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Soudruh Antonín Zápotocký zvolen presidentem republiky
V soboni 21. března sešlo se Národní shromáždění

. Slibuji, soudruzi a soudružky, že. k tomu cíli budu

republiky Československé ke schůzi ve Vladislavském

ze všech sil pracovat. Práce a vůle jednoho člověka ne-

sále pražského hradu, aby zvolilo nového presidenta

může ale tento da~ekosáhlýúkol uskutečnit. Věřim, že
mi budete pomáhat, a že společnou kolektivní prací
ideály soudruha Gottwalda splníme a uskutečníme.

republiky. V památných místech, kde před pěti lety
byl vůlí lidu jednomyslně zvolen presidentem naší
lidově demQkra~cké republiky nezapomenutelný vůdce
a učitel našich národů soudruh KJement Gottwald,
sešli se znovu zástupci lidu, aby postavili do čela státu
presidenta, jenž, věren odkazu velikého Stalin.ovaspolubojovníka soudruha Klementa Gottwalda, povede náš
lid k dalším vítězstvím.
Podle návrhu ÚV KSČ a:iÚstředního akčního výboru Národní fronty, předneseného Viliamem Širokým, byl presidentem Československé republiky jednomyslně zvolen soudruh Antonín Zápotocký, nejbližší

Čest práci!"
Tato víra našeho nového presidenta má plné opodstatnění. Zvláště technická veřejnost uvítala zvolení
Antonína Zápotockého presidentem republiky. Ve svých
projevech strani~kých, odborářských a pro obrozenou
Národní frontu a též ve svých rozhlasových pohovorech
k pracujícím Částo zdůrazňoval důležitost techniky pro
budování socialismu v naší vlasti. Znovu a znovu uka~
zoval na význam zdokonalování technické práce u dělníků, mistrů li technické a vědecké inteligence. Nabádal

Zprávu, že· druhým dělnickým presidentem Česko-

k rozšiřování zkušeností sovětských i našich stachanovců, zlepšovatelů, ke zvýšení produktivity práce.
Neustále vysvětloval, že jen touto cestou můžeme .do-

slovenské republiky byl zvolen Antonín Zápotocký,

sáhnout zvýšení blahobytu pracujících a zmenšení jejich

přijal československý lid s radostí a nadšením.
Za vřelé pozdravy pracujících, shromážděných na

dřiny. Neustále upozorňoval na nutnost úspor materiálu
a ene~gie a na nutnost zavedení dobré organisace ve
výrobě. Přitom všem stále ukazoval na sovětské vzory

spolubojovník soudruha Klementa Gottwalda, věrný
syn dělnické třídy.

hradním nádvoří, poděkoval nový president republiky
slovy:

a vyzýval k jejich následování. Ocenil též. po zásluze

"Soudruzi a soudružky! Děkuji vám za váš projev

význam.vědecké práce, výzkumu a výchovy technických

důvěry a za vaše přání. I když jsem byl d1Jesvůlí našeho
parlamentu povolán k: nejvyšší funkci v našem. státě,
slibuji, 'že níkdy nezapomenu třídy,' z které jsem vyšel,
nikdy nezapome~u, že jsem vyšel z dělnických řad, že
jen pomocí pilných dělnických rukou a· pracovníků na

a inženýrských kádrů. Viděl tedy správně význam technik". a její úkoly a oceňoval po zásluze práci technické
i,nteligence, i nestranické, takové, jež se 'aktivně zapojila

všech polích a ve všech odvětvích našeho hospodářství

kompromisní a nebojácné ~ritiky, obsažené ve všech
jeho projevech. Ukazoval na konkretních případech na

do naší výstavby a do našeho budování.
Přitom zvláště my, technikové, si vysoce ceníme ne-

můžeme přebudovat a vybudovat naši novou republiku
v zemi, která by zajišťovala pracujícím lidem, všem zlořády, nedbalost a jiné chyby vedoucích i zaměstnanců.
lidem dobré vůle, mír, kli~nou, pokojnou a šťast110u Zlepšova1poměr ostatní veřejnosti k technické inteligenci.
budoucnost. To můžeme docílit jen tenkrát~, když po Tímto kritickým postojem získal si důvěru všech pracuodchodu našeho milovaného presidenta' Klementa Gott- jících. Proto _také my, jejichž úkolem je dokonalými
walda půjdeme v jeho stopách, budeme uskutečňovat

mapami a přesným měřením sloužit naší socialis-

ty ideály, za které on bojoval a pracoval, když budeme
všichni společně usilovat o to, aby naše socia:listickávlast
přínesla štěstí a radostný život nám a všem, kteří po nás

tické výstavbě, vítáme volbu soudruha Antonína Zápotoc~ého presidentem republiky a slibujeme mu, že no
budeme v jeho snahách všemi silami podporovat a ná-

přijdou - našim dětem.

sledovat.
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Celostátní zeměměřický. aktiv
Z podnětu zeměměřického oddělení pražské fakulty
inženýrského stavitelství konal se ve dnech 26. a 27. února
1953 celostátní zeměměřický aktiv, svolaný Svazem
zaměstnanců a studentů vysokých škol a vědeckých ústavů
do Prahy. Aktivu se zúčastnilo na 200 zástupců nejdůležitějších pracovišť a vysokých i středních zeměměřických
škol, kteří se ve smyslu zásadních referátů zabývali otázkou,
jak může zeměměřická a kartografická služba ještě lépe,
t. j. produktivněji a hospodárněji pomáhat při budování
socialismu v našem státě.
.
Materiály XIX. sjezdu Komunistické strany Sovětského
svazu, Stalinovy "Ekonomické problémy socialismu v S S SR"
a úspěchy budovatelského úsilí sovětského lidu na poli vědy
a techniky, zejména pak v oboru geodesie a kartografie,
jsou československým zeměměřičům příkladem, vzorem,
smyslem a cílem jejich práce. Ve svém úsilí pomoci co nejvíce při budování socialismu v naší vlasti jsou povzbuzováni
vzorem sovětských geodetů a kartografů, kteří jsou na
všech úsecích hospodářství SS.SR a zejména na stavbách
komunismu mezi prvními budovateli a pionýry nové vyšší
formy společenského řádu.
A právě s hlediska této funkce zeměměřické služby byly
na aktivu hodnoceny její dosavadní klady i nedostatky.
Bylo konstatováno, že dosud ještě nikdy nebylo zapojeno
tolik zeměměřických pracovníků do přímých výrobních
úkolů našeho průmyslu a zemědělství, jako je~omu v dnešní
době přechodu k socialismu, a že doposud zádné zřízení
nedovedlo postavit před zeměměřiče tak krásnou a bohatou
perspektivu budoucích úkolů, jako je tomu v naší lidově
demokratické vlasti.
Které z těchto budoucích úkolů jsou nejdůležitější?
Máme-li odstranit dosavadní nesourodost mapových de?,
pocházejících. namnoze ještě z doby feudální, a máme-li
nastoupit novou cestu k velkorysému budování nových celostátních mapových' děl potřebných pro výstavbu i obranu
naší vlasti, je nutno, aby jejich základy i obsah byly budovány na nejnovějších poznatcích nejpokrokovější vědy,
kterou .je beze sporu i v oboru geodesie a kartografie věda
sovětská. Z toho vyplývají pro československé geodety
a kartografy tyto hlavní úkoly:
1. pro zpracování našich státních triangulací přijmout
referenčníelipsoid F. N. Krasovského, který nejlépe uspokojuje všechny požadavky geodetických a kartografických
prací i v našem státě;
2. za základ jednotného počátku nivelačních výšek'
přijmout nulový bod Kronštatského vodočtu baltské hladiny;
3. zavést jako jednotnou zobrazovací soustavu v ČSR
Gauss-Krugerovo zobrazení elipsoidu F. N. I::rasovského
v mezinárodní úpravě -se 6° poledníkovými pásy pro mapy
měřítek 1: 10 000 až 1: 500 000 a se 3°poledníkovými pásy
pro mapy větších měřítek;
4. vycházíme-li ze zkušeností při mapování v Sovětském
svazu a z "potřeby map pro- obranu země, pro generální
hospodářskou výstavbu a mírovou spolupráci se Sovětským
svazem a zeměmi lidové demokracie, vyhotovit především
pro celé území našeho státu celostátní mapové dílo 1:25000
a z něho odvodit topografické mapy měřítek 1:50 000,
1:100 000 a 1: 200 000 a geografické mapy měřít~k
1:500000 a 1:1000000;

5. vycházíme-li z potřeb územntho plánování, z úkolů
projekční činnosti ve všech odvětvích, z požadavků geologického průzkumu a vodohospodářské výstavby našeho
státu, vyhotovovat současně mapové podklady měřítka
1: 5000 a z nich odvozené mapy 1:10 000;
6. tam, kde to nezbytné zájmy hospodářské výstavby
vyžadují, vyhotovovat mapy velkých měřítek 1:1000,
po případě 1:2000; k jejich soustavnému budování přikročit po splnění úkolů předcházejících;
7. vyhotovovat mapové atlasy pro potřebu škol, dopravy
a kultury, pro řízení organisačních útvarů všech složek
hospodářského života a pro socialistickou výchovu a převýchovu našeho lidu;
8. při těchto důležitých úkolech nezapomínat, že dalším
nejzávažnějším politickým úkolem je výstavba socialism/!na vesnici, která se bezprostředně dotýká také zeměměřičů;
je proto povinností zeměměřičů zúčastniti se plnění tohoto
úkolu při hospodářsko-technických úpravá,h pozemků;
9. vedle těchto stěžejních úkolů zůstávají zde samozřejmě
i dílčí úkOly na jednotlivých pracovištíc1' které je však nutno
napříště důsledně posuzovat jako organickou součást celkového úkolu, nechť jsou prováděny kterýmkoli resortem
státní správy.
Za tuto perspektivu jsou zeměměřičtt pracovníci vděčni
Komunistické straně Československa, vládě a milovanému
presidentu soudruhu Klementu Gottwaldovi, pod jehož
vedením dosáhla dělnická třída před pěti lety památného
únorového vítězství a rozdrtila před nedávnem protistátní
spiklenecké centrum podlých špionů typu Slánského.
Onorové vítězství dělnické-.třídy umožnilo zeměměřičům
čerpat z bohatých zkušeností Sovětské geodetické a kartografické vědy i praxe.
V průběhu jednání celóstátního zeměměřického aktivu
bylo v referátech i v 'riiskusi poukazováno na některé závažné nedostatky, které často brání zeměměřické službě
plnit budovatelské úkoly produktivně a hospodárně, a za
hlavní příčinu těchto nedostatků byla jednomyslně Qznačena
nejednotnost řízení zeměměřické a kartografické služby
a organisační roztříštěnost jejích složek.
.
Jak známo, je úkoly budování a udržování mapových
děl pověřena dnes státní zeměměřická.a
kartografická
služba, která je organisačně. začleněna do ministerst'lJa
stavebního průmyslu. V dnešní formě zahrnuje státní služba
jednak celostátní ústavy, které provádějí hlavně základní
geodetické a kartografické práce, dále zeměměřická oddělení krajských národních výborů, jejichž úkolem je zejména vyhotovování map velkých měřítek a konečně zeměměřická oddělení okr?sních národních výborů, jimž přísluší
údržba celostátních mapových děl.
Kromě toho mají některé resortní orgány a vltší národní
podniky své samostatné zeměměřické složky, které mají
oprávnění provádět zeměměřické práce, avšak každá
taková složka provádí tytp práce podle jiných hledisek,
takže se jedno a totéž území zaměřuje třeba několikráte
po sobě, protože měření vyhovující jednomu podniku nevyhovuje druhému.
Vedle toho je zde také zeměměřické družstvo Geoplan*),
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vytvOřené původně z bývaJých civilních geometrů a jejich
zarněstnanců a ještě celá řada menších' zeměměřických
složek v komunálních' podniélch a projekčních ústavech.
Tento stav způsobuje přlliš často duplicitu měřických
pracl, prováděných podle nejednotných směrnic a požadavků a bez zřetele k možnosti využití pro celostátní
mapovacl práce. A samozřejmě i zapojení odborných sil
na pracovních úkolech za tohoto stavu je často s hlediska
celostátního nehospodárné. Mimo to roztříštěnost zeměměřičů v různých sektorech s různými mzdovými základnami při společensky a odborně stejně důležitých ú~lech
způsobuje nepříznivé rozmisťování kádrů.
Tyto okolnosti jsou pochopitelně překážkou při vytváření
.předpokJadů pro budování celostátních mapových děl.
Mají-li být uvedené úkoly včas splněny, je nutno odstranit
dosavadní organisační roztříštěnost a začlenit zeměměřickou a kartografickou službu do jednotné organisační
struktury, která by zaručovala operativnost, účelné. rozmístění kádrů, hospodárnost při provádění prací, využiti
strojů, vY"fžitivýsledků provedených zerněměřických a kartografických Prací, .výsledků vědy a zkušenosti praxe.
Jinými slovy, je třeba takového organisačního opatření,
aby budoucl ústřední vedení mělo přímý vliv na všechny
výrobní složky i na"ty složky, které zůstanou v jednotlivých
resortech a podniclch, po stránce plánovaci, řídíci, kontrolní,
kádrové i hospodářské.
Z celostátního zeměměřického aktivuvyplynulo,
že
konkretně je třeba:

mapovými podklady pro generální projekty zajistili v prvni
fázi projekční připravenost našich staveb socialismu.
Se zajištěním těchto nových budovatelských úkolů zerněměřické služby. přímo souvisí výchova technických kádrů;
zabývali se proto delegáti na aktivu i touto otázkou, hlavně
s hlediska výchovy budouclch zeměměřických inženýrů na
vysoké škole. Nová doba přechodu k socialismu a naše
lidově demokratické zřízení dosáhlo již od květnové revoluce podstatných úspěchů v demokratisaci vysokých škol
a reforma vysokoškolského studia i na oddělení zerněměřicJdho inženýrství přinesla už mnoho kladný~h výsledků v souvislosti se zvýšením produktivity a intensity
studia, se zlepšením výchovné práce všech pedagogických
sil a zejména v souvislosti s přibllženim výchovy našich
studentů požadavkům a problémům praxe. Uspořádání
celostátn!ho zeměměřického aktivu, na kter.ém se sešli zerněměřičtl pracovníci školy i praxe k řešení společných problémů, bylo jedinečným důkazem toho, jak živý je zájem
pracovníků školy o problémy organisace a funkce zeměměřické a kartografické služby v praxi,.a naopak, jak zase
praxi záleží na tom, jaké odborníky jí škola vychová.
Naše vláda stále věnuje větší pozornost i finanční podporu k rozvoji všech věd, mezi nimi i k rozvoji geodesické
vědy, jíž před nedávnem udělila nejvyššl vyznamenání'
a začlenila ji do nově založené Československé akademie
věd. Oceňujíc zásluhy geodesie a kartografie o rozvoj
našeho hospodářství, jmenovala naše vláda členem Československé akademie věd jednoho z nejvýznačnějších našich

zřídit "Gstřední správu geodesie a kartografie" jako
orgán vlády, který bude nejvyšším orgánem pro. tento
obor, a to:
pro vědecký výzkum v oboru geodesie, topografie
a kartografie,
pro budování' geodetických základů, práce topografické a pro pozemní a leteckou fotogrametrii, kartografické zpracování a reprodukci map všech druhů
a měřítek a pro vydávání všech map v Kartografickém vydavatelství;
na Slovensku zřídit pro tuto činnost. obdobný územní
orgán se sídlem v Bratislavě;
pro práce prováděné v rámci kraje zřídit "Oblastní
správy geodesie a kartografie";'
resortní zeměměřické práce prd vlastní potřebu jednot-,
livých podniků podřídit řízení a kontrole "Ústřední správy
geodesie a kartografie"·
V Sovětském svazu a některých zemích lidové demokracie jsou \vytvořeny "Hlavní správy geodesie a kartografie" při radách ministrů. Organisačním začleněním'
československé zeměrněřické služby přímo k předsednictvu
vlády. bude zdůrazněno, že mapové podklady neslouží jen
jednomu oboru, nýbrž všem potřebám hospodářským a kulturním i obraně státu, a že na celostátních mapových
.dtlech má zájem stát.
Delegáti celostátního zeměměřického aktivu se vyslovili
jednomyslně pro účelnost a 'nutnost takového řešení. Reorganisaci zeměměřické služby sledují zvýšení výroby
a objemu praci, účelnější rozmístění odborných sil a ještě
lepší využití sovětských zkušenosti, při čemž právem poukazují na to, že výsledky pracl z oboru geodesie a kartogJ:afie jsou nadresortní povahy. Chtěj! dosáhnout toho,
aby v dostatečném předstihu stačili rychlosti rozmachu
socialistické výstavby naší vlasti a včas vyhotovenými

slovenské akademie věd našeho nejvýznačnějšího současného
astronoma-geodeta prol Dr Emila Buchara.
Celostátní zeměměřický aktiv ukázal však také na některé překážky, které stojí ,v cestě ještě pronikavějšímu
zlepšení výchovy zeměměřických inženýrských kádrů podle
potřeb praxe. Tak jako neodpovídá novým budovatelským
úkolům zeměměřické služby při zajišťování hospodářského
a kulturního rozvoje a obranyschopnosti našeho státu
dosavadní stav nejednotné, roztříštěné a decentralisované
organisace v praxi, tak jim také neodpovídá ani organisačni
základna, na níž je postaveno zeměměřické vysoké ~kolství.
Některá dosavadní opatření, která zasahovala do organisační struktury pražského zeměměřického oddělení, vycházela z předpokladu, že zeměměřická služba je jenom
pomocnou složkou toho nebo onoho vědního oboru, a s tohoto
hlediska bylo studium zeměměřického inženýrství v Praze
nejdříve zrušeno, pak zase obnoveno a nakonec přiděleno
prozatimně k fakultě inženýrského stavitelství.
Naznačená perspektiva budoucich úkolů, které staví
před zeměměřickou službu naše strana a vláda, jasně
ukazuje, že výsledky praci z. oboru geodesie a kartografie
jsou nadresortní povahy a slouží všem účelům hospodářské
a kulturní výstavby a obrany zerně a nikoliv jen jednomu
oboru. Ruku v ruce s tím musi být i výchova na vysoké
škole chápána a organisována tak, aby sloužila nikoliv
jen jednomu speciálnímu oboru, nýbrž všem požadavkům
praxe. Má-li být tento úkol plněn, je třeba takového
organisačního opatření, které by zbavilo studium zerněměřického inženýrství nejistoty, postavilo je na pevnou
organisační základnu a dopřálo pedagogickým pracovníkům školy více klidu k tvořivé a výchovné práci. Delegáti
c~lostátního zeměměřického aktivu došli k závěru, ženejvhodnějším takovým opatřením by bylo vytvoření samo-
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statných zeměměřických fakult v rámci Ceského vysokého
učeni technického v Praze a na Slovenské vysoké škole
technické v Bratislavě.
.
Porovnáme-li stav ů nás se"situaci v Sovětském svazu,
vidime, že na přiklad v Moskvě je vysoká lkola geodetická
"Moskevský
institut inženýrů geodesie, fotogrametrie
a kartografie", která má čtyři samostatné fakulty a v Novosibirsku vysoká škola geodesie se třemi samostatnými
fakultami. Ve Lvově je vybudována při polytechnice samostatná zeměměřická fakulta. Kromě toho jsou na vysokých
školách jiných oborů (stavební, zemědělský, důlni) vybudovány pro výchovu zeměměřičů vesměs samostatné
fal~ulty.
Uvážime-li skutečnost, že je výchova středně technických
kádrů organisována u nás v zeměměřických průmyslovkách,
bude pro rozsah' našeho státu nejúčelnějšf, vytvoří-li' se
dvě samostatné zeměměřické fakulty (jedna v Praze, jedna
v Bratislavě) s desetisemestrovým studiem, které by vychovávaly zeměměřz'cké znženýry pro všechny obory čz"nnosti tím, že by byly, od 5. semestru.zavedeny specialisace
pro směr 1. geodeticko-kartograficky, 2. směr pozemkových
úprava 3. směr inženýrské geodesie. Toto řešení je s celostátního hlediska nejhospodárnějši a nejúčelnějšf a odpovídá
potřebám praxe a života.

Vytvoření samostatných fakult vyžaduje celkem stejná
opatření, která by i jinak byla nutná pro vyhovující chod
výchovy zeměměřických inženýrů, t. j. předevšfm zajištěni
dostatečného počtu učitelských sil, učebních pomůcek a odpovídajíci počet správních zaměstnanců.
Povzbuzeni obrovskými úspěchy budovatelského úsili
sovětského lidu na poli vědy a techniky, inspirováni
materiály X/X. sjezdu Komunistické strany Sovětského
svazu a geniální prací s. Stalina "Ekonomz'cké problémy
socialismu v SSSR",
které signalisují předzvěst i naši
nedaleké budouCnosti, a vděčni naši straně a vládě za tak
bohatou perspektivu budovatelských úkolů - zavázali se
delegáti jménem československých zeměměřičů, že přivedou
k rozkvětu vlasteneckou geodesii a kartografii a stanou se
po vzoru sovětských zeměměřičů přednimi budovateli na
stavbách socialismu a pionýry socialistického společenského
řádu. Vyslovili dále přesvědčení, že vyřešení otázky centra-,
lisace zeměměřické a kartografické služby a vytvořeni
samostatných' ,zeměměřických fakult bude znamenat odstranění hlavních nedostatků a překážek, s nimiž se dnes
setkáváme, umožní nám nastoupit ještě-směleji slavnou
cestu sovětských geodetů a kartografů a vy tvoři konečně
základní podminky pro zdá~
vývoj mapovacích prací
v našem státě, před nimiž stojime.

Zahajovací projev celostátpího zeměthěřického aktivu
Ovodni projev na celostátním zeměměřickém aktivu zástupců nejdůležitějšich pracovišt' a vysokých škol pořádaný
ROH - svazem zaměstnanců a studentů vysokých škol a vědeckých ústavů (26. a 27. II. 1953).
Vážené shromáždění, vážení přátelé!
Přípravný výbor aktivu mne požádal, abych zahájil
pracovní pořad projevem, který by tvořil úvod k vlastním
referátům a svou náplní vhodně zapadal do rámce
dnešních porad. Ujímám se topoto nejvýš čestného úkolu
s vědomím, že je to mou velkou povinností jako dlouholetého spolupracovníka profesora Petř1ka, s nímž jsem
po několik desítiletí bojovalo lepší zítřek českého zeměměřietví, o dosažení 'cílů a na vyřešení otázek, jež se
znovu dostávají na pořad dne.
'
Ve svém projevu chci se zminit př,rdevším o významu
zeměměřické práce v hospodářském životě státu, dále
chtěl bych se dotknout i krásné tradice našeho zeměměřictví a na konec řici několik slov o tom, jakými
cestami se ubirá vývoj zeměměřictvi a geodesie ve
státech kapitalistických na jedné straně a ve státech
se socialistickým zřízením na straně druhé.
I
Není jistě potřeba, abych ve shromáždění, odborníků
nějak zvlášť vyzdvihoval a zdůrazňoval význam zeměměřických prací a dlouze odůvodňoval vážnost dnešních
porad, jejichž cílem 'je vytyčit vývojovou linii našeho.
zeměměřietví pro nejblíže příští léta. Přesto však sotidím,
že je v zájmu věci, aby byly vysvětleny i širší, neodborné
veřejnosti pohnutky, které nás přiměly ke svolání tohotoaktivu, a aby byl zdůrazněn význam našich jednání
a závažnost našich usnesení.
Jistě si ,.všichni uvědomujeme, že v dnešní době
usilovného budování státu se od zeměměřické práce žádá
a očekává daleko víc než v dobách minulých, neboť je to
i

'

hlavně tento obor inženýrských prací, o který se opírá
hospodářské a sociální přebudování státu.
Zeměměřická práce nejenže předchází vznik každého
velkého inženýrského projektu, ale provází jej i při jeho
provádění a často též - po jeho ukončení - ověřuje
dokonalost provedeného díla. Tím, že zeměměřické práce "
vytvářejí naprosto nepostradatelný základ každého ~nýrského projektu, že jsou přípravou k provádění všech
dalekosáhlých přeměn zemského povrchu, stávají se
důležitou součástí, ba možno říci páteří všeho hospodářského života a technického pokroku ve státě. Tuto'
závislost technické výstavby státu na práci zeměměřičově
si zvlášť dobře uvědomují všechny lidově demokratické
státy a nejvice ovšem Svaz sovětských socialistických
republik. V SSSR dochází praktická geometrie a geodesie
také největšího uznání, ocenění a podpory. Na činnosti
zeměměřického inženýra lze ostatně nejlépe ukázat, že
,technická práce, správně vědecky řízená a theoreticky
dobře opodstatněná, je činitelem, kt~rý má rozhodující
vliv na vývoj společenských forem i na vývoj společnosti
samé. Bylo by velmi žádoucí, aby naši mladí inženýři
všech směrů' si při svém vstupu do života byli dobře
vědomi toho, že jejich činnost má pronikavý a hluboký
význam hospodářský a sociální, protože budou hospodařit nejen s hmotou a energií, ale také s .lidmi.
V první republice - a ovšem i před ní - byla zeměměřická služba velmi roztříštěna a všechny snahy prof.
Petříka o nápravu tohoto neblahého stavu vyzněly skoro
naprázdno. K podstatnému zlepšení došlo teprve po
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zavedení lidově demokratického zřízení, v r. 1948, kdy
byl vydán zeměměřický zákon o soustředění zeměměřických prací. Byl to prvý důraznější krok v tomto směru,
který však naprosto neznamená, že by vše bylo již v nej- .
lepším pořádku. S otázkami tohoto námětu se týkajícími
nás seznámí prvý referát Ing. Průši. Ten také vytyčí,
jak závažné úkoly čekají naše zeměměřické inženýry,
výkonné geodety i vědecké pracovníky v nejbližších
letech. V souvislosti s tím bude třeba uvážit, jaké důslt;dky vyplynou z provádění těchto úkolů pro školy,
které pečují o výchovU nových kádrů, vysokoškolských
inženýrů i středoškolských techniků. Organisace našich
vysokých škol, pražské i bratislavské, musí být taková,
aby umožňovala dokonalou přípravu posluchačů na
nové úkoly, které budou kladeny na zeměměřickou
službu. S těmito problémy nás podrobněji seznámí
referát profesora Fialy.
Je zřejmé, že splnění všech požadavků, jichž jsem se
právě dotkl, bude klást na zástupce vědy, škol i praxe
velké nároky; jejich příští práci jim usměrní a podstatně
usnadní, budou-li všechny tyto problémy v našem
shromáždění důkladně osvětleny" a prodiskutovány. Celé
naše jednání musí být prodchnuto vědomím, že další
vývoj čs. zeměměřictví spočívá zcela v našich rukách
a že to budeme především my, kteří za něj v budoucnosti
poneseme odpovědnost. O této odpovědnosti se zmínil
generalissimus Stalin v r. 1934, když pravil:
"Za všechny poruchy a nedostatky v práci jsme
z 9110 odpovědni my sami a jedině my; není 1Jložné
ani přípustné, abychom svaloVali tuto odpovědnost
na nějaké objektivní příčiny nebo poměry."
Záleží tudíž jedině na nás, jak se vytváří budoucnost
našeho zeměměřietví a jaká bude další úroveň zeměměřické práce u nás. Všechny nesnáze a obtíže, které se
naskytnou na cestě jejího dalšího vývoje, musíme překonat. Spoléháme při tom, že snahy za odstranění všech
nedostatků v organisaci práce, všechny požadavky týkající se výchovy nových kádrů dojdou plného porozumění a plné podpory i na rozhodujících místech'
politických a úředních. Je ovšem nejvýš důležité, abychom
si :;JředevšÍIn sami tyto věci dobře ujasnili a v závěru
porady vytyčili jasnou a pevnou cestu, která by nás
dovedla bezpečně k cíli. Věřím, že se tohoto úkolu dobře.
zhostíme. Zava~uje nás k tomu i krásná pokroková
tradice, již nám zanechaly předchozí generace zeměměřické. Dotknu se jí jen letmo.
Vzpomínám především na naši starobylou, ryze českou
instituci zemských měřičů, tuto neobyčejně významnoiI
a váženou složku našeho starého zemského zřízení.
Další, opravdovou chloubou naší technické minulosti je
záslužné dílo našich jihočeských ;,měřičků"-rybnikářů,
kteří velikou močálovitou a bahnitou oblast .třeboňské
a jindřichohradecké
rašelinné pánve, jihočeská blata,
proměnili v kousek zemského ráje. V tomto chudém
kraji, kde v době feudalismu vládla pětilistá rožmberská
růže a po ní zazářil na několik desítek let rudý husitský
kalich - uskutečňovali měřičkové již koncem 16. století
myšlenky, které jsou dnes ve velkolepém měřítku sledovány a prováděny:IV. Sovětském svazu. V dalším vývoji
českého zeměměřietví se zřetelně projevuje - v 18. a na
počá~u 19. století - již vliv stavovské inženýrské školy
prl!,Žské, založené Willenbergempočátkem
18. století
jako prvé školy toho druhu v celé Evropě. Na tomto

feudálním technickém~ učilišti byla věnována praktické
geometrii - jako jednomu ze čtyř hlavních předmětů veliká pozornost. Vzestupnou vývojovou cestu české
geodesie a českého zeměměřictví vyznačuje v prvé části
19. století skvělá theoretická i praktická činnost dvou
znamenitých geodetů Horského
a Marka, k níž se čestně řadí výkony nepřehledné legie dalších českých zeměměřičů, topografů a kartografů ve službách rakouských
ústředních úřadů a ústavů ve Vídni a ve všech zemích
tehdejší rakouskouherské monarchie. Druhá polovina
19. století byla svědkem obdivuhodné práce českého
geodeta, topografa a kartografa prof. Karla Kořistky,
prvého rektora reorganisovaného vysokého technického
učiliště v Praze, zakladatele české geodetické terminologie. V Kořistkově díle a pedagogické činnosti pokračoval - po rozdělení utrakvistické technické školy jeho znamenitý odchovanec a spolupracovník František
Mti 11e r, prvý profesor geodesie na ústavu již ryze českém.
V prvých letech tohoto století mocně zasáhl do vývoje
českého zeměi'llěřictvÍ' profesor Pe tří k, který se zasloužil
o pokrok geodetických disciplin a o povznesení zeměměřietví u nás jako dosud nikdo jiný. O Petříkovi možno
říci, že posunul vývoj tohoto technického oboru o několik
desítiletí. Houževnatá, neúnavná práce profesora Petříka
za lepší budoucnost českého zeměměřictví bude nám
i dnes, jak doufám, krásným příkladem a vzorem. Při
řešení problémů, jimiž se má náš aktiv 'dnes a zítra
zabývat, máme proti Petříkovi velikou výhodu v tom, že
se můžeme opřít o Sovětský vzor, že můžeme těžit
ze zkušeností, jichž sovětští geodeti a zeměměřiči nabyli
jak při řešení otázek organisačního rázu, tak na poli
školské výchovy.
V SSSR je ze všech zemí na světě dnes měřická práce
nejvíce ceněna a vážena; naproti tomu státy kapitalistické
v obou směrech, výchovném i organisačním, silně za
SSSR pokulhávají. Že toto tvrzení není nikterak nadsazeno, ukazuje prosté srovnání úrovně zeměměřické
práce v Sovětském svazu s úrovní tohoto technického
odvětví ve Spojených státech amerických, které rády
o sobě prohlašují, ·že jsou v oboru techniky nejvyspělejší
zemí světa. Pokud jde o zeměměřietví - vyjmeme-li
některé vyšší geodetické a' geofysikální discipliny zejména ty, které slouží buď vojenským účelům (fotogrametrie!), nebo těžbě nafty a různých užitkových nerostů
- jsou tato chlubná slova v. naprostém rozporu se
skutečností. Pravý opak je pravdou. Spojené státý jsou
příkladem země, kde vývoj inženýrské geodesie a praktického zeměměřietví již po několik desítiletí zcela
ustrnul. Pravdivost tohoto tvrzení zvlášť přesvědčivě
dosvědčuje ni. j. článek otištěný v posledním říjnovém
čísle .anglického listu "The Empire Survey Réview".
Autor článku, universitní docent geodesie Peter Ray,
poukazuje především na nepříjemnou nejednotno~ pojmů
a definic v amerIcké praktické geometrii, na častou jejich
dvojjakost, která je stálým zdrojem nedorozumění
a zmatků. Mnohem vážnější jsou však další výtky, jimiž
anglický pisatel zahrnuje své zámořské kolegy. Posuďte
sami! Američtí zeměměřiči na př. naprosto rozhodně
a vytrvale odmítají měřické stroje se třemi. stavěcími
šrouby;' v nezdravém a nepochopitelném konservatismu
lpí na strojích se .čtyřmi šrouby. Marné je všechno
ukazování na výhody tříšroubové horizontace jako důsledku skutečnosti, že rovina je určena třemi a nikoli
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provádění velkolepých hydrotechnických projektů, přečtyřmi body. Angličtí výrobci musí - chtějí-li si zajistit odbyt svých strojů V Americe - opatřovat své tvářejících nesmírné oblasti povrchu zemskébo, budování
podzemních drah, velkých / dopravních cest a spojů
theodolity a nivelační stroje chtěj nechtěj čtyřmi stavěvšeho druhu, přečetné práce mapovací a vytyčovací si
dmi šrouby. Velmi zajímavý je též postoj amerických
vyžádaly řešení mnoha složitých, ba někdy i neobyčejně
zeměměřičů k dalekohledům měřických přístrójů. Jejich
spletitých problémů, s nimiž se geodeti jiných států
hodnotu posuzují podle délky dalekohledu. Čím delším
sotva kdy setkali nebo setkají. Provádění praktických
dalekohledem je stroj vybaven, tím je podle jejich názoru
úkolů vyvolalo mnoho otázek theoretkkého i vědeckého
lepší a dokonalejší. Konstruktér, který se pokusil zavést
rázu, jejichž řešení se věnovala sovětská geodesie s plným
u theodolitů a jiných měřických přístrojů Wildův dalekozájmem. Pozornosti a důkladnému zkoumání sovětských
hled s vnitřním zaostřováním, úplně se svými výrobky
geodetů neunikl žádný, sebeobtížnější problém. S vepohořel. Stroje s krátkými dalekohledy jsou bez výjimky
likou péčí a důkladností studovali a stále studují reodmítány. Ve vládní soutěži na dodávku velikého počtu
frakční zjevy v mikroklimatu i ve velkých pracích
nivelačních strojů to prohrál dokonce stroj s dalekotriangulačních,
dokonale propracovali
po praktické
hledem dlouhým 47 cm!, tedy zhruba asi 3krát tak
i theoretické stránce měření délek s přenosnými základdlouhým jako jsou dalekohledy nejlepších nivelačních
nami, velikou poz<Jrnost věnují použití interference
strojů vyráběných v Evropě. Téměř půlmetrová délka
v metronomii geodetických měřítek a studiu důležité
byla označena za nedostatečnou!
Výhody elevačních
slitiny invaru; zkoumají možnost používání elektronošroubů, převodových hranolových soustav, optických
vých způsobů k přesnému měření dlouhých délek,
mikrometrů a jiných zařízení moderních měřických
studují účinnost antireflexních povlaků optických těles,
strojů jsou, běžné měřické praxi téměř neznámy. Popřivedli na, vysoký stupeň dokonalosti barometrický
krokový oregonský zeměměřický inženýr Ril e y zle kárá
způsob měření výšek a do oblasti svého zájmu zahrnují
zaostalost svých kolegů odmítajících důsledně vodostále a stále nové otázky. Zkušenosti posledních dvaceti
rovnou základnovou lať pod zá.ou,
že souprava
a měřický i výpočetní postup jsou příliš složité. Zdá se, , let ukázaly, že sovětská geodesie se dovede vypořádat
s každým, i tím nejožehavějším a nejobtížnějším prože mnohým z nich dosud nejlépe vyhovuje pro měřeblémem, že prostě neustupuje před ničím. Cteme-li
ní délek starobylý měřický řetězec.
zprávy
o velkých geodetických pracích provedených
Není pochyby, že na této zaostalosti má mnoho viny
v neuvěřítelně krátké době na ohromném území Svazu
školská výchova. Mnohé fakulty a vysokoškolské koleje
sovětských socialistických republik v Evropě a v Asii,
nemají ve svých sbírkách ani jeden z dokonalých výtvorů
jímá
nás úžas, jak mnoho práce bylo v tomto st~tě
moderní jemné mechaniky a optiky, jaké představují
vykonáno
a jakého skvělého rozmachu dosáhla sovětská
naše nivelační stroje, Rptické theodolity, autoredukční
geodesie a sovětské zeměměřietví za pouhých 30 let.
tacheometry a pod. Jejich pedagogické úsilí vrcholí
Velikou zásluhu na mohutném růstu tohoto technického
v tom, že posluchače naučí dobře odečítat verniery
odvětví má vzorná spolupráce výkonných geodetů
(rozumí se, že na stupnicích dělených jen sexagesia zem~měřičů s pracovníky vědeckými. Harmonické
málně). Druhou, a podle mého soudu velmi důležitou
a úzké spojení theorie s praxí přispělo nejen ke zdokopříčinou nízké úrovně amerických zeměměřičů je úplný
nalení method a přístrojů měřických, ale i ke zlepšení
nezájem vědeckých pracovníků na inženýrské praxi,
organisace měřických prací všeho druhu, jak to nejlépe
vedoucí k naprosté isolovanosti vědy a praxe. Vědečtí
dokazují ve velkém měřítku provedená měření baropracovníci v oboru geodesie a fotogrametrie se vůbec
metrická a nivelační. Není nijak přehnáno tvrzení, že
o práci praktických inženýrů nezajímají a nechtějí patrně
sovětská geodesie a sovětské zeměměřietví .mílovými
být ani uváděni s jejich zaostalostí v nějakou spojitost.
kroky
spěje ke světovému prvenství, že Sovětský svaz
V této věci je americký způsob nazírání ovšem v dokose stává zeměměřickou a geodetickou velmocí prvého
nalém rozporu se zásadami l,lplatňovanými u nás a v Sořádu. Jeho úžasný rozmach nejlépe dokazuje, že Velká
větském svazu. Nám je naprosto jasné, že .technický
říjnová
revoluce byla nejen revolucí sociální, ale že připokrok neJ,Ú na dlouho možný a dostatečně pronikavý,
vodila i mohptnou renesanci ruské vědy a techniky.
nemají-li pracovní methody používané v inženýrské
praxi vědecký základ a není-li jejich opodstatnění
theoreticky ověřeno. A naopak zase: jsme si dobře věpomi toho, že theorie a věda by se nemohla úspěšně
rozvíjet, kdyby nebyla v stálém a těsném styku s praxí.
Zeměměřické inženýrství je ostatně na amerických vysokých učilištích nejen zanedbávaný, ale i hodně přezíraný a poc.lceňovaný obor inženýrské práce. V tomto
směru jsou v Americe asi na tom stupni vývoje, na
kterém jsme byli my před 50' lety, před érou profesora
Petříka.
.
A nyní po tomto skličujícím obraze z kapitalistické
země podívejme se, jak se daří geodesii a ostatním zeměměřickým naukám ye státě socialistickém, v SSSR. Tam
socialistické zřízení vytvořilo pro geodetické a zeměměřické práce podmínky, o jakých se geodetům a inženýrům carského samoděržaví nikdy ani nesnilo. Rychlý
vzestup hospodářského' života po Velké říjnové revoluci,

Bylo by možno uvést ještě četné další doklady o tom,
jak -správně je chápán význam technické práce ve státech
se socialistickým zřízením. Ze Stalinových "Ekonomických problémů socialismu" vyplývá jasně, že základním
ekonomickým zákonem socialismu je: zabezpečení
největšího
uspokojení
stále rostoucích
hmotných a kulturních
potřeb
celé společnosti
nepřetržitým
růstem
a zdokonalováním
socialistické
výroby
na základě'
nejdokonalejší
techniky.
A právě tento zákon určuje v SSSR poměr
člověka ke stroji. Srovnejme s ním poměr obou těchto
výrobních činitelů ve státě kapitalistickém.
V SSSR je cílevědomě podporována a rozvíjena
automatisace jako důležitá pomůcka k usnadnění lidské
práce, ke zvýšení její produktivity a tím ovšem i k dosažení vyšší životní úrovně všech příslušníků společnosti,
všeho pracujícího lidu. Automatisace v SSSR přispívá
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mimo to i k postupnému odstraňování 'a zmirňování
rozdílů mezi.duševní a fysickou prací tím, že podporuje,
ba přímo si vynucuje zvyšování kulturní 'a technické
úrovně dělnictva.
A jaké cíle naprc;>tísledují automatísační snahy a zejména jejich nejnovější zrůdný výstřelek cybernetika
- ve Spojených státech? Cybernetika - podle jejího
zakladatele prof.•Wienera, "řízení a sdělovací systém
v živočiších a strojích" - zamlžuje rozdíly mezi organickou a neorganickou hmotou, zcela mechanicky zaměňuje a směšuje lidské konání s výkonem stroje. Místo
aby člověku pomáhala a usnadňovala mu práci, má
sloužit ziskuchtívým cílům, k vytlačování lidí z p~áce,
má stroje změnit v nástroj útlaku a zotročování, má snížit
pracujícího člověka na úroveň poslušného automata-robota. Obdivovatelé cybernetiky si slibují, že uskutečnění
cílů, které tato nová t. zv. "věda" sleduje, vyvolá zcela
nové podmínky lidské existence, že dokáže zbytečnost
politických ideologií, nebo že si aspoň vynutí jejich
důkladnou revisi, protože prý' bude nutno úplně změnit
způsob života a přizpůsobi~ jej novým prac.ovním podmínkám. Cílem cybernetiky je sestrojit stroje, které
samy sebe řídí, samy se ovládají, 'samostatně rozhodují
o volbě nejvhoqnějšího pracovního postupu vedoucího
nejlepší cestou k cíli, který jim vytkl člověk. Příkladem
toho je mechanický hráč šachu, dále "homéostat" (přístroj opatřený zilřízením, které je s to nahradit zvláštní
schopnost lidského organismu odstranit každé porušení
rovnováhy), elektronová želva, elektronové počítací stroje
"ENIAC", elektronový traktor a pluh, elektronové vševědné naučné slovníky a pod. Cybernetikové si kladou
sami otázku: prospějí tyto věci člověku nebo jej zniČÍ?
A k tomuto poslednímu důsledku by jistě došlo, kdyby
se takto prováděné automatisace zmocnil kapitál za
kořistnickými účely.

Je mým upřímným přáním, aby všechno to, co jsem
zde uvedl, posílilo li utvrdilo naše odhodlání odpovědně
a do všech důsledků se vypořádat se všemi nedostatky
zeměměřické práce u nás. Zasedání našeho celostátního
aktivu se koná ve dnech, na které připadá 5. výročí významných únorových událostí, jimiž přešla veškerá moc
ve státě do rukou lidu. Výročí únorových dnů nás zavazuje a ·nám přikazuje, abychom vykročili směle kupředu k lepšímu socialistickému zítřku. Scházíme-li se
v těchto jubilejních dnech, abychom si pohovořili o své
.práci, o jejích bolestech a nedostatcích, zdůrazňujeme
tím jen, jak velký význam'přisuzujeme našim poradám.
Nepochybuji ani v nejmenším, že všechna usnesení
aktivu vyzní tak, jak to odpovídá velkému významu
revolučních dnů únorových, jak to žádá krásná pokroková
tradice našeho zeměměřictví a jak to také odpovídá
vysoké pracovní morálce, která byla vždy příznačnou
vlastností starých českých zeměměřičů i dnešních čs.
zeměměřických inženýrů. Výsledky činnosti všech předchozích zeměměřických generací jasně dokazují, jak
pravdivá jsou slova německého filosofa a historika
o 'významu práce .měměřičovy:
"Zeměměřická práce, zeměměřické uměni, pomáhá
člověku ovládnout a přetvářet přirodu a podrobovat
si svět pro blaho všeho lidstva."

Věřím, že i naše generace se vynasnaží potvrdit pravdivost těchto slov. Ovšem k uskutečňování všech těchto
cílů je třeba, abychom mohli všichhi pracovat y klidu
a pokoji. Zavrhujeme proto naErosto rozhodně každou
válku a stavíme se neochvějně !a věc míru, po kterém
touží celý pokrokový s,vět.
Končím přáním, aby v tomto duchu probíhalo i celé
jednání našeho celostátního aktivu!

Vytyčení perspektivy. zeměměřického oboru a centralisace
zeměměřické a kartografické služby
Ing. Jaroslav Průša

06.07:526

Referát na ce10státnim zeměměřickém aktivu zástupců nejdůležitějších praco·višť a vysokých škol pořádaný ROH
svazem zaměstnanců a studentů vysokých škol a vědeckých ústavů (26. a 27. II. 1953).

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi!
Vítězství dělnické třídy v únoru 1948, jep.ožpětiletého
výročí jsme vzpomněli v těchto dnech, přineslo nám zeměměřičům velmi mnoho úkolů politických, hospodářských
i technických. Hodnotíme-li v celku provádění těchto
závažných úkolů, musíme říci, že až doposud byly
prováděny úspěšně, i když v mnohých případech u jednotlivých pracovníků nebyly správně politicky chápány.
Je to jen část úkolů, které byly v této přechodné době od
zeměměřičů požadovány. Další závažné a rozsáhlé úkoly
nás teprve očekávají. Hospodářská výstavba našeho
státu, zájmy obrany státu a kulturní potřeby našich národů vyžadují, abychom se svědomitě připravovali
.a splnili očekáváni 'dělnické třídy, že úkoly, které nám
budou uloženy, také splníme.
K tomu, abychom úkoly splnili, je třeba dbát linie
vytyčené předvojem dělnické tříáy - Komunistickou

-

stranou Československa - a jejím předsedou - presidentem s. Klementem Gottwaldem.
Pokyny a rady presidenta. republiky s. Klement#
Gottwalda přednesené v závěru na celostátní konfereJ;lci
KSČ dne 16. prosince 1952 je třeba proměnit v čin
a aplikovat je správně do naší praxe.
Uvědomujeme si veliký rozvoj hospodářství našeho
státu, který přineslo únorové vítězství dělnické třídy.
Tento rozvoj hospodářství způsobuje nebývalý rozmach
techniky a přinášírimoho nových úkolů i geodesii a kartografii. Jsme mnohdy postaveni před takové úkoly, které
jsme neměli možnost nikdy předtím řešit. Provádíme
a budeme provádět rozsáhlé technické "úkoly, k jejichž
řešení by v kapitalistickém řádě nikdy nedošlo.
Je proto naší povinností přimknouti se ještě těsněji.
k dělnické třídě - vedoucí síle našeho národa, která nám
dává možnost uplatnit naše vědomosti při výstavbě
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socialismu. Případné obtíže musíme odstraňovat vzá- i obecných směrů k stanovení délky poledníkových,
jemnou pomocí a s vědomím, že tak činíme pro blaho rovnoběžkových i obecných oblouků na geoidu.
všech pracujících, pro blaho nás všech a našich dětí.
Úspěchy sovětské geodesie
Akademik prof. Dr Ryšavý ve svém zahajovacím proa kartografie.
jevu se zmínil o význačných pracovnících našeho oboru.
VÝ7dlačnévědecké výzkumy prof. F. N. Krasovského
Z toho je patrno, že československé zeměměřictví má
velmivýznamnou dlouholetou tradici. Z bohatých zkuše- pro stanovení rozměrů zemského elipsoidu počátkem
ností našich významných geodetů je třeba čerpat po- tohoto století, ukončené počátkem Velké vlastenecké
učení a vyvozovat důsledky. Použijeme-li dále bohatých války, byly výsledkem revolučního a bouřlivého rozvoje
zkušeností geodetů Sovětského svazu a vymožeností zeměměřických prací v SSSR.
Sovětští geodeti navázali na bohatou tradici ruských
jeho vědy a techníky přistoupíme lépe a rychleji k plnění
velmi závažných úkolů, které nás. čekají v další etapě pracovníků. Vědecké řízení těchto prací prováděla Ruská
. akademie věd již od r. 1724, za vedení velikého ruského
budování socialismu.
Mým 'úkolem je vážení přátelé, soudružky a soudruzi . učence M. V. Lomonosova.
Pod vedením známého astronoma a geodeta V. J.
promluvit k Vám o. perspektivě
v zememěřickém
Struveho bylo v prvé polovině XIX. století provedeno
oboru a o centralisaci
zeměměřické
a kartostupňové měření poledníku od Severního ledového moře
grafické služby.
k ústí řeky Dunaje. Byla to vynikající práce z té doby
Referát rozděluji na dvě části.
nejpřesnějším obloukem a jedním z největších stupňo~
A. Perspektiva zeměměřických prací. '
vých měření na světě. Toto pozoruhodné stupňové
B. Centralisace zeměměřické a kartografické služby.
měření bylo využíváno velmi četnými vědeckými praA. Perspektiva
'zeměměřických
prací.
covníky pro odvození rozměrů Země a neztratilo svého
vědeckého významu dodnes.
Úvod~
Počátkem tohoto století se počal užívat při měření
. úkoly stá~ní zeměměřické a kartografické služby (dále základen Jiiderinův přístroj, který teprve daleko později
Jen SZKS) JSou ve svém celku celostátního charakteru, pronikl do základnových měření v evropských zemích.
nadresortní povahy a mají význam mezinárodní.
Velmi mnohoda1~ích významných ruských astronomů
Hlavním účelem SZKS 'je opatřovat v dokonalém
a
géodetů, jako F.' T. Subert, F. A. Sludskij, N. J.
provedení celostátní mapová díla, atlasy a rllzné druhy
map, které jsou stále více a více požadovány ve všech Cinger, D. D. Gedeonov, S. D. Rylka a jiných má
oborech lidské činnosti. Dokonalých mapových děl je značný podíl na rozvoji těchto věd.
Ruská akademie věd vydala v r. 1745 "Ruský atlas",
třeba jednak pro účely vědecké a výzkumné a jednak pro
který obsahoval 19 map a byl vynikajícím kartografickým
veškerou hospodářskou výstavbu. Jeto zejména činnost
projekční, územní plánování a geologický průzkum. dílem.
Největší a nejširší rozvojgeodesie a kartografie nastal
Dokonalých map je dále třeba pro obranu státu, pro
.
kulturní potřeby našich pracujících a škol, pro hospo- po Velké říjnové socialistické revoluci.
V. I. Lenin, který předvídal neobyčejný vzrůst hospodářsko-technícké úpravy pozemků, evidenci půdy, národního majetku i jiných nemovitostí pro různé účely dářské výstavby země, podepsal již 15. 3. 1919 dekret
plánovací, statistické, daňové, k rozpisu povinných do- o utvoření Nejvyšší geodeti.é správy, která později
byla přetvořena v Hlavní správu geodesie a kartografie
dávek a pod., řízení výroby, správní řízení atd.
při radě ministrů SSSR. '
Mapová díla, která mají vyhovovat všem účelům, jak \ V. I. ~enin chápal také prvořadý význam zeměměřické
jsem uvedl, je nutno vyhotovovat a udržovat na celém práce pro další budování velkých staveb socialismu a pro
státním území podle předem stanovených jednotlivých realisaci geniálního plánu GOELRO podepsal 4. II.
zásad.'Zobrazení povrchu zemského na mapách vyžaduje, 1921, přestože sovětská vlast byla ve stálém nebezpečí,
aby byly nejprve vyřešeny základní geodetické úkoly, příkaz k demobilisaci zeměměřičů z Rudé a~mádya jejich
které jsou u nás prováděny triangulačními, astronomicko- mobilisacik úkolům výstavby mladého sovětskéhostátu.*)
geodetickými, nivelačními a gravimetrickými pracemi.
Obrovský rozvoj národohospodářského i kulturního
Těmito pracemi jsou získf.nyna povrchu zemském pevné
budování
v SSSR, politická prozíravost a podpora, daly
bo<;ly,které jsou podkladem pro podrobné topografické
práce všech druhů, polygonisaci, podrobnou nivelaci, rozhodující předpoklady pro široké rozvíjení astronomicko-geodetických a topografických prací.
vytyčování projektů a jiných prací.
Veliké zásluhy na vědeckém propracování základních
Je známo, že k stanovení polohy základních bodů na
Zemi je nutno znáti v prvé řadě tvar a velikost geoidu. geode?ckých prací patří vynikajícímu Sovětskému geoPro přesné výpočty nahrazujeme zemské těleso jedno- detovl prof. F. N. Krasovskému. Pod jeho vedením byla
dušší geometrickou pllochou - ro~čním elipsoidem, provedena rozsáhlá stupňová měření. Z výsledlill těchto
i když víme, že pokud jde o přesnost, lépe by vyhovoval prací bylo zjištěno, že dosud užívaný referenční elipsoid
trojosý elipsoid. výpočty by však byly velmi složité, Besselův z r. 1841 se v hranicích Sovětského svazu
a proto je geoid nahrazován jednodušší plochou, rotačním hrubě odchyluje od tvaru geoidu. Výzkumnými pracemi
zjištěno, že ani rpezinárodní associací navržený referenční
elipsoidemdvojosým.
Těmito vědeckými otázkami se zabývali zejména v 19. elipsoid Američana Hayforda nevyhovuje obrovské rozstoletí význační geodetičtí a matematičtí vědci. Pro. loze Sovětského svazu.
Bylo proto v r. 1932 přikročeno pod vedením prof.
stanovení velikosti a tvaru elipsoidu byla prováděna
rozsáhlátriangulační a astronomická proměřování trigono*) Tato skutečnost je také dokumentována v nově otevřemetrických řetězců ve směru poledníků, rovnoběžek ném Leninově museu v Praze v Hybernské ulici (sál č. 17).

..
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F. N. Krasovsk~ho k dalším doplňovacím rozsáhlým
měřením a výzkumům pro odvození rozměrů zemského
é1ipsoidu. K tomu byla využita především nejen nová
rozsáhlá stupňová měření SSSR, ale i znamenitý oblouk
Struveno. Rovněž byla využita stupňová měření USA,
která sloužila pro stanovení "mezinárodního"
elipsoidu
Hayfordova i stupňová měření západní Evropy. Vědecké
práce spojené s vyhodnocením všech těchto stupňových
měření byly ukončeny v r. 1940 a zjištěno, že tvar
Země může. být nahrazen trojosým elipsoidem.
Pro praktické geodetické práce SSSR však použito
jednoduššího referenčního elipsoidu dvojosého, který
byl nazván elipsoidem Krasovského a který je charakterisován těmito údaji:
velká poloosa . . . . . . . 6378245 m
polární zploštění.
. . . . . I: 298,3.
Referenční elipsoid Krasovského jehož tvar a velikost
je vědecky stanoven na podkladě rozsáhlých astronomicko-geodetických a tíhových měřeních, nejlépe charakterisujé v současné době tvar země, zejména v hranicích
pevnin. Plně uspokojuje všechny vědecké i praktické
požadavky geodetických' praCí SSSR a je přijatelný
a vyhovující i ostatním zemím. Je to jeden z velmi význačných úspěchů Sovětské geodesie, která dává přiklad
vědeckého nástupu k řešení nejsložitějších vědeckých
otázek.
Po stanovení rozměrů referenčnfho elipsoidu a základních geodetických údajů bylo vykonáno nové vyrovnání astronomicko-geodetické
sítě SSSR najednou
methodou prof. F. N. Krasovského. Výsledkem vyrovnáni byla astronomicko-geodetická síť nazvaná "souřadnicová soustava z roku 1942".
Sovětská přesná nivelační síť I. řádu, která je nově
budována od roku 1945, je připojena na hladinovou
plochu baltického moře s výchozím nulovým bodem
vodočtli v Kronštatu, jehož pozorování je prováděno již
od roku 1870.
Při budování základnáh gravimetrických
sítí, dopracovali se sovětští geodeti pod vedením prof. M. S.
Moloděnského mimořádných úspěchů.
V Sovětském svazu bylo dále třeba zvolit vhodnou
projekci, která by nejlépe vyhovovala rozsáhlému státnímu území. V roce 1928 byla zavedena konformní
příčná 'válcová projekce 'Gaussova v 6 ° poledníkových
pásech pro mapy malých měřítek a v 3° poledníkových
pásech pro mapy měřítek I : 5000 a' větších.
Rovněž tato projekce byla propracována do všech
podrobností a vydany potřebné tabulky.
Dalším závažným zásadním rozhodnutím před zahájením velkýth mapovacích prací je volba vhodných
mapových měřítek tak, aby se mapování zbytečně neopakovalo a aby bylo vyhověno cp nejlépe všem požadavkům.kladeným na mapy. Rovněž i tato otázka byla
vědecky promyšlena a pak správně rozřešena. Stanovená
mapová měřítka I : 25 000, jako 'topografická mapa základní a z ní odvozené mapy I: 50 000, I: 100 000,
I : 200 000, I: 500 000, dále mapy měřítek I: 10 000,
I : 5 000, I: 2 000, I: I 000 (I : 500).
Sovětští kartografové zavedli také jednoduché rozdělení listů menších mapových měřítek na' celý' počet
listů větších mapových měřítek a ze vzájemné souvislosti
pak odvodili jejich označení. Za základ k stanovení sovětské sene celostátních mapových, děl je vzat mezi-

národní klad listů mapy I: 1000000 (mezinárodní rozgrafka) o rozměrech listů 6° zeměpisné délky a 4° zeměpisné šířky. Z tohoto základu vychází klad listů základních topografick;ých map I : 25 000 a z nich odvozených
map I: 50 000, 1: 100 000, I: 200 000 a I: 500 000.
Klad listů (rozgrafka) map velkých měřítek I: 5000
po případě I: 10 000, I: 2 000, I: I 000 po případě
I: 500 vychází ze základních listů map I: 100 000
v 3 ° pásech.
.
Také klíč smluvených značek je propracován se vší
důsledností a výstižností, vyčerpávající všechny možnosti
pro usnadnění a urychlení čtení bohatého obsahu sovětských map. Svým počtem převyšují počet značek
téměř všech států víc než dvojnásobně.
_ Sovětský svaz je zakladatelem nového vědního oboru .-:
kartografie. Tvorba atlasů a výroba Kartografických map,
založená na vědecky položených základech - matematické kartografii, znaČhě obohatila tento nový obor.
Je to patrno z disciplin přednášených na fakultě kartografické při vysoké škole inženýrů geodesie, fotogrametrie a kartografie v Moskvě.
Péčí Československo-sovětského institutu vyjde v blízké
době Sborník statí význ~čných geodetických pracovníků
GUGK v Mosk;vě. Sborník přinese pojednání vynikajících geodetů Sovětského svazu o úspěších sovětské geodesie a kartografie a všichni naši zeměměřiči budou mít
možnost podrobněji se s těmito úspěchy seznámit.
Kromě toho naši geodetičtí pracovníci ze Státního
zeměměřického a kartografickéhó ústavu v Praze soudruzi Ing. Dr Brož, Ing. Chudoba, Ing. Dr Lukeš,
Ing. Dr Wittinger připravili publikaci Geodesie v SSSR,
která vyjde rovněž v letošním roce ve Státním nakladatelství tech. literatury a která nás seznámí s organisací
geodetických prací a studiem v SSSR.

Současná situace zeměměřických
a kartografických prací v našem státě.
Naše republika v r. 1918 převzala z rozpadu bývalé Rakousko- Uherské monarchie různorodý materiál geodetický a mapový.'
'
V letech 1820 až 1840 bylo naše území pokryto souvislou trigonometrickou
sítí katastrální a prováděno
situační mapo:vání v měřítku I: 2880. Aby nedošlo
k větším deformacím délek a ploch, byla monarchie
rozdělena na více poledníkových pásů se samostatnými
souřadnicovými soustavami a mapy sestrojeny v zobrazení Cassiny-ově. Tento mapový mllteriál, vyhotovovaný
v době feudálního společenské4o řádu, který je vám všem
znám a který je velmi zastaralý, ve většině neudržovaný
ve shodě se skutečným stavem, je používán až dodnes.
Provádění zemědělské politiky od r. 1945 a nemožnost
zachycení všech změn revolučně se vyvíjejících poměrů
na našich vesnicích způsobují, že katastrální mapový
i písemný operát zaostává. Přesto však bude nutno
i nadále mapový elaborát využívat pro práce technické
a další úkoly spojené se zeInedělskou politikou až do
doby vyhotovení příslušných nových topografických
map.
,
území Československé republiky bylo zapojeno do
několika souřadnicových soustav (Gusterberk, Sv. Štěpán,
Gellerthegy). Trigonometrická
síť byla v letech 1862
až 1890 zapojena do prováděné vojenské triangulace.
V této době na území našeho státu byla také provedena
nivelace vysoké přesnosti I. řádu, připojená na voďočet
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vvMo~o ~artorio U Terstu. Vojenská triangulace ,a velmi~",katastrální ~apy ~h~bí. ~uď n~byl~. vyhotoveny vůbec,
presna mvelace byly-podkladem pro topograficke mapo- ~\nebo byly valecnynu udalostnu zmceny.
v~ní ': měřítku I: 25 OO? ~ou~ito bylo re~erenčního
Mapy středních měřítek na území našeho státu až
ehpsOldu Besselova a pohednckeho zobrazem. Z topodo doby okupace byly prováděny jen výjimečně a ojedigrafických map I : 25 000 byla odvozena speciální mapa
něle a to vojenskou správou v měřítku 1 :5000 nebo
1: 75000 a g~nerální mapa 1: 200000.
1 : 10000 a bývalými civilními geometry v měřítku
Měřítko katastrálních map bylo v pozdější době ně1: 5000, většinou pro účely územního plánování větších
kolikrát pozměněno. Rovněž měřítko základní topoměst.
grafické mapy, zejména v údobí prvé republiky bylo
V době okupace byly vyhotovovány mapy 1: 5000
měněno.
v Gaussově-Kriigerově
zobrazení, zejména pqdél proKapitalistické zřízení v prvé republice neprojevovalo
jektovaného průplavu Odra-Dunaj.
Po roce:' 1945 je
valného zájmu o zeměniěřickou službu, o vyhotovování
prováděno mapování 1: 5000 v prostorech lJrčených
map ať pro potřebu hospodářskou nebo obranu státu.
pro hospodářskou výstavbu státu a sice v zobrazení
Kromě toho byla taková situace, že polohopisné měření
Křovákově. Listy map mají rozměry 2,5 km X 2 km,
- katastrální - patřilo do působnosti ministerstva
takže na jednom listu je .zobrazena část území o ploše
financí a výškopisná měření - do působnosti ministerstva
5 km2• Tato mapa je vyhotovována jako obecná topoveřejných prací. Je samozřejmé, že toto rozdělení negrafická mapa. Také těchto map je vyhotoveno n:~patrné
mohlo přinést žádného užitku, neboť v době technického
procento na území našeho státu.
vývoje bylo nutno vidět obsah mapy a její podstatné
Po vítězství dělnické třídy v únoru 1948 zvv:šuje se
části polohopis a výškopis .jako nedílný celek.
rycWost hospodářské výstavby státu. Hospodářs~:o-techNa území našeho státu doch~zelo k nerovnoměrnému
nické úpravy pozemků při výstavbě socialismu na vesnici,
rozvoji hospodářství. Některá města se dožadovala noinventarisace lesů, územní plánování a jiné p0Žl\davky
vých map pro územní plán. Dosavadní katastrální mapy
si vynutily nouzové řešení, spočívající v tom, že bylo
nevyhovovaly daným požadavkům. Vojenská triangulační
nutno přikročit k rycWému vyhotovení prozatimnf \napy
síť byla z velké většiny zničena. A proto bylo nutno
v měřítku 1: 5000, tak zv. Státní mapy 1: 500'0 přikročiti k novému budování triangulačních aniveodvozené. Listy této mapy jsou rovněž zobrazeny V šiklačních sítí. Při rozhodování o vybudováIií geodetických
mém konformním kuželovém zobrazení. Mají rozměry
základů bylo sledováno více hledisko úzkého prakticismu
2,5 km X 2 km. Polohopis této odvozené mapy je p~~vzat
přiWížejícího a sloužícího potřebám buržoasie a nebyly
s katastráliúch map a výškopis, který je informativního
vzaty v úvahu potřeby hlubšího· významu. Zejména
rázu, je převzat z katastrálních výškopisných příloŽek,
nivelační sítě nebyly soustavně budovány, nýbrž jenom
nebo topografických map 1 : 25 000. Tato mapa má být
vyplňovány značně rozrušené nivelační pořady rakouské
dokončena v r. 1955. Jak ale výsledky ukazují, bude
sítě I. řádu. Triangulační kancelář zahájila vyb~ldování
dokončena alespoň v českých zemích v r. 1954. Přes
triangulace I.-V.
řádu. Jako referenční elipsoid poznačné nedostatky, vyplňuje tato mapa dočasnou mezeru
nechán Besselův a pro sestrojování map zvolena nová
mezi mapami velkých a malých měřítek a je po 'I, ní
zobrazovací soustava, obecné konformní kuželové zoznačná poptávka.,
brazení (Křovák~vo).
,.
. , ,,
Mapy malých měřítek, které mají mimořádný význ~m
Českoslove?sk~ Jedno:na ~ngonometn~ka Sl! a J;J1 pro obranu země, jsou základem i při generálním
so~stav~ rovmnych, souradmc, odv~)Ze~a k?nformm~
územním plánování a projektování velkých socialistick)(ih
kuzelovym zobrazemm s Besselova ehpsOldu, Je dokonale
zařízení. Tyto mapy byly budovány výhradně vojenskOiU
technické ?ílo, k~eré až ,do.sud plně vy~ov~valo syou
správou. Také tyto mapy jsou velmi zastaralé. Po ~.
vy~o.k~u pre~no~ti ~ malynu de~ormacenu ,~ele~, vsem
1918 byly zčásti reambulovány. V r. 1934 vojensk~
v~trmm p?t~eba~ cesko~lov:nskeh~ h~spodarstv1. S hlespráva převzala pro vojenské mapování československOl~
d1sk~.m.ezll~arodmho ~a vs~k, l~kaln: charakter a. nejednotnou trigonometrickou síť, šikmé konformní kuže-\
umoznuJe Jednoduche
navazam naseho geodeuckolové zobrazení Besselova elipsoidu a stanovena nová.
kart?grafické~~. d1la na díl~ s~~s~dních s,tát~. J~jí polo.ha
soustava
mapových
měřítek
1: 20000,
1: 50000"
a onentace VUC1geograficke SlU Je nespravna vhvem pre1 : 75 000 a 1 : 200 000. Zvolen také nový značkový klíč
vzaté značné tíž~cové. odc~ylky na základním bodě
pro topografické mapy. V této soustavě rovněž bylo
Hermannskogel byv. vOJenske tnangulace.
vyhotoveno nepatrné procento mapových listů na území
Pro nové katastrální mapy bylo zvoleno měřítko
státu.
I: 2000 a pro zastavěnou část 1: 1000. V tomto systému
V době okupace bylo pro topografické mapování na
je prováděno mapování podle hospodářských požadavků
území Čech a Moravy určeno příčné válcové zobrazení
krajskými národními výbory až dosud. Na území naGaussovo-Kriigerovo v pásech po 6° a znovu zavedeno
šeho státu je v tomto zobrazení zmapována poměrně
měřítko 1: 25 000. Geodetickým podkladem byla Českomalá část obnášející cca 6,5 % plochy· státního území.
slovenská jednotná trigonometrická síť, transformovaná
Pro potřeby kulturní, škol, turistiku a pod. bylo
d? němec~~ v~jenské so~řadni~ové so~stavy a dosavadní
v soukromokapitalistickém
kartografickém sektoru vymvelace pnpoJena na zakladní nulovy bod u Potsdamu
hotovování map bez zřetele' na jejich jakost neseno
a ~
?a. n~lový v~doče,t v "Amsterodamu.
Dě~ení,
v prvé řadě výdělečným duchem jednotlivých kapitaoznacem hstu a znackovy kl1C, byly stanoveny Jako
listických podnikatelů.
v Ně~ecku. V t~to soustavě, b~lo vyhot~veno také neNa Slovensku pro nedostatek personálu není údržba
patrne procento hstu map statního uzenu.
katastrálních map až do dnešního dne téměř vůbec
V r. 1945 bylo nejdříve pokračováno v mapování
prováděna a kromě toho asi ve 40% katastrálních území
topografických map jako v r. 1938. Od roku 1946 pak
o
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vojenská spr2lva provádí topografické mapování v souřadnicovémsystému
a zobrazovací soustavě GausseKriigera v 6° pásech, jako v okupaci. Byla stanovena
nová mapová měřítka I: 25000, I: 50000, I: 100 000
a I: 200 OOÓ.
Po roce 1945 vyhotovila civilní zeměměřická složka
17 listů Dlap v měřítku I: 50 000 v kuželové projekci
podle mapování vykonaného za okupace v měřítku
I: 25000. V r. 1950 přizpůsobuje
vojenská správa
vyhotovová.ní map malých měřítek sovětským vzorům.
Z toh·.)to krátkého výčtu geodetických a kartografických (;elostátních prací je patrno, jak jsou. tato díla
roztříštěna. Budování socialismu nejen u nás, ale i v ostatních zemích lidově demokratických vyžaduje, aby byla
provedenu revise dřívějších hledisek, byly z toho vyvozeny prislušné důsledky a zavedeny takové geodetické
základy, které by umožnily, aby se Ceskoslovenská
republik,l mohla svými mapovými díly zapojit d() mezinárodního společenství zemi tábora míru vedeného
Sovětski'm svazem. Jestliže byla na převážné části našeho
státníhol území vybudována síť triangulačních a nivelačních bodů velmi dobré hodnoty, pak ve vyhotovování
celostútnich děl zůstala naše kartografie úplně pozadu
a to jak v oboru velkých, tak středních a malýchplapových měřítek.
)

Perspektiva zeměměřických prací.
Jak jsem uvedl, jsou na území našeho státu k použití
mapy vyhotovené před více než 100 lety, které vyhov9vnlý tehdejšímu společenskému řádu, které však samozřej ~ nemohou vyhovovat dnešnímu socialis.tickému
řádu: a hospodářské výstavbě státu, potřebám obr~y
naši ,~Iasti a kulturním potřebám našeho pracujícího lidu.
JesJ:zřejmé, že není možné dále tímto způsobem pokračovat, má-li být zajištěna socialistická výstavba
a: obrana státu. Mapa právě tak, jako každý jev v přírodě
a 'splolečnosti se rozvíjí a zdokonaluje. Rychlý rozvoj
produktivních
sil a stále intensivnější využívání přírOd"u
uch zdrojů, vynucují si nezbytnou potřebu jak map
velt.ých a středních měřítek, tak i map malých měřítek,
kte~é nadto slouží zájmům obrany státu a územního
pl~nováni.
V bezplánovitosti a anarchii kapitalistícké výroby
vůbec, nemohlo býti plánováno ani vyhotovování map.
Pti vyhotovováni map jednotlivými správami nebo
:Ioukromokapitalistickými podnikateli, přihlíželo se většinou jen k úzkým zájmům, jimž mapa měla sloužit.
Měřické práce jimi prováděné,' vedly jen k ochuzení
oklsahu map a nebylo je možno využít pro celostátní mapové dílo. Některé zeměměřické složky národních podnik.ů a orgánů v mnohých případech takto postupují i
dnes. Všichni zeměměřičtí pracovnici 'na kterémkoliv
pracovním úseku, mají-li být správnými hospodáři na
l;vém místě, musí provádět zeměrpěřické práce tak, aby
~e bylo možno plně využíti pro celostátní mapová díla.
:Síť zhušťovacích a polygonových bodů musí být proto
!řádně stabilisována, práce kvalitně provedeny, a výsledky musí být dány k disposici státní správě' pro využití
vlastní i jiných orgánů.
Matematický základ celostátních mapových děl zobrazovací soustava - má prvořadý význam a jest
jednou z nejdůležitějších otázek při mapováni. Celostátni mapové dílo musí sloužiti rozvoji národního
hospodářStví, posilení obrany země, rozvoji vědy a kul-

tury, musí pomáhati našemu lidu budovat socialismus
a konečně zajišťovat předpoklady k vybudování komunistické společnosti. Význam mapových děl, jaký jim
připisuje socialistická společnost, určuje také jejich obsah.
Posláni mapových děl socialistické společnosti bude podněcovat naše geodety a kartografy jako přímé v~hotovitele, i naše význačné vědecké pracovníky - zdokonalovat mapová dila a obohacovat jejich obsah tak, aby
v největší míře uspokojily záj,em všech jejich uživatelů.
Taková mapová díla musí býti vybudována na celém
státním území a nemají-Ii ztratit svoji životnost, musí být
počítáno také s jejich stálým udržováním v souladu se
skutečnosti.
Bude nutno přikročiti bezprostředně k vyhotovování
celostátních mapových děl a to v osvědčené sem měřítek
používaných v Sovětském svazu a to: základní topografické mapy I: 25 000, odvozených topografických
map I: 50000,
I: 100000,
I: 200000,
I: 500 000
a I : I 000 000. Současně je nutno přikročit k budování
základní hospodářské mapy středního měřítka I: 5000
a odvozené mapy I : 10 000 a plnit naléhavé požadavky
na mapy velkých měřítek I: 2000, I: 1000 po případě
i I: 500. Bude nutno, aby všichni spotřebitelé map
užívali ke svým účelům a zachovávali tuto soustavu
mapových měřítek. Má-li být zahájeno tak velkorysé
budováni celostátních mapových děl, pude nutno voliti
také jejich správné matematické základy. Skvělé úspěchy
sovětských geodetů, topografů a kartografů, jakož i skvělé
výsledky jejich' vědeckého výzkumu a bonaté zkušenosti
jejich praxe, o nichž jsem se zmínil v prvé části svého
referátu, nám pomohou podstatně při zvládání tohoto
velikého úkolu, který si klademe a kterým sledujeme
urychlení výstavby socialismu a přechod ke komunismu
v naší viasti.
Máme-li podstatně přispěti k budování socialismu
a s ním spojené mohutné hospodářské a technické
výstavbě a obraně státu, je především nutno přikročiti
k vyhotovování celostátních topografických map malých
měřítek, počínaje měřítkem I: 25 000. Je povinností nás
zeměměřičů, abychom při těchto pracích jakékoliv požadavky, pokud budou na nás v tomto směru vzneseny,
přednostně plnili. Současně se základní topografickou
mapou je nutno v téže době vyhotoviti odvozená mapová
díla I : 50 000, I : 100 000, I : 200 000 a I : 500 000. Při
dobrých organisačních opatřeních a za využití pokrokových pracovních method zavedených a osvědčených
v Sovětském svazu bude možno, aby tato topografická
mapová dila byla vyhotovena v příští pětiletce.
Současně je nutno vidět velké politické Ukoly s přestavbou naší vesnice. Vybudování socialismu na vesnici
musí každý zeměměřič vidět jako svůj vlastní úkol a plně
se do této práce zapojit. Ministerstvo zemědělství, které
plní tento závažný politický úkol, nemůže svými nepočetnými orgány tento úkol samo zvládnout. V současném
rozorání mezí nemůže'me vidět konečný cíl při výstavbě
socialismu na vesnici. K dalšímu rozvoji a upevnění
jednotných zemědělských družstev, zejména po prvním
celostátním sjezdu družstevníků, bude nutno pokračovat
v prohloubení hospodářsko-technických
úprav pozemků.
Státní zeměměřická služba, která plně chápe tyto významné perspektivní politické úkoly, vypomůže ministerstvu zemědělství ve vybudování vlastních orgánů ministerstva zemědělství k provádění těéhto úkolů. Uvolní
část svých zaměstnanců od okresních národních výborů,
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aby mohly býti nastávajíéí úkoly od~óvědně plněny Sovět~kého svazu a zavedli do na5ich geodetických,
kvalifikovanými zaměstnanci, neboť by ministerstvo topografických a kartografických prací sovětské methody
zemědělství nemohlo tyto síly jiným způsobem opatřit. a pracovní postupy. Se Sovětským svazem a státy lidoPředpokládáme, že i ostatní zeměměřické složky ukáz- vých demokracií jsme spjati společnými myšlenkami
něně vyjdou ministerstvu zemědělství vstříc v uvolňování a cíli, vědeckým marx-1eninskýmučením a proto i v oboru
dalších zaměstnanců. V této nové tvůrčí činnosti najde geodesie a kartografie jsme údernou brigádou při výuplatnění dalších několik set zeměměřických pracovníků. stavbě socialismu a. obraně tábora míru.
Za splnění daných úkolů a dosažení vmčených cílů
Po provedení první etapy zemědělské politiky - rozorání mezí - bude nutno přikročit k vyhotovování celo- je třeba:
státní topografické mapy středního měřítka 1: 5000
1. pro zpracování našich státních triangulací zavést
a z ní odvozené mapy 1 : 10 000, vycházíme-li z potřeb referenční elipsoid F. N. Krasovského, který plně
mapových podkladů pro územní pláhování, geologický uspokojuje všechny současné požadavky geodetických
průzkum a pod. Tento úkol bude nutno provést během a kartografických prací našeho státu;
15 let.·
,
2. státní triangulační sítě vyh{)dnocovat v Pulkovské
Současně s těmito úkoly budou vyhotovovány mapy soustavě souřadnic z r. 1942, kter á dnes nejlépe odpovídá
velkých měřítek 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 jen v těch orientaci referenčního elipsoidu F. ;N. Krasov~kého na
prostorech, kde to hospodářské zájmy bezpodminečně zemském tě1ese;
vyžadují. Teprve po vyhotovení topografických map
3. za základ jednotného počátku počítání výšek bodů
malých a středních měřítek bude možno· přikročiti
jednak k soustavnému budování popisných map 1: 1000 použíti nulový bod Kronštat:lkého vodocru baltické
pro města a jednak'k soustavnému budování map 1 : 2000 hladiny;
4. zavést jednotnou zobramvací soustavu v CSR pro vesnice. Do této doby je nutno bezpodmínečně plně
využívat stávajících mapových děl a vynasnažit se, aby Gaussovu projekci na e1ipsoidu F. N. Krasovského byla podle hospodářských zájmů doplňována, případně příčné konformní válcové zobrazení v mezinárodní
úpravě se 6 po1edníkovými pásy pro mapy měřítek '
reambulována.
'
Při tom nesmíme zapomepouti na nejmladší obor 1 : 10 000 až 1 : 500 000 a se 3 poledníkovými pásy pro
zeměměřické činnosti, kterým se zabývá státní země- mapy v měřítku větším, přiČf~mž přij~té skreslení záměřická služba, kartografii, sloužící kulturní potřebě' . kladního po1edníkuje rovno jedničce;
5. za účelem zajištění rozličných požadavků národnašeho pracujícího lidu a naší studující mládeže.
Prvý, velmi významný krok již byl učiněn zdařilým ního hospodářství a obrany země zavést jednotnou
dílem, ,,Malým politickým a~sem světa", kolektivem měřítkovou řadu topografick>jchmap osvědčených a uží- .
pracovníků Státního zeměměřického a kartografického vaných v Sovětském svazu 1: 25 000, 1: 50 000,
ústavu v Praze. Je nutno na této cestě pokračovat vy- 1 : 100000, 1: 200 000, I: 500 000, I: 1 000 000, jakož
dáváním atlasů, nástěnných map a pod. pro potřebu škol i dalších měřítek 1: 10 OOOJ I: 5000, I: 2000, I: 1000,
1:500;
.
.
národních, středních a gymnasií.
6. zavést jednotné označení a klad mapových listů
I zde je nutno využít osvědčených zkušeností Sovětského svazu, který matematickou kartografií položil topografických map, používaných v Sovětském svazu;
7. k zvýšení jakosti vnitřního obsahu a vnější úpravy
základy nové tvorbě map pro kulturní potřebu.
V tomto novém vědním oboru bude třeba značné topografických map užít za základ "Smluvené značky
spolupráce našich zeměpisců-geografů. .
topografických map, vydání z r. 1951", používané
Bude nutno v tomto oboru nastoupiti novou cestu v Sovětském svazu;
s hlediska výchovy naší mládeže i s hlediska ekono8. vycházejíc ze zkušeností při mapování ze Sovětmického.
ského svazu a nutnosti potřeby map pro generální
Ne rozsáhlé atlasy pro dědění několika generacemi, ale hospodářskou výstavbu D.a~ízemě, v prvé řadě vyhotovit
atlasy pro příslušný typ školy, přístupný cenou, hlavně pro celé území našeho státu základní topografické mapové
však také změnou obsahu, který by byl živý a upevňoval dílo 1: 25 000 a z něho odvozené topografické mapy
svazek lidových demokracií se Sovětským svazem 1:50000, 1: 100000, I :200000, I :500000 a 1: 1000000
záštitou míru.
tak, aby při správných organisačních opatřeních bylo
V tomto oboru očekává i naše inženýry-kartografy možno tyto mapy vyh·:>tovitběhem příštího pětiletého
a techniky nesmírně velký, také vděčný, ale odpovědný plánu, za účinné podp()ry nás všech;
úkol. .
9. při těchto závažných úkolech nezapomínat, že
Po vylíčení úspěchů sovětské geodesie a kartografie, dalším nejzávažnějším pplinckým úko1em;e výstavba
rozboru současného stavu geodeticko~kartografických socialismu na vesnici, která se rovněž bezprostředně
prací v našem státě a vytyčení nových úkolů, mohu dotýká nás zeměměřičťt a že je proto naší povinností
přikročiti k závěru a návrhu. .
sledovat a zúčastnit se plnění tohoto úkolu při hospo0

0

Závěr.
Máme-li odstraniti dosavadní nesourodá mapová díla
a nastoupiti novou cestu k velkorysému budování nových
celostátních mapových děl je nutno, aby tato díla byla
vybudována na nejnovějších a nejpokrokovějších poznatcích vědy, kterou bezesporu je i na poli geodesie
a kartografie - věda sovětská.
Je nutno, abychom čerpali také z bohatých zkušeností

dářsko-technických úpravách pozemků, zejména v letošním a příštím roce, kdy jde o prvořadý politický
úkol - rozorání mezí;
10. vycházejíc z územního plánování, geologického
průzkumu a hospodářské výstavby· našeho státu současně vyhotovovat mapové podklady 1 : 5000 a z nich odvozené mapy 1 : 10000; současně provádět takové přípravý, aby celostátní mapová/díla těchto měřítek mohla
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stvu stavebního průmyslu Státní zeměměřický a kartografický ústav v Praze a na Slovensku při pověřeneetvu
stavebního průmyslu - Slovenský zeměměřický a kartografický ústav v Bratislavě.
Zeměměřické práce povahy krajské jsou začleněny do
krajských národních výborů technických referátů, které
provádějí plánování. zeměměřických prací s hlediska
kraje, vyhotovování místních geodetických základů a mapování velkých měřítek, kontrolu odborných prací prováděných ostatními orgány. Dále řídí zeměměřickou
složku okresních národních výborů, jejichž předním
úkolem jest udržování stávajících celostátních mapových
děl, evidování výsledků zeměměřických prací v rámci
okresu a,celá řada jiných úkolů.
V rámci m1lústerstva národní obrany jsou organisovány
složky vojenské topografické služby, kterých naše armáda
jako strážce a ochránce socialistického budování nezbytně potřebuje.
.
V rámci ministerstva vnitra jsou po stránce správní
začleněna i zeměměřická oddělení technických referátů
národních výborů. Dále tomuto resortu podléhají družstevní složky prostřednictvím
Ústřední rady družstev.
V rámci Ústřední rady družstev je vytvořeno zeměměřické družstvo Geoplan jako jedna z největších zeměměřických složek, která vznikla v roce 1950 při zatlačování soukromokapitalistického sektoru bývalých civilních
geometrů podle linie vytyčené IX. sjezdem Komunistické strany Československa. Družstvo
Geoplan je
organisováno ústředně se sídlem v Praze a v jednotlivých
českých krajích má vytvořena střediska. Jeho dnešní
organisační struktura je llostavena na zásadách podnikové
organisace. Na Slovensko jsou podle potřeby k zvládnutí
nadměrných úkolů vysílány z českých zemí pracovní
skupiny. Funkci družstva Geoplan v českých krajích při
zatlačování soukromokapitalistického
sektoru - civ .•
geometrů provedl na území Slovenska býv: Stavoprojekt, národní podník v Bratislavě.
V družstvu Komunotechna, která má působnost zejména stavebně projekční, je začleněna větší zeměměřická složka ve skupině Uherské Hradiště.
Další zeměměřičtí pracovníci jsou začleněni v různých
komunálních podnicích a jsou to ve většině případů
B. Centralisace
zt:měměřické
bývalí civilní geometři.
a kartografi~~ké
služby.
V ministerstvu železnic je zeměměřická složka obstarávající úkoly pro vlastní obor působnosti pro rekonstrukci
V prvé části referátu jsem se zmínil o úkolech zemědrah, evidenci nemovitého majetku a pod. Obdobně je
měřické a kartografické služby. Jako první předpoklad
tomu u ministerstva státních lesů a dřevařského průpro plnění těchto úkolů je třeba vytvořiti vhodnou orgamyslu. Speciální zeměměřické složky obstarávající zenisační strukturu zeměměřické a kartografické služby.
jména důlní mapy jsou v podnicích ministerstva paliv.
Akademik prof. Dr Ryšavý se ve svém úvodním slovu
zmínil, že poslední organisační otázky byly řešeny na
Velmi závažnou a důležitou resortní složkou je zeměměřická služba ministerstva zemědělstvÍ. V tomto resortu
jaře 1948. Touto úpravou bylo přikročeno k první etapě
organisačm struktury, podle kter~ byly v zásadě všechny
byla v dřívější době zeměměřicRá služba obstarávající
úkoly spojené se scelováním půdy. S postupující výzeměměřické složky provádějící zeměměřické práce celostavbou socialismu na vesnici je bezpodmínečně nutno,
státní povahy soustředěny tehdy z několika resortů
v jednom centru - ministerstvu·Jinancí a později v býv. . aby ministerstvo zemědělství mělo pro budoucí proministerstvu techniky, přeorganisovaném na ministerstvo
vádění trvalé hospodářsko-technické
úpravy pozemků
a evidenci půdy k řízení rostlinné a živočišné výroby
stavebního průmyslu. Je proto ministerstvo stavebního
průmyslu ústředním orgánem pro obor zeměměřický.
potřebné zeměměřické orgány v ústředí, v krajích a na
Tomuto ministerstvu· přísluší plánování, řízení, kontrola,
okresech.
Další zeměmčřičtí pracovníci jsou začleněni do pronormativa a odborný dohled ve věcech zeměměřických.
Pro práce celostátní povahy, zejména pro budování
jektových organisací všech hospodářských ministerstev,
geodetických základů, kartografii a reprodukci, fotograaby jim bylo umožněno řešení všech komplexních úkolů.
metru, výzkum a dokumentaci je vytvořen při minister~
Jsou to ku př. Stavoprojekt, Keramoprojekt, Hy'drobýt vyhotovena v nejbližších letech - alespoň do roku
1973;
11. tam, kde to .nezbytné zájmy hospodářské výstavby
vyžadují, vyhotovovat mapy velkých měřítek 1: 1000,
případně 1 : 2000 ac pod.; k soustavnému budování celostátních mapových děl. těchto měřítek přikročit až po
vybudování celostáttúch mapových děl malých měřítek
a středních měřítek;
12. souběžně s ~'lltavbou socialismu v naší zemi plnit
neméně závažný úkol: vyhotovování potřebných map,
atlasů a pod. pro pot~ebu kultury, výchovu kádrů a řízení
organisačních útvarů všeho hospodářského života;
13. dobudovat na území našeho státu v nastávajícím
pětiletém plánu státní geodetické sítě: trigonometrickou
do 4. řádu a nivelačnci do 2. řádu;
14. vybudovat potřebnou organisační strukturu, která
by zaručovala operativnost,
centralisaci pracovníků,
hospodárnost prováděnl prací, využití strojního vybavení
a pod.;
15. zajistit výchovu technických kádrů, a to jak vysokoškolských, tak středních i nižších, o čemž podá referát
náš význačný geodetický pracovník prof. Dr F. Fiala;
16. zabývat se celou řadou dalších otázek souvisících
s plněním těchto úkolů, jako je materiální vybavení
zeměměřických středisek vhodnými stroji, měřickými
pomůckami, použití pracovních method, pomocných
pracovních sil a podobně, k jejichž vyřešení bude třeba
dalších organisačních op.\tření.
K řešení uvedených úkolů bude třeba účasti všech
našich vědeckých pracovníků a porozumění nás všech.
Veliké úspěchy dělnické třídy ve výstavbě našeho
státu při nastoupení cesty k socialismu,. dosažené pod
vedením Komunistické strany Československa - včele
s presidentem republiky s. Klementem Gottwald~m velikým žákem vůdce děhůcké třídy celého světa s. Stalina - zavazují i československé geodety, topografy,
a techniky k rozvinutí do šířky i hloubky vlastenecké
geodesie a kartografie, na podkladě vědeckých poznatků
a bohatých zkušeností sovl~í:ské geodesie a kartografie,
aby dali pracujícímu lidu C::eskoslovenska včas dobrá
mapová díla, pro další socialistickou výstavbu a zajištění
míru.
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projekt, Energoprojekt, Hutní projekt a pod., které jsou
dnes organisovány jako státní ústavy pro projektování.
Vyhotovování kartografických map pro potřebu kulturní je částečně obstaráváno vydavatelstvím Orbis. Pro
potřebu škol pak prostřednictvím expertů Státním pedagogickým vydavatelstvím.
Státní zeměměřická služba organisovaná ustředně
v ministerstvu stavebního průmyslu pracuje na vlastních
úkolech uložených jí příslušnými zákony, zejména zákonem 82/1948 Sb. ve znění zákona 250/1949 Sb. výsledkem prací státní zeměměřické služby jsou celostátní
mapová díla, která slouží všem hospodářským a kUlturním
potřebám země a zájmům obrany státu. Jsou to práce
povahy nadresortní, které jsou využívány veškerými
orgány ve státě. Jednak jsou práce prováděné pro jiné
investory nemající organisovanou zeměměřickou složku,
po př. jsou to úkoly, jejichž rozsáhlost by příslušná
resortní zeměměřická složka nezvládla \,nebylo by účelné,
aby pro krátkou přechodnou potřebu tah1 byli k takovým
úkolům přijímáni zeměměřičtí pracovníci.
.
Provádění geodetických, topografických a kartografických prací jest organisačně rozloženo v různých
ústavech, družstvech nebo podnicích, které jsou v působnosti ministerstev, což zaviňuje nehospodárnost prací,
protože práce není možno dostatečně koordinovat a plánovat. Práce nejsou řízeny z jednoho ústředí a proto nemohou být také přednostně zajišťovány úkoly potřebné pro,
hospodářskou výstavbu a zájmy obrany státu. Dosavadní
organisační strukturou nejsou dostatečně využity odborné
síly a není také využito strojního vybavení jednotlivých
orgánů. Kromě toho dosavadní organisační roztříštěnost
pohlcuje poměrně více sil pro správu a řízení a způsobuje
zmnožení úřednického správního aparátu. Zeměměřické
složky nejsou územně, správně rozděleny v jednotlivých
krajích. Není zajištěno využití výsledků zeměměřických
prací prováděných jednotlivými organisačními útvary,
jednak pro celostátní mapová díla a pro potřebu druhých
odvětví nár-odního hospodářství.
Je samozřejmé, že
v této organisační struktuře je i mzdová politika roztříštěna a neodpovídá 'socialistické zásadě, za stejnou
práci stejnou mzdu.
Za tohoto stavu není možno, aby úkoly, o nichž jsem
v prvé části referátu mluvil, byly 'včas a hospodárně
splněny.
Podíváme-li se do Sovětského svazu, vidíme, že i zde
prodělala organisace zeměměřické a kartografické služby
delší vývoj, než se ustálila v dnešní struktuře. 15. března
1919 podepsal V. 1. Lenin dekret, jímž byla zřízena nejvyšší geodetická správa, podřízená nejvyšší radě národního hospodářství. V r. 1926 nastává nová organisační
struktura a nejvyšší geodetická správa je přejmenována
na ústřední geodetický komitét v rámci ústřední báňské
geologícko-geodetické
správy pro topiva. V letech
1930-1935 vytvořena )Ístřední geodetická správa a později ústřední geologicko-hydro1ogícko-geodetická správa
začleněná v lidovém komisariátu těžkého průmyslu.
V r. 1935-1939
vytvořena ústřední správa státního
vyměřování a kartografie začleněná do lidového komisariátu ministerstva vnitra. Konečná organisační struktura,
která je v dnešní době, byla vytvořena v r. 1939. Byla
zřízena Ústřední (hlavní) správa geodesie a kartografie
při radě lidových komisařů, později přejmenované· na
radu ministrů SS,SR. Současně určeny hlavní úkoly této
ústřední správy geodesie a kartografie,· spočívající ve

vybudování státních geodetických sítí a státních topografických map, dále zabezpečení požadavků národního
hospodářství, 'vědy a kultury Sovětského svazu potřebnými mapami a atlasy. Dále vykonáváním státního
dozoru a kontroly resortních topograficko-geodetických
a kartografických prací. K výkonu těchto prací jsou
zřízeny státní podniky obstarávající práce na .státní rozpočet.
Obdobná organisační struktura jest v lidově demokratickém Polsku, kde jest zřízen Centrální úřad geodesie
a kartografie při radě ministru Polska. K výkonu pro
budování geodetických síti a státních topografických
map jsou zřízeny státní zeměměřické, geodetické a kartografické podniky.
Rovněž v Bulharsku, kde celostátní geodetické a topografické práce v dřívějších letech prováděla výhradně
vojenská správa, je od 1. ledna 1952 zřízena Hlavní
správa geodesie a kartografie při radě ministrů Bulharska,
do jejíchž orgánů jsou převáděny všechny zeměměřické
složky k plnění daných úkolů.
Bude protp nutné, aby i u nás bylo přikročeno k nové
organisační struktuře v oboru geodesie a kartografie.
Hlavním cílem musí být soustředění normativní činnosti,
plánování, řízení a kontroly provádění geodetických,
topografických a kartografických prací v jediném centru.
Dále bude třeba soustředit státní orgány, závody,
družstevní, komunální a jiné podniky zabývající se
prováděním geodetických, topografických a kartografických prací pro celostátní mapová díla, po případě
pracující pro jiné investory, do odborných ústavů pro
práce celostátního významu a do odborných správ
v rámci krajů a jeho orgánů v okrese. Tím bude zajištěno
dokonalejší využití kartografických a geodetických výsledků pro potřeby národního hospodářství, zájmy obrany
státu a kUlturní potřeby všeho lidu. Bude tím také dosaženo zvětšení objemu geodetických, topografických a
kartografických prací a bude možno zvýšiti produktivitu
jednotlivých organisačních útvarů. Bude tím táké dosaženo správného rozložení odborných sil na území státu
a zmenšeny počty řídících orgánů a tím zmenšení
úřednického správního aparátu.
Budování ce10státlúch mapových děl a geodetickokartografické práce jsou prvořadým zájmem státu a mají
být proto zajišťovány ze státního rozpočtu.
Podle mého názoru, který jsem si ověři~, diskusí
organisačních zásad se soudruhy státního zeměměřického
sektoru při celostátních poradách a některými zájmovými
resorty, bylo by účelné a správné zříditi na území našeho
státu jako správní, normativní, plánovací, řídící a kontrolní orgán při předsednictvu vlády "Ústřední správu
geodesie a kartografie", jehož úkolem by bylo:
1. zajistiti vybudování geodetických základů - triangulací a nivelací včetně geodetické astronomie a gravimetrie a státních topografických map velkých a středních
měřítek na území našeho státu;
2. zabezpečení, potřeb národního hospodářství, vědy
a kulturně osvětových potřeb našeho státu, současnými
všeobecnými a speciálními, politickými, administrativními, fysikálně zeměpisnými, .ekonomickými a školními
mapami a atlasy;
3. vykonávání státního dohledu a kontroly nad plněním
resortních, topografických, geodetických a kartografických prací;
4. evídování veškerých výsledků resortních topogra-
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fických, geodetických a kartografických prací za účelem
využití pro celostátní zeměměřické a kartografické práce
a jiná odvětví národního hospodářství.
Je samozřejmé, že tyto záležitosti se nevztahují na
orgány naší arm3dy, jimž naopak podle požadavku je
nutno vyjíti vstříc.
Při úvaze o zřízení výkonných orgánů, je nutno přihlížeti ke speciální povaze geodetických, topografických
a kartografických prací, které je nutno provádět jednak
s hlediska celostátního, oblastního a místního.
Dále pak je třeba přihlížeti k povaze prací při vytváření mapových děl přímým měřením v terénu, map
odvozéných a map pro uspokojení kulturních potřeb.
Je nutno také přihlédnouti k pracovním methodám
a k možnostem centralisace výrobních prostředků - zejména fotogrametrie. Snažit se odstranit sezónnost prací.
Při organisaci je nutno vytvářeti samostatně hospodařící celky a dodržovati organisační zásady stanovené
stranou a vládou.
Bylo by možno vytvoř~t šest velkých samostatných
hospodářských útvarů jednak centrálních, jednak značně
územně rozložených. V tomto případě bylo by třeba
značného provozního administrativního aparátu. Jednotlivé útvary byly by narušovány širokou a těžko zvladatelnou problematikou hospodářskou i technickou. Bylo
by možno uvažovat také o vytvoření dvacetičtyř malých
samostatných hospodářských útvarů rozložených jednak
centrálně a jednak krajsky. Tato rozdrobenost by však
způsobila, že nutný provozní administrativní aparát by
nebyl plně využit a znamenalo by to značné hospodářské
zatížení pro vlastní útvar i ústředí.
.
Z předchozích úvah vyplývá, že je možno vytvořiti
přibližně 12 středních samostatných
hospodářských
útvarů rozložených jednak centrálně a jednak oblastně
sdružením dvou krajů. Při této organisační struktuře
bude dosaženo vhodného územního rozložení pracovních
sil. Provozní administrativní aparát bude plně hospodářsky využit. Bude možno problematiku hospodářskou
i technickou těmito organisačními útvary vhodně rozčlenit. V této organisační 'struktuře připadne na jeden
útvar nejpřiměřenější počet pracovníků pro plnění úkolů.
Perspektivní úkoly.zeměměřické a kartografické služby
vyžadují, aby výzkum a dokumentace, který musí sloužiti
celému oboru geodesie a kartografie, byl od výkonných
složek odloučen, jako je tomu ve všech jiných odvětvích
a mohl tak účinně zasáhnout do celé problematiky, která
i v tomto oboru je nemalá.
S tohoto hlediska a těchto úvah by podle mého
osobního názoru bylo nutno zříditi tyto výkonné orgány:
1. Výzkumný
ústav
geodesie,
topografie
a
kartografie
včetně dokumentace a archivnietví;
2. Geodeticko-topografický
ústav
v Praze
pro vybudování státních geodetických sítí včetně astronomických a geofysikálních měření a vyhotovování
státních topografických map pozemní A leteckou fotogrametrií;
3. Kartograficko-reprodukční
ústav v Praze
pro kartografické zpracování, vydávání a reprodukci map
všech druhů a měřítek;
.

4. Geodeticko-topografický
a kartografický
ústav v Bratislavě
pro práce uvedené ad 2 a 3 na
území Slovenska;
5. Oblastní
správy (ústavy) geodesie
a kartografie společné vždy pro dva kraje přibližně stejného
hospodářského územního charakteru, pro práce prováděné v rámci krajů, zejména pro vyhotovování státních
topografických map středních a velkých měřítek a budování geodetických sítí místního charakteru;
6. Orgán
okresního
zeměměřiče
pro potřebu
okresů, které zřídí oblastní správa geodesie a kartografie se souhlasem ústřední správy pro evidování
a údržbu veškerých státních topografických a katastrálních map a ostatních zeměměřických prací v rámci
okresu.
V oboru jiných ministerstev, zejména zemědělství,
železnic, rudných dolů a hutního průmyslu, lesů a dřevařského průmyslu, jaliv zůstanou včleněny zeměměřické
orgány, které vykonávají práce v Gboru geodesie a kartografie výhr/!dně pro speciální potřeby těchto resortů.
Rovněž tak v jednotlivých případech může být povoleno
pro zvlášť význačné hospodářské podniky zvláštní povahy
zřízení vlastních zeměměřických
orgánů pro řešení
komplexních projektových otázek. Komplexní charakter
mají všechny projektové
organisace hospodářských
ministerstev; je však nutno, aby výsledky všech zeměměřických prací byly odevzdány orgánům' ústřední
správy, jimž přísluší také právo odborné kontroly a dohledu.
Takováto organisační struktura státní zeměměřické
a kartografické služby odpovídá a je obdobná organisační struktuře Sovětského svazu a ostatních lidově
demokratických států vhodně aplikovaná na územní rozsah našeho státu.
V důsledku navržené organisační struktury bude třeba
řady n,litných opatření k zajištění a vytvoření nové
.organisace. Bude nutno vytvořiti nové spokčné platové
řády, neboť zaměstnanci ústavů by byli vyňati z působnosti zákona č. 66/1950 Sb-. a další řada jiných opatření
hospodářského a technického rázu.
Jen organisační struktura, opatřující pro obor geodesie
a kartografie veškeré záležitosti z jednoho centra, může
zaručiti plnění tak· rozsáhlých a důležitých úkolů pro
hospodářskou výstavbu našeho státu.
Jsem si vědom, že navrženou organisací nebudou
naráz odstraněny všechny těžkosti a že nebude také vyhověno všem zájmům jednotlivců, ať rázu osqbního nebo
služebního.
Na druhé straně však plnění tak závažných úkoll\ jaké
zeměměřickou a kartografickou službu očekávají, vyžaduje, aby bylo bezprostředně přikročeno k řešení nové
organisace.
Nastoupíme-li
v našem státě i v oboru geodesie
a kartografie cestu Sovětského svazu, budeme-li čerpat
z jeho bohatých zkušeností a využijeme-li jeho nesmírných poznatků vědeckých prací, bude i v našem státě
zeměměřická a kartografická služba daleko lepším nástrojem při hospodářské výstavbě, budování socialismu
a zajištění míru, než tomu bylo dosud.

Refex;át prof. Ing. Dr F. Fialy: "K otázce samostatnosti zeměměřického studia v ČSR"
přineseme pro nedQstatek mista v některém z příštích čísel.

1953/80

