929-1931);
Atlas Leningradské oblasti a Karelské ASSR (1934);
Průmysl SSSR na počátku druhé pětiletky (1934);
Atlas zemědělství SSSR;
Atlas Moskevské oblasti (1933);
Hospodářská a politická část Velkého atlasu světa (1937) ;
Zeměpisný školní atlas pro 7. a 8. třídu středních škol;
Atlas pro učitele;
Atlas rybářského průmyslu;
Hospodářská mapa evropské části SSSR 1: 2 000 000;
Hospodářské' mapy ASSR Komi, Kazašské SSR,
Azerbajdžanské SSR, Altajského kraje a jiné;
Nástěnné školní mapy SSSR i zahraničí;
Schema elektrifikace;
Mapa průmýslú'asijské části SSSR;
Vývoj industrialisace
SSSR za léta první Stalinské
pětiletky;
Geografie přebytků a nedostatků zemědělské produkce.
Celkem bylo od r. 1920 vypracováno na 20 různých
atlasů, 29 všeobecných hospodářských map, 13 map
průmyslu, 11 map zemědělství, 10 map dopravy, 4 mapy
obchodu a distribuce a 12 map hustoty obyvatelstva.
Když si uvědomíme, jak pracné je opatřování a třídění
podkladového
materiálu, vypracování mapového klíče
i všechny ostatní práce redakční a technické, uděláme si
představu o výkonnosti sovětské hospodářské kartografie.
Potřeba sovětského hospodářství si vynutila rozvoj hospodářské kartografie do takových rozměrů, že od roku 1932
tato tvoří v rámci kartografie samostatnou disciplinu pod
vedením laureáta Stalinovy ceny prof. N. N. Baranského
na moskevské universitě.
Zmíněná již kniha Preobraženského podává zevrubný obraz o této disciplině, jejím vývoji i postavení v rámci kartografie. Preobraženskij staVÍ ji na hranici mezi ekonomickou
geografii a kartografii s těžištěm v oboru vyhotovování
a redakce map. Hospodářská kartografie vychází podobně
jako hospodářský zeměpis i jiné podobné obory z marxistické politické ekonomie a vypracovává mapy ze statistických
údajů. Komposice a generalisace si činí zvláštní nároky
při zpracování hospodářských map. Úkoly zde spočívají
hlavně v nalezení vhodných znázorňovacích způsobů,
výstižné rozmístění a vhodné kombinaci s fysickou charakteristikou~ tak aby odrážela skutečný charakter zobrazovaného území. Ekonomické mapy ,znázorňují prvky daleko
složitějších vztahů i zákonitostí než mapy fysické. Je třeba
uvážit, že statistický materiál, jenž se pořizuje pro nejrůznější účely, tvoří hlavní pramen pro hospodářskou mapu,
má celou řadu zvláštních vlastností, s nimiž je nutno počítat.
Na příklad velikost průmyslového podniku lze určovat
nejrůznějšími ukazateli, třeba počtem zaměstnanců, rozsahem objektů, objemem výroby v tunách nebo kusech,
případně i druhy (sortimentem), hrubým obratem i podobně. Také kvalitu možno charakterisovat různě. Zá-

kladní koncepce ekonomické mapy podléhá tedy vždy
použitému materiálu statistickému a je-li tento výstižný
a obráží-li vhodně charakter mapových prvků, bude i mapa
dobrá. Avšak ze špatného nevýstižného materiálu nezpracuje ani ten nejlepší kartograf dobré dílo. Proto právem
se pokládá za základní podmínku dobré hospodářské mapy
pečlivě, velmi pečlivě vybraný a zpracovaný materilál.
Složitost ekonomických procesů klade též velké požadavky na výběr jednotlivých prvků mapy, aby tyto výstižně
charakterisovaly politicko-ekonomické
vztahy. V tomto
směru je výbornou poučkou mapa ve Velkém atlasu světa,
která znázorňuje vývoz kapitálu imperialistických států
do ostatních zemí.
Hospodářská mapa vyžaduje daleko větší přehlednost
než mapa fysická. Jestliže obsahem přetížená fysická
mapa působí nepřehledně, pak přetížená mapa hospodářská je takřka nečitelná. Proto v ekonomické kartografii
dosahuje generalisace daleko většího stupně. Tato nutnost
vyvolává logicky potřebu výstižnější charakteristiky. Zdánlivě jednoduchá skladba ekonomických map je výsledkem
velmi složitého generalisačniho procesu.: S'Ovětské. mapy
vděčí za svou vysokou kvalitu práv~,přehlednosti,
která vystíhuje základní potřebné
rysy hospodářské
charakteristiky zobrazovaného území. Vhodný, věcný a
stručný obsah je právě to, co činí ekonomickou mapu
srozumitelnou a logicky ucelenou. Tyto vlastnosti jsou
právě základním rysem sovětské kartografie. V celku rozlišujeme následující druhy map sociálněhospodářského
obsahu: 1. mapy průmyslu, 2. mapy zemědělství, 3~ mapy
dopravy, 4. mapy lidnatosti, 5. mapy kulturního rozvoje,
6. mapy politicko-administrativní.
Mimo to je celá řada
map, které nenáleží přímo do oboru hospodářských map,
ale pro svůj obsah společenských prvků mají k ekonomické
kartografii nejblíže. Jsou to mapy historické, ethnografické,
archeologické a podobně.
Protože v SSSR hospodářské mapy mají důležité úkoly
nejen informační a výukové, ale též projekční a operativní,
vypracovávají se tyto s nejrůznějším zaměřením. Účelnost
sovětské kartografie právě vyniká v oboru hospodářských
map. Pro celou řadu úkolů výstavby se vyhotovují mapy,
jejichž všeobecnězeměpisný obsah je doplňován hospodářskými prvky. Jde tu o mapy velkých měřítek, které dovolují
značnou podrobnost a používají se hlavně pro projekty
rozmístění hospodářství
nebo hospodářsko-technické
úpravy v průmyslu, zemědělství i dopravě. Dále se vyrábějí
podrobné mapy energetické a surovinové základny. Ve
snaze zpřístupnit lidu budovatelské plány a informovat
jej o výsledcích výstavby i o problémech rozmístění hospodářství a kulturních institucí, vyvíjí sovětská kartografie
pestrou činnost ve zhotovování informačních a propagačních map. Příkladem této tvorby je mapa "Meliorační
schema SSSR" ve Velkém atlasu světa a známá mapa
"Přetváření přírody a stavby komunismu".
Veliký význam hlavně pro školní účely se přikládá
historickým mapám a atlasům. Ve srovnání s cizími pracemi
představuje sovětská kartografie v tomto oboru úplný
převrat. Historické atlasy dřívější doby byly ve skutečnosti
jen velmi skrovnými doplňky dějepisných učebnic. Dosavadní výsledky sovětské t"ýroby ukazují, že historická mapa
tají v sobě netušené možnosti názorné interpretace dějin.
Výborná koncepce tří nových školních atlasů (Atlas drevnego mira, Atlas srednich vekov, Atlas novoj istorii 1., II.)
je vyplněna širokým obsahem mapových prvků, což umožňuje, daleko lépe než kdy před tím, udělat si názornou
představu o rozsahu dějinných událostí. Zvlášť poučná
je mapa rozmístětií řemeslné výroby ve středověku na
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území střední Evropy, která umožňuje velmi názorně si
objasnit tehdejší rozložení i rozsah výroby. Pro nás je
i zajímavý též mapový list "Husitské revoluční hnutí".
Vynalézavost sovětských kartografů v znázorňovacích
způsobech činí toto dílo vpravdě průkopnickým, které
při tom niá vysokou vědeckou hodnotu a značnou propagační aktívitu. Se stejnými znaky se setkáváme u nástěnné mapy "Graždanskaja vojna v SSSR 1918-1922".
Výroba historických map upevnila styky sovětské kartografie s histdrii na dosud neznámou míru. Přitom však
i nezapomínána kvalitní generalisaci geografickýchcharakteristik dějepisných map a na úzkou spolupráci s historickými geografy a kartografy, kteří zpracovávají geografické
a kartografické materiály o postupném rozšiřování zeměpisného obzoru lidské společnosti a o vývoji geografického
průzkumu zvláště v období objevných cest. Vypracování
historickýchatlasů klade vysoképožadavky na ideologickou
vyspělost pracovníků, na grafickou úpravu a vědeckou
spolupráci. V historicko-kartografických dílech se nejlépe
odráží veliká li,dskosta víra v to nové, dobré a pokrokové,
kterým je prOdchnuta sovětská věda. Proto zmíněné
sovětskéatlasy jsou tak přesvědčivé a mají velikou didaktickou i morální hodnotu.
Jé příznačné pro sovětskou kartografii, že hledá stále
nové cesty ke zlepšení map. Znázorňování fysicko-geografických prvků, zvláště terénu ve fysických mapách trpí
konvenčností, která zakrývá skutečný ráz krajiny. Problém
realistického znázorňování zemského povrchu, zvláště
v menších mapových měřítkách naráží na zeď generalisace,
kterou dosud nebylo možno překročit. V důsledku toho
se nám jeví povodí Amazonky porostlé tropickým pralesem
stejně zelené jako Polabská nížina nebo sibiřská tundra.
Ceský masiv zrovna tak hnědě jako severní Ural, nebo
španělské sierry. Právě v tomto zdánlivě beznadějném
problému hledá i nacbází sovětská kartografie cesty
k lepšímu znázornění terénu, jenž by byl schopen též
z?brazit zvláštnosti ostatních fysických prvků, zvláště
vegetačních. Článek P. A. Skvorcova (Voprosy geografii)
z roku 1950 nás seznamuje s dosavadními výsledky používání malířských zásad v kartografii, které představují
cestu ke zlepšení uvedeného nedostatku. Zásady malířské
úpravy shrnuje autor do následujících thesí:
1. Dosažení co možno největší shody mapy s generalisovaným zbarvením krajiny.
2. Dosažení (v mezích měřítka a určení mapy) maximální
podoby situace, lesního porostu a jiných prvků se skutečnými tvary v přírodním obraze krajiny, je-li tento pozorován
shora nebo v poloperspektivě.
3. Zmenšení měřítkové disproporce mezi situací a rostlinným porostem na minimum.
4. Zobrazení přírodních světelných jevů: a) Zobrazení
iluse slunečního osvětlení nejen na ozářené' straně, ale
i dopad světla na výčnělky a výstupky strany ležící ve
stínu. b) Zobrazení stínů a odrazů. c) Zachování barevné
změny stínu podle podmínek ptačí perspektivy v závislosti
na její výšce. d) Barevné zobrazení (t nové i světelné)
změny přírodního obrazu krajiny na mapě, závislé na
úhlu dopadu slunečních paprsků.
Podle možnosti provádí se kresba s ohledem na ptačí
perspektivu.
Pro nás je důležitý jeden poznatek pro studium a
výzkumnou práci kartografie, vyplývající z uvedeného
článku. Bude zapotřebí naučit se studovat terén přimo
v přírodě nejen po stránce geometrické a geografické, ale
i po stránce přirozeného zbarvení a naučit se genera1isovat

přírodní zbarvení podobně jak to dělají malíři-krajináři
na svých obrazech.
Je zcela možné, že tím vznikne potřeba důkladnějšího
vnikání výtvarnictví do kartografie. To není nic zbytečného, když uvážíme, že kartografie vždy více méně zdůrazňovala závažnost uměleckého momentu při vyhotovování map. Dosud však tato stránka byla značně zanedbávána
a omezilase zpravidla pouze na zkoumání grafickou úpravu
mapového písma nebo na dílčí velmi skrovné pokusy
s barvami bez studia přírody jen v laboratořích a kabine-
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Z tohoto článku můžeme si udělat určitý názor o dosažených výsledcích z popisu některých map vyhotoveňých
podle uvedených zásad. Bohužel tisky nebo originály
zatím dostupné nejsou. Jedna z těchto map je školní mapa
Gruzie z roku 1948. Na této mapě se charakterisují
v terénních barvách i lesní pásy a škála barev byla vypracována tak, aby co nejlépe odpovídala všeobecnému zabarvení
krajiny a aby přechod jednotlivých barev nebyl příliš
ostrý. Zkušenosti z této práce mají dviľdůležité závěry:
nezbytnost pečlivé retuše dvoubarevného stínování a nezbytnost uměleckého šrafování ostrýc~ tvarů vysokohorského terénu. Další dvě mapy, a to' mapa Abchazie
a mapa Jižní Ameriky přep.stavují zajímavé spojení malířské barevné škály se zobrazováním lesního porostu.' Na
mapě Abchazie jsou listnaté lesy zobrazeny ,tečkami,
jehličnaté šrafami, které se zmenšují v nižších polohách
(čím nižší tím menší). To zvyšujeplastično~t.hypsometrické
stupnice a není na úkor čitelnosti. Na mapě Jižní Ameriky
byl porost znázorněn protáhlou poloperspektivní kresbou.
Tyto dva projekty ukazují možnosti přeměny konvenční
úpravy map na úpravu přirozenější, aniž by pozbyla tato
svou vědeckou kvalitu.
Dalším krokem na této cestě je mapa přírodních pásem
SSSR, která je vypracována způsobem "barevného leteckého snímku". Tato mapa odstraňuje nedostatky dosavadních konvenčních map, které jsou hlavně v nepřirozených
barvách jednotlivých pásů ff v příliš ostrých přechodech
me7Í pásy. Tyto nedostatky snižují kvalitu mapy nejen
po stránce umělecké, ale i po stránce vědecké, ježto ne:"
znázorňuje jasně genetické spojení jednotlivých faktorů a
ostré přechody neodpovídají skutečnosti. Jako další projekty byly vypracovány mapy Mriky a Uralu v měřítku
I: 6000000 a I: 2000000. Z roku 1949 je ještě jedna
pozoruhodná práce - přehledná mapa SSSR - s titulem
"Příroda naší vlasti". Tato mapa ukazuje, jak daleko lze
bez ústupu na vědeckosti proniknout do vlastního umění
přístupného lidu.
V dnešní době, kdy usilovně hledáme cesty ke zvyšování
kulturní úrovně lidu je tento sovětský popud zvláště
cenný. Znamená to novou kapitolu kartografie. Pro zeměpis má též značný dosah: Dosavadní fysiografické znázorňovací metody, které se dosud užívají při požadavku
přehlednějšího a realističtějšího znázorňování jevů a jejich
souvislosti, trpěly velmi nedostatky geometrické přesnosti.
A tu se nám otvírá nová· možnost znázornit na mapě
přehledně, realistícky, a geometricky přesně celou řadu
geografických jevů.
Přehlédneme-li dosavadní vývoj kartografie, vidíme, jak
její převážně matematický obsah v 18. století se v 19.
doplňoval geografickými prvky a ve 20. století sovětská
kartografie dovršuje obsah geografických prvků v mapě
a zahajuje cestu od konvenční úpravy k úpravě realistické.
Sovětská kartografie dosáhla tak pevnou systematickou
stavbu i metodický obsah, opírající se o marx-leninské
učení, které tvoří theoretickou základnu dalšího rozvoje.

1955/51

Geodetický obzor
sv. 1/43 (1955) Č. 3

Buržoasní kartografii právě chybí tato jednotná systematika a metodika, což je zjevem rozkladu a úpadku.
Jestliže vítězný rozvoj plánovaného hospodářství a působení základního ekonomického zákona socialismu umožnilo
VÍtězstvísovětské vědy a tím i kartografie, tu anarchičnost
kapitalistické soustavy a působení základního ekonomického zákona soudobého kapitalismu je základní příčinou
rozkladu buržoasní vědy a tak i rozkladu buržoasní
kartografie. Nejednotnost názorů o poslání kartografie,
jejích úkolech a jejím rozsahu, která zůstala jako neblahý
odkaz buržoasní kartografie, působila nám v počátku
mnoho nesnází. Sovětský příklad nás však naučil nepodceňovat theoretické úvahy a potřeba praxe nás přinutila
hlouběji uvažovat o vztazích kartografie k ostatním vědám,
zvláště ke geodesii, geografii a kartografické polygrafii.
V těchto problémech nám byly sovětské zkušenosti základní oporou, umožnily nám získat jasný přehled a konečně prosadit i vyhovující organisační opatření pro soustředění kartografické služby.

Podobně nám tyto zkušenosti i v budoucnu pomohou
vytyčit správnou linii vývoje kartografické výroby a zaměřit kartografickou výuku i výzkum tak, aby mapa byla
ještě účinnějším pomocnikem socialistického budování
i obrany naší vlasti, byla velkým propagátorem pokroku
i bojovníkem za věc míru.
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Nové moderni pojett a obsah přednášek z konstrukce geodetických strojů. Současný stav přednášek a perspektivy jejich
dalšiho rozvoje.

V pětiletém studijním plánu zeměměřického inženýrství
jsou zařazeny též přednášky o konstrukcích geodetických
strojů., Přednášky nejsou v učebním plánu novinkou.
Byly již zařazeny do učebního plánu před válkou, ale při
reformách studia v letech 1945-49 byly z programu
vypuštěny podobně, jako řada jiných encyklopedických
předmětů. Zavinil to jejich obsah, který z nich skutečně
udělal předmět encyklopedický. Obsah spočíval na popisování součástí, na pouhém vysvětlování funkce jednotlivých součástek geodetických strojů a obkreslování
tabulek či jednoduchých součástí strojů. Toto jejich pojetí
nebylo nikterak přitažlivé ani účelné, neboť funkce
jednotlivých součástí je uváděna v dostatečné míře a velmi
pěkně v přednáškách z geodesie akademika prof. Ryšavého.
Na druhé straně třeba poznamenat, že dobrých měřických výsledků může dosáhnout jen ten měřič, který
zná nejen dobře theorii a praxi měření, ale zná také dobře
svůj stroj a rozumí mu i po stránce mechanické. Měřič
má znát stroj ne pouze jako celek, o němž se poučí v přednáškách, nýbrž má jej znát tak, aby věděl o funkčních
vlastnostech jeho součástí a o jejich vzájemné závislosti.
A co navíc je důležité, má znát i vliv špatné mechanické
funkce či špatného mechanického stavu součástí na
výsledky měření. Vezmeme-li i tento prvek v úvahu, pak
se ukáže, že právě on to bude, který má dát přednáškám
nový smysl a účel.
Přednášky mají též ukazovat souvislost mezi měřickými
chybami, přesností naměřených hodnot a možnostmi
přístrojů, ne jako. isolovaného předmětu, ale vždy ve
spojení s osobou měřiče. Znamená to, ukazovat v základech společný vliv nedokonalostí přístrojů a nedokonalostí měřičových smyslů.
Nelze si též nevšimnout i jiné důležité okolnosti.
Zeměměřický inženýr zná dokonale požadavky, jež klade
praxe na stroj. Konstruktér mnohdy není zeměměřicky
vzdělán, a proto se stává, že zeměměřičtípraktici mívají
na vzájemné umístění součástí a na celkové uspořádání

stroje často poněkud jiný názor než sám konstruktér.
Bude-li zeměměřič znát i základy theorie stavby geodetických strojů, stane se konstruktérovi platným pomocníkem a za určitých předpokladů i rovnocenným spolupracovníkem.
Třeba však předem podotknout, že přednášky nemají
za účel vychovávat konstruktéry strojů. To se domnívat
rtakový úkol před sebe klást by bylo od základu pochybené.
Vychovávat konstruktéry geodetických strojů u nás by
bylo nehospodárné, neboť vhodný počet kádrů můžeme
získat vysláním několika schopných studentů do Sovět~
ského .svazu, kde v Moskvě je pro tyto účely zřízena
samostatná fakulta na MIIGAiK.l) Poskytnout však
ty nejzákladnější znalosti konstrukce je dobře možné
a i nutné. Tyto základní vědomosti bude třeba doplnit
zařazením stručných statí o technologických postupech
při výrobě geodetických strojů. Posluchači se. tak doví,
s jakými jemnými pomůckami pracují. Třeba přiznat,
že studenti si tuto skutečnost leckdy jen velmi matně
uvědomují, i když všechny učitelské síly je přímo vedou
k lásce ke strojům a jemnému zacházení s nimi. Nebude
proto studentům na škodu, když se v přednáškách též
dovědí o ukládání měřických strojů a o jejich údržbě.
Vyplývá tedy pro obsah přednášek z konstrukce geodetických strojů následující závěr:
Je třeba, aby přednášky si všímaly zjištění výchozích
konstrukčních hodnot, postupu při' jejich výpočtu,
ukázaly na příčiny, mající vliv na stálost konstrukčních
veličin a na základě těchto zjištění zabývaly se vhodností
konstrukcí a možnostmi výroby. Zpětně pak je třeba si
ujasnit vliv chyb výrobních či nedokonalosti výroby na
funkci součástí a na konec i na výsledky měření a všimnout
si zacházení se stroji a jejich údržby.
Konat přednášky nebude proto z počátku jednoduché.
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ilnamená to prostudovat mnoho literatury. I tak je velká
potíž, poněvadž o mnohých problémech i odborná
literatura mlčí. Bylo by velmi těžké vypracovat přednášky naznačeným způsobem, kdyby jako dobrý a spoleb,livýpomocník zde nestála sovětská literatura. Sovětský
svaz v plném tempu. dohání. náskok tradičních západoevropských firem i na poli výroby geodetických strojů.
Sovětští konstruktéři si však své vědomosti nenechávají
pro sebe, publikují je a tak se i nám dostává v tomto oboru pomoci. Pomoc je tím radostnější, že na zeměměřické
fakultě se vytváří z mladých pracovníků kolektiv, který
se zajímá o geodetické stroje a sovětskou literaturu pilně
studuje. Kolektiv dosud nemá nějakých přímých tvůrčích
úkolů a prozatím se pouze seznamuje s problémy konstrukce, ale jistě po nastřádání theoretických znalostí a po
projití dostatečné výrobní praxe v závodech jemné mechaniky bude mít předpoklady k tomu, aby i v naznačeném
směru pracoval. Při této příležitosti je třeba zaznamenat

porozumění národního podniku Meopta v Košířích,
který umožnil těmto pracovníkům praxi ve svých dílnách.
Nejbližším úkolem tohoto kolektivu bude ovládnout
otázky spojené s konstrukcí geodetických strojů, a to
nejen theoreticky, nýbrž také zkoumáním dobrých i neosvědčených konstrukcí. Tomu ovšem brání nedostatek
vhodné laboratoře na fakultě, která by byla vybavena
dostatečným počtem pomůcek. Bude tedy souběžným
úkolem .vybudovat vhodnou laboratoř. Nebude to ovšem
úkol snadný, ale je nutný, neboť bez řádně vybavené
laboratoře nelze geodetické stroje' zkoumat.
Přednášky z konstrukce geodetických strojů budou
přínosem nejen absolventům zeměměřického inženýrství
pro jejich měřickou praxi, ale i pro spolupráci s optickomechanickým průmyslem, abychom tak mohli opět
plně navázat na tradici klasické české stavby geodetických
strojů, která se nám vybaví při pohledu na dnes již staré,
ale praxi stále dobře sloužící geodetické stroje Fričovy.

K přednáškám ze speciální geodesie
Ing. Dr František Cach
Mnohostranné uplatněni zeměměřického inženýra v praktickém životě: ve stavebnictvi, průmyslu, na vodnich stavbách,
železničnich stavbách, inženýrských stavbách, při měřeni podzemnickprostor, v archeologii i jiných oborech. Způsob výuky
disciplinám spedálni geodesie.

.' Výstavba našeho státu prováděná na široké základně
socialismujeví se i v mocném rozvoji technických prací,
inženýrskýchstaveb všeho druhu, jež mají sloužit k zvyšování životní úrovně veškerého obyvatelstva. Tato skutečnoststaví často naše techniky před úkoly, jichž zvládnutí
předpokládá dokonalou přípravu inženýrských kádrů,
znalýchnejnovějších vymožeností svého oboru a schopných
náležitě je uplatnit. Bohatství stále nových a dalších poznatků, jakož i potřeba jejich skutečného využití vede
znenáhla ke specialisacím v jednotlivých oborech inženýrských prací a pominuly doby, kdy se inženýr-polytechnik
snažil zvládnout veškeré problémy ~a svém pracovišti,
častojen z prestižních důvodů. Dnes dochází k cílevědomé
spolupráci jednotlivých odborníků, ke tvoření kolektivů,
jež poskytují plnou záruku splnění daného úkolu. Tak se
dostává i zeměměřický inženýr na širší společné pole
působnosti s inženýrem stavebním, strojním, důlním,
s ekonomem i s jinými techniky, jak bude dále naznačeno.
Přesto, že těžiště práce většiny zeměměřičů zůstává
i nadále v oblasti ryze zeměměřické, jeví se účelnou i zde
specialisace,pokud jde o práce· z oboru vyšší geodesie,
jako na př. měření v základní síti, anebo práce spadající
do geodesie nižší. Zde. se opět uplatňuje zeměměřič buď
v zemědělství, kde připravuje měřické podklady pro
zemědělské plánování a využití půdy, nebo koná měření
topografickák účelům mapování a nelze přehlédnout ani
speciální odvětví samotné kartografie.
K těmto úkolům přistupuje v poslední době i zájem
o zeměměřiče v jiných oborech technického podnikání.
Ve stavitelství jsou mu svěřovány zaměřovací práce za
účelem získání podkladu pro předběžné i podrobné projekty. Zeměměřič je tedy skutečně prvním technikem na
pracovišti, ať jde o stavby železnic, silnic, o regulaci vodních toků, nebo o stavby vodních děl, či o stavby budov.
Podle projektů provádí pak v terénu i "vytyčení trasy
komunikací, os mostů a zajišťuje je jak polohopisně,
tak i výškově. Zvláště odpovědné a obtížné jsou práce

při .vytyčování tunelových os, jež vyžadují často i dokonalých znalostí z oboru vyšší geodesie a geofysiky. "
Během stavby kontroluje dodržování daných směrů
a výšek a spolupůsobí tak na pracovišti až do ukončení
stavby. Ale ani potom neustává zde jeho činnost; je
zapotřebí čas od času zaměřovat případné prostorové
změny v poloze vybudovaného díla. Kontroluje ssedání
velkých staveb, jež se vlastní vahou dotlačují do základové
půdy, měří deformace údolních přehrad, aby bylo zjištěno
případné nebezpečí poruchy hráze.
V průmyslových závodech bývá pověřován vytyčením
základových patek a kotevních šroubů pro stroje a proměřuje přesně ve vodorovném i svislém směru jeřábové
dráhy při jejich stavbě nebo rekonstrukci. Dále sestrojuje tak zvaný základní plán celého závodu, kde zakresluje všechna potrubí vodovodní, parovodní, kanalisační, vedení elektřiny a plynu a sestavuje i velmi důležitý
požární plán závodu, kde jsou vyznačena všechna ohniska
nebezpečí požáru, jakož i umístění jednotlivých hasicích
zařízení. Tyto plány je nutno neustále doplňovat a opravovat podle skutečného stavu, neboť zde dochází velmi
často ke změnám a adaptacím. V elektrárnách kontroluje
výškově stabilitu základů těžkých turbogenerátorů nebo
parních strojů, jež jsou vystaveny značným dynamickým
účinkům.
Velmi dobře se uplatňuje zeměměřický inženýr i v provozu železničních staveb. Proměřuje tu kolejové oblouky,
přechodnice a vzestupnice a provádí návrhy směrových
oprav nebo rekonstrukcí trasy pro změněné pojízdné
poměry. llikáme tomu, že pracuje na tak zv. pokládce
kolejí. Jde při tom často o řešení obtížných úkolů vytyčování složených oblouků.
Dále je nutno se zmínit o měření pro 'důlní účely. Ač
.se do nedávna zabývali .důlním měřictvím tak zVaní
markšajdeři, školení na báňských učilištích, stávají se
tato měření i oborem zeměměřičů.
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V neposlední řadě třeba uvést i měřické práce k účelům
historicko-konservačním. Jde o zaměřování archeologických památek nebo o zaměření historicky cenných
budov, a to nejen zevnější půdorysem, ale i uvnitř co do
rozložení, často velmi nepravidelného, jednotlivých místností a chodeb a o sestrojení přesných plánů. Podobně
může pracovat i ve spe1eologiizaměřováním podzemních
prostor jeskynních.

obeznámen se všemi okolnostmi svého budoucího půscbiště a je nutno, aby znal jeho správné odborné názvosloví.
Mimo zvláštní způsob užití geodetických method k daným
účelům musí znát aspoň encyklopedicky obor, v němž
spolupracuje. Musí vědět, k jakému účelu koná svoje
měření a jak bude dále jeho výsledků využito, neboť
jenom tak může dodávat vyhovující elaboráty - výsledky
své práce.
Za tím účelem je na zeměměřické fakultě v Praze zaZ uvedených zde případů vyplývá, jak bohatá je možnost
řazen do učební osnovy zeměměřického inženýrství
uplatnění zeměměřiče mimo vlastní práci ryze zeměpředmět speciální geodesie. Právě tak, jako je mnohoměřickou. Ovšem i nároky na jeho předběžné vzdělání
tvárná možnost působnosti zeměměřiče v širší technické
budou v tom případě větší. Je nasnadě, že jedinci nelze
praxi, je mnohotvárná i náplň této discipliny. Proto ani
obsáhnout všechny znalosti potřebné k těmto úkolům,
nelze, aby látku přednášel jeden učitel, ale je třeba, aby
ale že je zapotřebí specialisovat se pro ten nebo onen
zde působilo i několik odborníků, z nichž každý zná
obor působnosti.
potřeby pracovního sektoru, v němž je nutno měřické
Je nesnadným úkolem vysoké školy podať budoucímu práce provádět.
Mimo samotný pedagogický účel sledují tyto přednášky
zeměměřiči jednak obecné a nezbytně nutné základní
vzdělání odborné, jednak jej i připravit k některému i ten cíl, aby zaujaly studenty pro některý z oborů půze speciálních poslání. Třebaže až v praxi získává absolvent, sobnosti, o nichž mnohým není ničeho známo. Předmět
vysoké školy potřebné zkušenosti řešením takových zvlášt- užitá geodesie, který je přednášen letos již třetím rokem,
ních úkolů, je nutno seznámit jej již na škole s jejich pro- těší se velkému zájmu studentů a lze doufat, že bude
blematikou aspoň natolik, aby se na svém pracovišti dotován i napříště náležitým počtem hodin přednáškových
rychle a správně orientoval. Je třeba, aby byl předem i cvičebních.

Nejpřesnější "ra3ar" v rukou zeměměřičů
Ing. Bořivoj Delong, vědecký aspirant
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Studium aktuálnich otázek vývoje zeměměřické praxe na zeměměřické fakultě v Praze. Otázky elektronkových method pfímého měřeni délek. Význam Bergstrandova přistroje, zvaného geodimetr, populárni objasněni principu jeho linnosti a problémy souvisici s jeho konstrukci u nás. 'Funkce a úkoly zeměměřické fakulty CVUT v Praze a .Ostředni
správy geodesie a kartografie při řešeni této problematiky.
.

Pracovníci

fakulty v popředí vývoje
geodetické vědy
Bojovat za neustálý pokrok vědy, za rozvoj výrobních
sil a tím za pokrokový vývoj celé lidské společnosti, usilovat
o naprosté vítězství všeho nového nad starým a o nepřetržité zvyšování hmotné a kulturní úrovně všeho
obvytelstva a konečně snaze o stálé zdokonalování technických prostředků zasvětit celou hloupku svého tvůrčího
vědeckého posvěcení - to je nejdůležitější a nejčestnější
poslání vědeckých pracovníků techniky. Avšak cesta
k novým metám technického pokroku není zpravidla
přímá a prosazení nových a dokonalejších prostředků
není vždy snadné a samozřejmé, jak se často zdá v odstupu
několika let, nýbrž naopak i v technice je pokrok nemyslitelný bez boje proti překážkám a bez houževnatého
úsilí čelit obtížím a odstranit rozpory a nedostatky.

souvisí s přechodem na nové geodetické základy, společné
se Sovětským svazem a zeměni lidové demokracie. Zvýšená
pozornost je věnována výzkumu i praktickým zkouškám
v oboru paralaktické polygonometrie, dále fotogrametrii
a konstrukci geodetických strojů. S neobyčejným pochopením sledují všichni profesoři a docenti naší fakulty
vývoj nových elektronkových method přímého měření
délek. a účinně podporují nejenom studium příslušné
literatury, nýbrž i matematický výzkum "triangulace
nového typu", při níž vystupují v triangulačních útvarech
jen délky stran. V každé ze zmíněných specialisací dosáhli pracovníci fakulty určitých výsledků a je jenom
otázkou vhodné příležitosti, aby i pracovníci naší praxe
byli s nimi seznámeni. Cílem tohoto článku je právě
seznámit naši zeměměřickou veřejnost s velikým významem dosud nejpřesnější Bergstrandovy elektronkové
methody přímého měření délek, populárně a jen v nejhrubších rysech objasnit princip činnosti Bergstrandova
přístroje a vytyčit alespoň některé problémy, souvisící
s jeho konstrukcí u nás.

Hodnotíme-li s tohoto hlediska vývoj geodesie a kartografie u nás za posledních 30-40 let, vidíme, že i v našem
vědním oboru šel pokrok cestou bouřlivých vědeckých
diskusí o celé řadě odborných problémů, kdy se z rozporů
Nový vývojový směr v geodesii
mezi dvěma nebo několika koncepcemi rodilo a tříbilo
řešení nejsprávnější. Na tomto vývoji je pozoruhodná
úhlová a směrová triangulace dosáhla dnes vrcholné
zejména okolnost, že se na řešení všech aktuálních otázek meze přesnosti, takže zvýšit přesnost úhlově nebo směrově
podíleli vždy a podílejí stále podstatnou měrou vedoucí . zaměřených sítí lze jedině zvětšením počtu pozorování.
pracovníci školy. Svědčí o tom také řada vědeckých debat Avšak toto opatření bylo by dnes už nehospodárné a není
a polemik, které se odehrály na půdě Geodetického komi- jisté, zda by se tím přesnost skutečně zvětšila, neboť roztétu Národní rady badatelské.
množením a tudíž i prodloužením celkové doby pozorování
Věrni těmto krásným tradicím školy chtějí i dnes pracov- vzrostlo by konec konců i nebezpečí dalších nepostižitelníci naší fakulty zaujmout ve vývoji české geodesie a karto- ných refrakčních změn v atmosféře.
Nové zvýšení přesnosti a tuhosti triangulačních sítí,
grafie čestné místo. Jsou studovány všechny otázky, které
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které jsou podkladem veškerého našeho vyměřováni, je
možno očekávat od zavedení elektronkových method pro
přímé měření délek trigonometrických stran. Vysoké
požadavky přesnosti přímo měřených délek pro triangulační účely splňuje doposud jen jediná elektronková
methoda, nazvaná podle švédského vynálezce Erika
Bergstranda, a jen jediný elektronkový přístroj, pojmenovaný Bergstrandem "geodimetr". Pokusy prováděné s geodimetrem jsou úspěšné až do vzdálenosti
kolem 36 km a za příznívých podmínek dosahuje se s ním
přesnosti až ljl 000 000 i vyšší. Způsoby, jak zapojit
tak přesně měřené délky trigonometrických stran do
triangulační sítě, jsou prozatim předmětem zkoumání
a mohou být otázkou diskuse.
. Zlepšení trigonometrické sítě nevyčerpává však všechny
možnosti využiti Bergstrandova geodimetru, nýbrž takr"ka
každé přesné měření délek přiměřené velikosti poskytuje
novou možnost. V září 1953 pronesl známý německý
geodet Ervin Gigas v Mnichově přednášku, ve které
informoval posluchače o tom, že se Institutu pro užitou
geodesii ve Frankfurtu podařilo sestrojit novou modifikaci
geodimetru pro účely přesné polygonometrie. Přístroj
slouží ·k měření délek polygonovýchstran od 250 až do
4 000 m s přesností nezávIslou na velikosti měřené délky
± 4 cm. Ve srovnání s původním geodimetrem vykazuje
nová modifikace řadu významných zlepšení, zejména
podstatné snížení váhy a spotřeby elektrického proudu.
Ale i k jiným účelům' užité geodesie bude možno použít
buď původního nebo upraveného typu Bergstrandova
geodimetru; ku příkladu stanovení základních rozměrů
čtvercové sítě pro vytyčování velkých průmyslových
objektů, určování souřadnic bodů protínáním z délek
u nižších řádů, přímé měření délky mostní osy, přímé
měření délky tunelově osy atd. Protože se měření délek
provádí pomocí světelných paprsků, vysílaných z vlastních
zdrojů přístroje, nebudou při použití geodimetru překážkou ani temnoty podzemních prostor; stačí jenom
osvětlit stupnice. Snadno tedy nahlédneme, že přímé měření délek geodimetrem nahradí v některých praktických
případech i často rozsáhlé pomocné trigonometrické sítě.
Princip

činnosti

geodimetru

K přímému měření délek geodimetrem užívá se modulovaných světelných vln. Abychom pochopili podstatu
a účel modulace vln a funkci všech základních součástí
přístroje, připomeneme některé principiální poznatky
z vlnové mechaniky a z elektroniky.
Šíření všech elektromagnetických a tudíž i světelných
vln považujeme za vlnivý rozruch periodické povahy,
kdy všechny částečky.světelného paprsku kmitají v rovině
kolmé na . směr šíření a vytvářejí v kterékoliv rovině,
procházející osou kmitů O, charakteristické sinusoidy
(viz obr. 1). Jako každý periodický jev je i světelné vlnění
charakterisováno délkou vlny AB = A, velikostí rozkmitu

amplituda
S

čili amplitudou PQ = ST a počtem kmitů za vteřinu
čili frekvencí j. Délkou vlny je u světelného záření definována barva světla, amplitudou jeho intensita. Známe-li
rychlost šířejÚ vlny v, čili vzdálenost, kterou vlnivý
rozruch urazí za 1 vteřinu, a počet kmitových sinusoid
obsažených v této vzdálenosti, t. j. počet kmitů za 1vteřinu
neboli frekvenci j, můžeme vypočíst délkU vlny A ze
.vztahu
v
A=
(1)

T'

Protože při dané frekvenci elektromagnetických vln je
vlnová délka závislá na rychlosti jejich šíření, která není
přesně konstantní, užíváme zejména u radiových vln.
jako základní charakteristiku místo vlnové délky jejich
frekvenci. Frekvenci měříme v cyklech za vteřinu (cs/sec),
kde cyklem rozumime jednu kmitovou sinusoidu.
Modulací elektromagnetických vln rozumíme změnu
některé z jejich charakteristických veličin. Proto existuje
modulace dvojího druhu: 1. modulace frekvence a 2. modulace amplitudy .. U světelných vln je však vlnová délka
tak malá a frekvence naopak tak vysoká, že se lidskému
bádání prozatím ještě nepodařilo uskutečnit modulaci ve
frekvenci, takže v úvahu přichází jedině modulace v amplitudě, t. j. v intensitě světla. Vzniká otázka, k čemu je
modulace nutná? Při práci s geodimetrem určuje se
celková měřená délka jako celistvý počet jistých vlnových
délek, zvětšený o "doměřovací zbytek". Původní přístroj
je uzpůsoben jen k měření onoho doměřovacího zbytku,
kdežto celistvý počet vlnových délek se musí odvodit
z přibližné hodnoty měřené délky. Aby tato přibližná
hodnota mohla být jen hrubá, máme zájem na tom, aby
vlnová délka byla co největší. Avšak s hlediska fysikálních
vlastností. jsou pro přesné měření délek nejvhodnější
vlny co nejkratší, t. j. vlny' světelné; dají se totiž snadno
usměrnit jednoduchými prostředky (čočka, zrcadlo ap.)
a jejich dráha v atmosféře i rychlost šíření je podrobněji
a přesněji prozkoumána, což vede k přesnějším výsledkům
měření. Vidíme tedy, že methoda přímého délkového
měření vyžaduje elektromagnetické vlny zcela opačných
vlastností, než si žádá zájem přesnosti výsledků a řešením
tohoto rozporu je právě modulace vln. Modulací amplitudy seskupujeme světelné vlny ve větší celky, oddělené
od sebe uzlovýnifbody nulové intensity Ul> U2, Ua'" U
čili tmavými místy (viz obr. 2). Příznivých vlastností
II,

krátkých světelných vln (plná čára) využíváme pak k šíření
světla mezi oběma koncovými body trigonometrické
strany (nosná vlna), kdežto poměrně dlouhovlné variace
v amplitudě (čárkovaná čára) slouží k vlastnímu měření
délky. U nové modifikace geodimetru, zmíněné Gigasem,
je užito několika různých frekvencí k určení celistvého
počtu vlnových délek, takže znalost přibližné hodnoty
měřené délky není nutná.
Nyní objasníme funkci základních součástí přístroje,
jejichž blokové uspořádání je patrné z obrázku 3. Zdrojem
světla L je projekční 30wattová žárovka (6 voltů, 5 ampérů),
která vyzařuje paprsky poměrně vysoké intensity. Paprsky
procházejí soustavou čoček 1 a 2, které je usměrňují
a koncentrují a jejichž vzdálenost je propočtena tak, aby
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byla odstraněna chromatická vada vzniklá lomem. Soustředěné světlo projde dále systémem, který obsahuje dva
Nicolsovy hranoly NI a N2, mezi něž je vsunuta Kerrova
buňka Ke, a který představuje jediné dosud známé zařízení
pro modulaci světla. K modulaci se však hodí iépe polarisované světlo a úkol této optické polarisace, jejíž princip
krátce připomeneme, plní oba Nicolsovy hranoly. U normálního nepolarisovaného
světla kmitá každá částečka
světelného paprsku při zobrazení do roviny kolmé na
směr šíření ve všech směrech. Polarisací světla dosahuje se
toho, že se původní kmity ve všech směrech převádějí
na kmity pouze ve dvou směrech k sobě kolmých. Přitom
se kmity v jednom z těchto dvou směrů, které leží v t. zv.
polarisační rovině, odrážejí na stranu, takže z hranolu
nevystupují. Polarisované světlo, které z Nicolsova hranolu vychází, je tedy vyvoláno kmity (vibracemi) jen
v jednom směru, takže každá částečka světelného paprsku
kmitá podél úsečky. Polarisované světlo se tedy šíří
v rovině, kolmé na směr polarisační roviny.
Nicolsovy hranoly NI a N2 jsou v přístroji uloženy tak,
že jejich polarisační roviny jsou k sobě kolmé, takže kmity
propouštěné prvním hranolem se zcela zachycují druhým
hranolem a veškeré světlo by z dráhy úplně vymizelo,
kdyby mezi oběma hranoly nebyla Kerrova buňka Ke.
Kerrova buňka představuje dvě kovové destičky, ponořené
v nitro benzenu a spojené s póly krystalového oscilatoru Kr.
Ten vyvolává na destičkách střídavé napětí v hodnotě
2000 voltů a má frekvenci 107 es/sec. To prakticky zn::mená, že mezi oběma destičkami Kerrovy buňky roste
rozdíl elektrického napětí od 0 do
2000 V, potom
klesá přes 0 do - 2 000 V a vrací se zpátky k 0· (podle
sinusoidy v obr. 1), při čemž se tokových cyklů (oscilací,
odtud název oscilator) odehraje 107 za vteřinu. Kerrova
buňka má schopnost vyvolávat u polarisovaného světla~
další kmity v rovině svého eiektrického pole, t. j. kolmo
k oběma destičkám; amplituda těchto kmitů, čili intensita
světla, je pak přímo závislá na rozdílu potenciálů mezi
oběma destičkami. Protože rovina elektrického pole
svírá s polarisačními rovinami obou hranolů úhel 45°,
vychází z hranolu N2 polarisované světlo, jehož intensita
pulsuje s frekvencí 107 es/sec tak, jak to ukazuje obr. 2.
(Obrázek 2 je velmi zjednodušen; ve skutečnosti bude
mezi body Ul a U2 asi 26800000 kmitů.)

hému koncovému bodu měřené délky. Tam se odrážejí
od rovinného zrcadla S3' vracejí se po téže dráze zpátky
a po odrazu od stejného kulového zrcadla S2 a rozptylného
zrcadla R2 postupují přes žlutozelený filtr Y a přes spojnou
čočku 5, až narazí na fotobuňku F. Fotobuňka má v podstatě dvě součásti: katodu (v obr. 3 oblouček)a anodu
(kolečko) a jejím posláním je přeměňovat světelnou
energii na elektrický proud a mnohokráte jej znásobovat.
Avšak proud může fotobuňkou protékat jen tehdy, dopadají-li světelné paprsky na katodu a je-li kromě toho
katoda spojena se záporným pólem a anoda s kladným
pólem nějaké baterie o vysokém napětí. V našem případě
je katoda i anoda spojena přes kondensátory KI a K2
s póly oscilatoru Kr, takže ku př. anoda má hned kladné
a hned zase záporné napětí v souladu s vysokofrekvenčními
oscilacemi krystalu Kr a katoda obráceně. Z toho vyplývá,
že elektrický proud nemůže procházet fotobuňkou geodimetru neustále, pokud světlo dop3(H na katodu, nýbrž
jen v jedné polovině každé oscilace, v níž má katoda
záporné a anoda kladné m:pětí.

+

Potom paprsky procházejí soustavou čoček 3 a 4,
která má podobnou funkci jako čočky 1 a 2, odrážejí se
dále od rozptylného zrcadla RI a po odrazu od velkého
kulového zrcadla Sl o průměru 45 cm sledují dráhu k dru-

Intensita proudu vzbuzeného ve fotobuňce je přímo
úměrná intensitě dopadajícího světla. Ve skutečnosti jde
však o proud velice slabý, který by sotva bylo možno nějak
měřit. Aby byl proudový efekt co nejsilnější, používá se
jednak žlutozeleného světla, na které je fotobuňka nejcitlivější (odtud žlutozelený filtr Y), jednak zvláštního
zesilovacího zařízení, které zahrnuje výkonný fotonásobič
(o 9 binodách) a zesilovací lampu. Z fotobuňky je takto
zesílený proud odváděn přes jakýsi elektrický filtr do
galvanometru 1. Elektrický filtr obsahuje dvě lampy,
jejichž mřížky jsou ve spojení s nízkofrekvenčním transformátorem Tr, který je zdrojem střídavého napětí o frekvenci 50 es/sec a amplitudě 5 000 V. Oscilace na mřížkách
způsobuje, že elektrický proud z fotobuňky protéká
galvanometrem první polovinu každého nízkofrekvenčního
kmitu vždy v jednom směru a druhou polovinu kmitu
v opačném směru. Galvanometr je zařízen tak, že měří
rozdíl intensity proudů v obou polovinách periody.
Na přiloženém snímku geodimetru je označení voleno
shodně s obr. 3.
Protože se světelné paprsky po odrazu od koncového
rovinného zrcadla S3 vracejí prakticky po stejné dráze,
dochází k interferenci světla. Leží-li poslední uzlový
bod Un (viz obr. 2) v rovině zrcadla S3' jsou výsledkem
této interference dvojnásobně rychlé oscilace v intensitě
světla, avšak jejich průběh je tak pravidelný, že galvanometrem protéká v obou směrech stejný proud, takže na
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jeho stupnici se ukazuje nula. Avšak jedině v tomto
případě, t. j. při nulové výchylce na galvancmetru, platí
základní rovnice přístroje
I

D = K

..

+ 8 .(2N

- 1) . A ,

v níž D značí měřenou délku, K je konstanta přístroje,
která se vypočte z jeho elektrických dat nebo měřením
podél· známé základny, N představuje počet vlnových
čtvrtdélek (i . A = ~. A)? obsažených v měřené vzdále. nosti, a A je vlnová délka kmitů krystalového oscilatoru,
tedy při f = 107 cs/sec je podle (1) A = 30 m. V obecném
případě však nepadne poloha posle4ního uzlového bodu
Un do roviny koncového zrcadla S3' takže interferencí postupujícího světla se světlem odraženým vzniknou nepravidelné oscilacev intensitě, gálvanometrem bude protékat
v jednom směru jiný proud nť;žve směru opačném, ručička
galvanometru se vychýlí z ntitya rovnice (2) přestane platit. Geod.imetr však obsahuje zařízení, které umožňuje přivést poslední uzlový bod do roviny zrcadla S3' Je.to buď
měnlivý kondensátor, zapojený dť);'okruhu oscilatoru
s lampou a indukční cívkou, kterým se mění v malých
mezích vlnová délka A, anebo zpožďovací obvod, spojující
Kerrovu buňku s anodou fotobuňky, .kterým se posouvá
poloha prvního uzlového bodu a s ním celé řady Ul až Uno
Každé z obou a.ařízeníobsahuje stupnici, na níž se změny
odečítají. U původního geod.imetru (pro velké vzdálenosti
do 36 km) se prvek N určí z přibližné hodnoty měřené
délky, u upraveného typu (pro vzdálenosti do 4 km)
stanoví s,eN ze změný frekvence krystalového 'oscilatoru,
takže přibližná znalost měřené délky není nutná.
Theorie přesnosti geodimetru
• Zkoumejme otázku, co je příčinou tak vysoké přesnosti
Bergstrandova geod.imetru a kde je-.onen.:základní článek,
který určuje jeho přesnost. Podrobíme-li rovnici přístroJe (2) diferenciaci a přisoudíme-li diferenciálům
charakter skutečných chyb, pak pro určitou měřenou
délku D platí
dD =

I

8"' (2N

-

1) . dA.

.

(3)

Konstanta K předstaVuje ve srovnání s měřenou délkou D
zcela zanedbatelnou hodnotu a obnáší nejvýše jen několik
metrů (K -=- 3,7 m); můžeme proto klást podle (2)
I

8' . (2N

-

D

1) =

T '

takže ve spojení se vztahem (3) je
dD

dA

-n=-AVyjádříme-li podle (I) vlnovou délku pomocí frekvence,
bude výsledek

Provedeme interpretaci rovnice (4): Relativní chyba
měřené délky představuje stejný poměr, v jakém vystupuje nejistota udržované frekvence oscilatoru k velikosti
této frekvence. Přesnost geod.imetru bude tedy tím větší,
čím přesněji dovede krystalový oscilator udržovat stanovenou frekvenci, pro kterou byl seřízen Cf = 107 es/sec).
Stability frekvence dosahuje se tím, že se oscilator konstruuje jako křemenný krystal a že se kromě toho ukládá
do thermostatu, aby se předešlo frekvenčním variacím
s teplotou. Protože se stálost frekvence dá udr·žet snáze

u nižších kmitočtů, bylo by též možno použít základního
oscilatoru o nízké frekvenci ve spojení s násobičem
kmitočtu. Těmito opatřeními můžeme stanoven.ou frekvenci oscilatoru dodržet s přesností až 10-7• V obecném
případě však neznamená tato přesnost' relativní chybu
měřené délky, jak by vyplývalo z rovnice (4), neboť při
jejím odvozování byl mlčky učiněn předpoklzd,že poslední
uzlový bod leží v rovině odrazového zrcadla S3 á galvanometr ukazuje nulu. Ve skutečnosti je totiž vždy nutné
odstranit jistou výchylku galvanometru buď změnou
frekvence oscilatorú (pomocí kondensatoru) anebo změnou
polohy prvního uzlového bodu (pomocí zpožďovacího
obvodu), což odpovídá doměřování jakéhosi zbytku a je
hlavním zdrojem nepřesnosti aparatury. Konečně je
třeba k rovnici (4) poznamenat, že záporné znaménko na
pravé straně je důsledkem reciprokého vztahu mezi
vlnovou délkou a frekvencí.
Problematika
kons trukc~ geodimetru
u nás
Pracovníci zeměměřické fakulty ve spolupráci s Ústřední
správou geodesie a kartografie sledují též otázku možnosti
konstrukce Bergstrandova přístroje' v poměrech naší
republiky. Máme totiž za to, že naše zeměměřická veřejnost
musí mít prvořadý zájem o moderní přesné přístroje
přímého délkového měření, které nejenom usnadní,
zjednoduší a zpřesní všechny zeměměřické práce, nýbrž
které budou jednou znamenat i jakýsi převrat v methodách
klasické geodesie. Uvedeme proto ještě některé další
závěry, k nimž jsme na tomto poli dospěli.
Geodimetr obsahuje v podstatě dva systémy: 1. elektronkový a 2. optický. Konstrukce elektronkového systému
je celkem u nás možná, avšak nedostává se nám dvou
součástek: Kerrův článek a fotobuňka se speciálním násobičem elektronů ..Tyto součástky musíme dovážet z ciziny,
častokrát ze zemí dolarového bloku, jako je Holandsko
(Philipps), Švédsko nebo Anglie. Jde tedy O jistou třebas dnes už velmi nepatrnou - závislost' našeho
elektrotechnického průmyslu na některýchzápadoevropských státech, která byla úmyslně vypěstována v dobách
první republiky a kterou náš elektrotechnický výzkum
nestačil ještě přes své obrovské úspěchy ve všech směrech
odstranit. Někdo by však namítl, že bychom se snad
mohli obejít bez fotonásobiče a nahradit jej tím, že bychom
u geodimetr'u zvětšili počet zesilovacích lamp, které se
dají u nás vyrobit. Je pravda, že se pomocí zesilovacích
lamp dá elektrický proud vzbuzený ve fotobuňce mnohO-'kráte zesílit, avšak takovým zesílením zhoršují se značně
některé jeho vlastnosti (zejména š'Omovépoměry), které
by se nám při doměřování zbytku nevyplatily.
Konstrukce optického systému skrývá také řadu závažných problémů a stejně jako elektronkový systém
obsahuje některé choulostivé součástky. Především Nicolsovy hranoly jsou už dnes takovou vzácností, že jejich
opatřování značně prodražuje zařízení celého přístroje:
Tento stav je způsoben tím, že ložiskaislandského vápence,
z něhož se totiž Nicolsovy hranoly vyrábějí, jsou už po
mnoho let vyčerpána. Avšak v poslední době se polarisace
světla dosahuje zavedením filtrů (t. zv. herapatitů). Jimi
se sice snižuje intensita procházejícího' světla a zhoršují
některé jeho vlastnosti (modrá barva se zcela nevylučuje)
avšak vývoj jde tady rychle kupředu. Problémem bude
i konstrukce vysílacího a přijímacího zrcadla Sl a S2
o průměru 45 cm, neboť výroba přesného kulového zrcadla
pro měřické účely o tak velikém průměru působí pome.
Tyto okolnosti zasluhují, aby se začalo docela vážně
pomýšlet na přestavbu nebo alespoň úpravu optického

1955/57

Geodetický obzór
sv. 1/43 (1955) Č. 3

systému Bergstrandova přístroje, zejména má-li být
yyráběn seriově.
, Sestrojení geodimetru bude vyžadovat spolupráci
Ústřední správy geodesie a kartografie a zeměměřické
fakulty s různými složkami elektrotechnického a optického
výzkumu. Dříve než bude možno přikročit ke konstrukci
přístroje, bude nezbytné provést vývojový propočet
dimensí všech součástek jak elektronkového, tak optického
systérilU.Pokud budóu tyto propočty provádět vývojové
ll,lboratořerůzných výzktininých· ústavů, je nutná nejen

pomoc, ale přímo vedoucí a organisující funkce Ústřední
správy. Pokud jde o propočet optického systému, zde by
se mohli pod vedením optické laboratoře ČSAV uplatnit
pracovníci i studenti naší školy. Zájem sestrojení Bergstrandova přístroje ukládá dále naší Ústřední správě,
aby zorganisovala nákup potřebných součástek v cizině.
Li tera tura:
Erik Bergstrand: "Measurement of Distances by High Frequency Light Signalling". Bulletin géodésique, 1949, čís. 11.
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Dálkové studium zeměměřického inženýrství
Prof. Dr ~sef

'Kloboúček .

374.4:378.9:526.9
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Účel vysokoškolského dálkového studia, způsob studia jeho organisace na zeměměřické f(i~ultě v Praze. Požadavky pro
přijfmánf nových studentů a rozsah přijfmacf zkoušky. Předměty dálkového studia zeměměřického inženýrstvf a základ nf
předpoklady ke studiu tohoto oboru.

Budování socialismu vyžaduje na všech úsecích národního hospodářství stále většího počtu kvalifikovanýchpracovníků, a proto podle usnesení vlády ze dne 11. listopadu
1952 zřídilo ministerstvo školství dálkové vysokoškolské studium. Tím byly otevřeny brány vysokých škol
mimořádně nadaným pracujícím našich závodů a umožněn
jim přístup k nejvyššimu technickému vzdělání a zajištěn
další odborný rost.
Dálkové studium zeměměřického inženýrství bylo zřízeno také na fakultě zeměměřické v Praze, a to od 1. září
1954. V prvním ročníku je nyní"zapsáno 13 posluchačů.
V příštím ško1nim rOce vstoupí dálkové studium již do
druhého ročníku.
V následujících odstavcích bude stručně popsán způsob
a organísace dálkového studia, uvedeny přijímacipodmínky
(podle předpisů platných pro přijímání studentů na školní
rok 1955/56) a podány hlavní informace o přijímací zkoušce
a jejím rozsahu; v závěru článku uvedeme ještě přehled
předmětů dálkového studia zeměměřického inženýrství
a základní předpoklady pro úspěšné studium tohoto oboru.
Vysokoškolské dálkové zeměměřické
studium je
indiv~duá1nidomácí studium z učebnic, učebních textů
(swpt) a jiné vhodné povinné a doporučené literatury.
Student je po celou dobu studia v pravidelném styku s vysokou školou tím, že pravidelně navštěvuje povinné
konsultace,
které se konají v konsultačním
středisku.
Konsultace se konají jednou za 14 dní v rozsahu osmi
vyučovacích hodin, jsou povinné a jejich návštěva je
kontrolována. Konají se vždy v sobotu podle předem
stanoveného rozvrhu. Kromě řádných konsultací se konají
podlé potřeby též mimořádné konsultace, jejichž návštěva
je dobrovolná.
V konsultačním středisku dostává student dálkového
studia ústni a písemné pokyny, kterou látku a jakým způsobem má nastudovat. Dostává k vypracování domácí
úlohy a povinné domácí kontt'Olní práce (písemné a
grafické), které se odvádějí ~ klasifikují. V povinných
konsultacích koná plánované písemné kontrolní zkoušky (testy).
/
Na konci zimního semestru (v lednu) a na konci studijního roku (v červnu) se konají prospěchové
zkoušky
ze všech studijních předmětů podle zkušebního řádu.
Student dálkového studia je povinen složit zkoušky z předmětů za uplynulý semestr v plánovaných termínech,. nej-

později však před ukončením následujícího semestru. Ke
zkouškám může být student připuštěn jen po úspěšném
splnění všech podmínek, t. j. účastnil-li se povinných
konsultací, odvedl-li předepsané kontrolní práce a vykonal-li písemné zkoušky (testy) a cvičení. Pro prospěchové zkoušky platí tytéž požadavky a předpisy jako
v řádném denním studiu.
Vysokoškolské dálkové studium řídí na zeměměřické
fakultě v Praze Ústav dálkového
studia za spolupráce kateder. Dálkové studium trvá šest roků (dvanáct
semestrů) a ve 13. semestru je zakončeno závěrečnou
zkouškou a obhájením diplomové práce. Studium se dělí
na základní a na odborné (specialisované). Studijní
rok trvá deset měsíců, od 1. září do 30. června. Studium se
řídí učebními plány a podle osnov, vydaných mini~terstvem školství. Učební náplň se shoduje s náplní normálního denního studia.
Přijímání studentů se provádí pouze jednou ročně.
Přihlášky se letos přijímají nejpozději do 20. dubna 1955.
Přijímání studentů do prvního ročníku dálkového studia
se řídí podle počtu volných míst a podle výsledku předběžného studia, přijímací zkoušky a délky předběžné
praxe. Při stejném prospěchu a výsledku přijímací zkoušky
mají přednost uchazeči s delší odbornou praxí v oboru,
který chtějí studovat. Rozhodnutí o přijetí se oznámí
uchazeči písemně do týdne po skončení přijímacího
řízení.
Podmínkou přijetí do dálkového studia zeměměřického
inženýrství je:
1. Úspěšně vykonaná maturitní (závěrečná) zkouška na
jedenáetileté střední škole (dříve:. reálné gymnasium,
gymnasium, reálka) nebo na odbonlé škole se čtyřletým
studiem (na př. na vyšší průmyslové škole);
2. řádný pracovní poměr;
3. doporučení vedení závodu a závodní rady pracoviště
uchazeče;
4. splněná základní vojenská služba (u odvedenýCh);
5. úspěšně vykonaná přijímací zkouška na zeměměřické
fakultě.
Vojenské osoby v činné službě si musí vyžádat povolení
ke studiu od MNO. Vojíni, kteří konají poslední rok
základní vojenské služby, si vyžádají povolení ke studiu
od své posádkové správy.
.
Uchazeče, kteří nemají maturitní (závěrečnou) zkoušku
na jedenáetileté střední škole nebo na jiné škole stejného
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stupně, lze přijmout zcela výjimečně jen se svolením
ministerstva školství a splňují-li tyto podmínky: jsou-li
starší 28 let; jestliže kromě povinné školní docházky
absolvovali s úspěchem alespoň nižší odbornou školu
(nižší průmyslovou školu) nebo prokáží-li, že studovali
na bývalé škole III. stupně a že nemohli studium dokončit;
mají-li nejméně pětiletou praxi v oboru, který chtějí
studovat; předloží-li potvrzení vedení závodu a závodní
rady, že jde o vynikajícího pracovníka, který zasluhuje
přijetí; vykonají-li úspěšně přijímací zkoušku na vysoké
škole. Tito uchazeči musí též prokázat, že si vlastním
studiem osvojili znalost učiva z jedenáctileté střední školy.
Tato výjimka je možná jen u technických pracovníků,
kteří mají delší praxi (alespoň pětiletou) v oboru, který
chtějí studovat, a kteří neměli dříve možnost studovat ,na
výběrové střední škole. Tito uchazeči musí podat žádost
o povolení přijetí do dálkového studia, adresovanou
ministerstvu školství, kterou podají zároveň s přihláškou.
V žádostí uvedou důvody, proč nemohli studovat na výběrové střední škole a jakým způsobem si osvojili příslušné
znalostí.
Uchazeče, kteří nejsou v řádném pracovním poměru, lze
přijmout jen se svolením děkana fakulty. Tito uchazeči
musí podat žádost adresovanou děkanátu fakulty, v níž
uvedou důvody, proč chtějí studovat. Žádost a přihláška
musí být v takovém případě doporučeny okresním (obvodním) národním výborem žadatelova bydliště.
Uchazeči o přijetí do dálkového studia podají přihlášku
na předepsaném tiskopisu, a to nejpozději do 20. dubna
1955. Uchazeči, kteří nemají maturitu na výběrové střední
škole nebo kteří nejsou v pracovním poměru, podají
zároveň s přihláškou žádost o povolení přijetí. Přihlášku
nutno zaslat doporučeně ve stanovené lhůtě na adresu:
Děkanát fakulty zeměměřické, Husova tř. 5, Praha I..Na
později zaslané přihlášky se nebere zřetel. (Tiskopis přihlášky si uchazeči vyžádají na děkanatě zeměměřické
fakulty v Praze.)
Uchazeči, kteří splňují všechny přijímací podmínky a
v jejichž přihlášce nebyly shledány závady, budou písemně
pozváni k vykonání přijímací zkoušky, která se koná
v měsíci červnu 1955. Přijímací zkouška se skládá z matematiky, fysiky a češtiny. Účelem přijímací zkoušky
je zjistit, zda m~ uchazeč předpoklady pro studium zvoleného oboru. Přesné datum, doba a místo zkoušky se uchazeči včas oznámí písemně.
Aby uchazeči do dálkového studia byli dobře připraveni
k přijímací zkoušce a ke studiu na vysoké škole, doporučuje
se jim, aby si zopakovali učivo z předmětů přijímací
zkoušky v rozsahu učiva na jedenáctileté střední škole.
Upozorňuje se také, že na středních školách budou letos
uspořádány ještě zvláštní přípravné
kursy (informace
o těchto kursech podává příslušný školský odbor rady
KNV).
Přijímací
zkouška z češtiny je písemná. Cílem
písemné práce je zjistit, jak uchazeč dovede zpracovat
dané thema po stránce věcné a jazykové. Themata se
volfZ problematiky společenské, obecně kulturní, literární
a obecně jazykové a z problematiky historické. Při zpracování thematu má uchazeč ukázat, jak ovládá prakticky
jazykové prostředky spisovného jazyka a prostředky
mluvnické a slohové i s přihlédnutím ke stránce pravopisné.
Při zkoušce z ma tema tiky (algebry, geometrie, planimetrie, stereometrie a trigonometrie) má uchazeč prokázat
pochopení logických souvislostí probírané látky, schopnost
logického myšlení a přesné formulace, jakož i dobrou

početní zručnost a znalost základních vzorců a vět. Při
zkoušce bude požadována nejen reprodukce základníc1Í
vzorců nebo vět, ale vzhledem k příštím úkolům socialistických vědeckých pracovníků' a inženýrů, hlavně schopnost
jejich aplikace na jednoduché příklady. U některýchzákladních vět se vyžaduje znalost důkazu.
U přijímací zkoušky z fysiky budou kOl'ltrolovány
znalosti a pochopení nejdůležitějších fysikálních pojmů
a vztahů. Bude brán zřetel hlavně na to, jak abituriettti
požadované látce rozuměli a nikoliv na to, aby ji uměli
jen formálně reprodukovat.
Podrobné požadavky k přijímací zkoušce z češtiny,
matematiky a fysiky jsou uvedeny ve zvláštní brožuře.
Uchazeči o dálkové studium požádají o ni: Děkanát
zeměměřické fakulty v Praze I, Husova tř. 5. (V době,
kdy tiskem vychází tento článek, brožura je už připravena
a děkanát ji vážným zájemcům zašle zdarma.)
Jak bylo již prve stručně uvedeno, dálkové zeměměřické
studium trvá 6 let (12 semestrů) a ve 13. semestru je
diplomová
práce a její obhajoba. V prvních třech
ročnících je studium základní a v dalších třech ročnících
studium specialisované.*)
Podle uSnesení fakultní rady
ze dne 17. 12. 1954 byla v dálkovém studiu zřízena jedna
specialisace, a to: Geodesie. Po ukončení dálkového studia
bude mít absolvent označení "zeměměřický inženýr".
V základním studiu (I. až III. ročník) jsou tyto předměty: Společenské vědy, Ruský jazyk, Matematika, Deskriptivní geometrie, Topografické kreslení, Fysika (včetně
optiky), Geodesie (1. část), Vyrovnávací počet, Numerické
a grafické methody početní, Geologie a geomorfologie.
Ve specialisovaném
studiu (ročník IV. až VI.) je:
Geodesie (2. část), Fotogrametrie, Geodesie vyšší,
Geodetická astronomíe, Kartografie, Geofysika, Mapování,
Reprodukce plánů a map, Konstrukce geodetických strojů,
~ustické a radioelektrické zaměřování, Speciální geodesie,
Uzemní plánování, Ekonomika a organisace plánování
zeměměřických prací (a ještě několik dalších předmětů
encyklopedických).
Uchazeči, kteří již dříve studovali na vysoké škole téhož
anebo velmi příbuzného oboru a kteří vykonají úspěšně
přijímací zkoušku mohou žádat o uznání dříve vykonaných
zkoušek z předmětů, které jsou v učebním plánu dálkovél;J.o
studia. Po uznání těchto zkoušek mohou případně žá&t
o převedení do vyššího ročníku, jestliže od data konání
zkoušek neuplynula doba delší tří roků, zkoušky byly
složeny s prospěchem aspoň "velmi dobrým" a když
referenti příslušných kateder uznání těchto zkoušek doporučili. Zádost o uznání dříve vykonaných· zkoušek a
o převedení do vyššího ročníku se podává až po přijetí
posluchače, nejpozději do 30. září (předepsaný tiskopis
si uchazeč vyžádá v Ústavu dálkového studia). K žádosti
se přiloží výkaz o studiu a příslušná vysvědčení z vysoké
školy.
Každý uchazeč, který již dříve studoval na vysoké škole
a studium přerušil na dobu delší než jeden semestr, musí
se podrobiti nové přijímací zkoušce.
Závody, které vysílají a doporučují své zaměstnance na
dálkové studium mají vůči těmto studentům určité povinnosti a také i studenti mají jisté povinnosti vůči závodům.
Protože vysokoškolské dálkové studium klade na studenty značné požadavky a vyžaduje na nich velké pracovní
*) Odlišná informace a učební plán dálkového studia zeměměřického inženýrství (návrh), který byl otištěn v Zeměměřictví
1954 (str. 38-40) pozbývá platnosti.
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vypětí, je třeba, aby závody upravily studentům pracovní
dobu tak, aby jim byla umožněna pravidelná účast na
konsultacích a cvičeních v konsultačním středisku. Je
dále třeba, aby závody nepřětěžovaly studenty dálkového
studia po dobu studií mimopracovními povinnostmi. Vedení závodu ~ontroluje pravidelně návštěvu stl,ldentů
dálkového studia a zároveň si všímá jejich studijního prospěchu. Pracovní úlevy, které poskytuji ředitelé závodů
studentům dálkového stusUa, řeší zvláštní výno~.
Studenti dálkového studia í jsou povinni pravidelně
navštěvovat konsultace a odpovídají závodu, který je vyslal
za svůj studijní prospěch.

Studenta dálkového studia odvolávají ze studia závody
nebo pracoviště, kterého na studium vyslaly. K odvoláni
ze studia může dojít na návrh vysoké školy., neplní-li
student své povinnosti vůči vysokéškole, nebo z rozhodnutí
vedení závodu, neplní-li student řádně své povinnosti
vůči závodu. - Po absolvování vysoké školy jsou studenti
dálkového studia povinní pracovat v oboru, který dálkově
vystudovali.
Základním předpokladem pro úspěšné dálkové studium
zeměměřického inženýrství je zvlášť dobré matematické
nadání, velká píle, vytrvalost a smysl pro jemnou a přesnou
práci.

Rozmanitosti
Prof. Dr Adolf Štaf!: Autorské právo k techníckým dílům.
vědecká konference Ceského vysokého učeni
technického v Praze.
Prof. Ing. Dr Josef Klobouček:
Rozbor sovětských fotogrametrických metod se zřetelem k jejich použití při státním
K 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou
mapování ČSR.
armádou uspořádal rektorát Českého vysokého učení techníckého
v Praze vědeckou konferenci všech svých osmi fakult. Jeto
Odb. asistent Ing. On<;lřej Je ř á b ek: Otázka přesnosti znáv historii této školy, nejstarší toho druhu ve střední Evropě,
zornění topografického povrchu v mapách zhotovených fotogrametricky.
jež oslaví v r. 1956 své dvousté padesáté jubileum, první vědecká
konference pořádaná v takovém rozsahu.
Asistent Ing. Josef Šmidrkal:
Topografický stereometr prof.
Konference se konala ve dnech 10.,11. a 12. února tohoto roku.
Drobyševa.
Slavnostní zahájení konference se konalo na společném zasedání
Odb. asistent Ing. Dr Rudolf PetráJ: Otázka optického měření
délek v podzemi.
.všech fakult dne 10. února ve velkém sále Slovanského domu
v Praze. Úvodní projev přednesl úřadující prorektor ČVUT
Odb. asistent Ing. Jan Karda: Paralaktická polygonometrie
v Praze s. Dr Václav Pleskot, který uvítál všechny přítomné
s porovnaným ocelovým pásmem.
-a oznámil program vědecké konference.
Odb. asistent Ing. Anton Suchánek
(Bratislava): Zhušťování
Po úvodním projevu prorektora ujal se slova ministr školství
bodového pole metodou paralaktické polygonometrie se
s. Dr František Kahuda, který pozdravil účastníky konference,
základnovou latí.
mezi nimiž byli vysokoškolští profesoři, akademici, pracovnici
Asistent Ing. Jiří Streibl: Dálkoměrný násadec DNB-2.
vědeckých ústavů a vysokých škol i zástupci odborných techOdb. asistent Ing. Dr František Cach: Určení posunů pozoronických složek našeho hospodářského života. Oceníl slavnou
vacího stanoviska při měření defortnací údolních přehrad
tradici Českého vysokého učení techníckého v Praze a vyzdviW
(grafickou metodou).
význam vědecké práce při výstavbě socialismu. Připomněl,
Ing. Jiří Petrák, externí člen katedry mapování a HTÚP:
že nli stavu úrovně vysokého školství záleží také stav vědy v zemi.
Vliv promrzání zemin na stabilitu výškového bodu.
Vyzval vědecké pracovníky, vysokoškolské profesory, aby i při
Odb. asistent Ing. Dr Miroslav Hauf: Nivelační stroj pro přesnou
svých velkých a namáhavých úkolech, kdy se věnují zvýšenému
nívelaci.
počtu studentů na jednotlivých fakultách, nezapominali na
Ing. Dr Jiří Brousek, externí člen katedry mapování a HTÚP:
plnění svých vědecko-výzkumných úkolů a věnovali se jim se
Výstavba vesníce pro zemědělskou velkovýrobu.
zvýšeným úsilím.
Výpočet vah VYrovnaných
Na slavnostním zahajovacím zasedání promluvil dále nosi,tel . Aspirant Ing. Lubomír Triiger:
výšek styčných bodů v základní nivelační síti CSR.
rudu republíky akademik Theodor Ježdík o velkém rozvoji
Asistent Ing. Josef Kabeláč: O nepravidelnostech čepů vodovodního hospodářství v republice po druhé světové válce. Uvedl
rovné osy astronomických přístrojů.
mezi jiným, že po dokončení děl rozestavěných v roce 1953,
Asistent M. Křížek, katedra matematiky: Theorie a konvzrostl nyní jejich počet na 50, jejich celkový objem je nyní
strukce nomogramů na skeletech (referát o pracích sovětského
trojnásobně větší než před válkou a dosahuje miliardu krychlových
nomografika M. V. Pěntkovského).
metrů. Od r0ku 1945 do roku 1954 bylo postaveno 25 zdymadel
a jezů a upraveno 200 km tratí většich toků. Dnes je též rozeDoc. Ing. Dr Jan Kašpar: Příspěvek ku směrové a délkové
stavěno 25 velkých skupinových vodovodů, z nichž vyniká
korekci v zobrazeních. (Užití v geodesii.)
zejména plzeňský oblastní vodovod.
Odb. asistent Ing. Dr Jaroslav Kovařík:
Konstrukce mapy
Slavnostní zahájení vědecké konference zakončil opět proz podkladového materiálu odlišného zobrazení.
rektor s. Dr Pleskot s přáním mnoha úspěchů pracovním dilčím
Odb. asistent Ing. VI. Hojovec: Příspěvek k převodu souřadníc
zasedáním konference.
čs. trigonometrické sítě do Gauss-Kriigerova
zobrazení.
Dne 11. února pokračovala konference odděleně na každé
Asistentka Ing. Moníka Minaříková:
Příspěvek k VYrovnání
fakultě zvlášť. Na fakultě zeměměřické
byl program konfetrigonometrických sítí s měřenými úWy.
rence tak bohatý, že musel být přednášen paralelně ve dvou
Aspirant
Ing. Bořivoj Delong: Redukce .elektronkově měřených
posluchárnách fakulty, takže jednomu účastníku nebylo možno
délek do referenční plochy.
vyslechnout všechny referáty a bylo třeba, aby se účastníci
Odb, asistent Ing. Staníslav Holub: Redukce tíhových měření.
konference rozdělili podle svých speciálních zájmů.
Konference probíhala v soudružském ovzduší a ukázala
Na programu vědecké konference na fakultě zeměměřické bylo
nejprve zahájení děkanem fakulty prof. Ing. Dr Josefem BOhmem, zejména pracovníkům z praxe, jaké máme dnes možnosti úzké
spolupráce s vědeckými pracovníky, kteří ~e zabývají širokou
načež proděkan doc. Ing. Dr Jan Kašpar podal stručný přehled
problematikou našeho oboru za současného sledování vývoje
vědecké činnosti fakulty za uplynulý rok.
geodetických a kartografických věd ve světě. Konference nám
V dalším pořadu konference byly předneseny vědecké referáty
ukázala, jak důkladně se studuje na naší fakultě v Praze a jaké
v tomto pořadi:
ušlechtilé závodění s časem a vědním pokrokem se rozvinuje
Akademik prof. Ing. Dr Josef Ryšavý: Jak se vyvíjela vědecká
mezi vědeckými pracovníky na školách i v praxi a ve výzkumu.
a výzkumná práce v oboru geodesie a kartografie na Českém
Konference ukázala dále, že náš lidově demokratický stát dává
vysokém' učení technickém v Praze.
naším vysokým školám stále lepší podminky k rozvoji a umožňuje
Clen korespondent ČSAV prof. Dr Emil Buchar:
Analysa
stoupající tendenci stále lepšího uspokojování nároků vědeckých
pohybu zemského pólu v období 1947~53.
pracovníků.
Děkan prof. Ing. Dr Josef Bohm: Význam excesu u křivek
četnosti.
Lze očekávat, že referáty vědecké konference, jako výsledky
Ing. Dr Karel Kučera, externí člen katedry vyšší geodesie:
pilného studia a vědeckého výzkwnu, budou dány k disposiCi
nejširšímu okruhu zájemců tiskem. Ctenáři našeho časopisu
O vrcholné přesnosti v triangulačních sítích s největšími
a nejmenšími délkami stran.
zajisté budou očekávat zejména ta-vědecká pojednání konference,
Prvni
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