
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

Zdravimg Měsic českDslovensko-sovětského přátelstvi! Nechť je výrazem rostouci
nerozb~rné družby 'deho naš3ho lidu s bratrským sDvěts'<ým lidem v boji za mir a přá-
telótvi mezi národy! Se Sovětským svazem na věčné časy!

(Z hi!sel Ústředního výboru Komunistické strany Ceskoslovenska
a ÚV Národní fronty k 38. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.)

Organisace a řízení topograficko-geodetických prací v SSSR
Ing. Miloslav Macák, ÚSGK 331.87: 526 (47)

Delegace československých geodetů a kartografů za svého pracovního pobytu v Sovětském svazu v rámci vědecko-technické
spolupráce v r. 1955 získala mnoho cenných zkušeností o vývoji a organisaci sovětské geodesie a kartografie. Získané zkušenostt
budou neocenitelnou pomocí při budování, upevňování a rozvoji naší geodetické a kartografické služby. Předávání těchto zkuše-
ností vytkli si členové delegace za svůj prvořadý úkol, k němuž přistupují těmito prvními články.

Socialistické hospodářství založené na vědeckém pláno-
vání vyznačuje se mnohostrannými svazky a závislostmi
mezi jednotlivými výrobními obory. V tom smyslu neustále
vzrůstá význam geodetické a kartografické služby, jíž
připadá velký úkol zajistit neustále se rozvíjející hospodář-
skou, kulturní, politickou, osvětovou a vědeckou činnost
nezbytnými geodetickými a mapovými podklady.
V Sovětském svazu významnou úlohu geodesie a karto-

grafie vysoko hodnotil již Lenín, jak o tom svědčí vydání
dekretu v r. 1919 o zřízení a centralisaci aivilní geodetické
a kartografické služby.
Po Velké říjnové socialistické revoluci, znamenající zá-

sadní obrat v dějinách lidstva, po bouřlivé době občanské
války a mezinárodní vojenské intervenci nastává v Sovět-
ském svazu obrovská budovatelská práce: provést rychle
obnovu a vybudovat bezpečné základy mladého státu.
Geodetická a kartografická civilní služba má poskytnout
potřebné projekční podklady pro využívání nerostného
bohatství země, pro rozvoj techniky, zemědělství, prů-
myslu, dopravy a současně zajišťovat mapové podklady
pro obranyschopnost mladého socialistického státu, ohro-
žovaného zvenčí kapitalistickým obklíčením.

Naléhavá potřeba map si vynucuje jejich. urychlené
pořizování takovým způsobem, aby jich mohlo být využito
pro politické, ekonomické, vědecko-technické i kulturní
účely a při výchově nového člověka.
Jsou hledány nové cesty, jak urychlit mapovací práce

na celém území Sovětského svazu a sovětští geódeti
bolševickým způsobem se vyrovnávdjí i s touto složitou
otázkou. Jsou překonány a postupně odstraněny všechny
nedostatky v organisaci a provádění geodetických a karto-
grafických prací, které byly do revoluce. Geodetické práce
jsou postaveny na nový pevný základ a s rozvíjejícím se
výzkumem a úzkou specialisací výuky na přeorganisova-
ných a znovu vybudovaných odborných učilištích v pod-
mínkách socialismu, vytvářejí se příznivé předpoklady pro
řešení nejsložitějších a nejvážnějších otázek geodetické
a kartografické Čini).osti.
Rozvoj sovětského opticko-mechanického průmyslu

způsobuje převrat v mapovacích methodách. Letecké foto-
grafické komory a vyhodnocovací přístroje umožňují za-
vádět progresivní mapovací methody, které při budování
svazových topografických mapových děl nabývají stále
většího významu při uspokojování potřeb topografických
map na všech úsecích politického, hospodářského, vědec-

kého, technického i kulturního života veliké sovětské země
a jejich význam je zejména oceňován za Velké vlastenecké
války při uspokojování potřeb mnoharnilionových armád
statečných obránců Sovětského svazu.
V průběhu Stalinských slavných pětiletek stává se geo-

detická a kartografická služba samostatným hospodář-
ským odvětvím, úzce spjatým s hospodářskými a brannými
požadavky státu, bezprostředně sloužící socialistické vý-
stavbě.
Tak jako všechna hospodářská odvětví prodělávala

i sovětská geodesie a kartografie svoje počáteční obtíže,
vyvěrající z překypujícího hospodářského růstu a rozvoje
výrobních sil, malých zkušeností vedoucích pracovníků
v organisačním řízení, a z doznívající buržoasní a male-
měšťácké ideologie. Přes všechny tyto potíže projevuje se
však nadšené úsilí, mající oporu v socialistickém zřízení
a nových socialistických výrobních poměrech, tyto obtíže
překonat. Vznikají nové v podmínkách plánovitého roz-
voje národního hospodářství budovatelské a tvůrčí mOŽ-
nosti sovětského lidu. Budováním velkých vodních d~l,
dopravních tepen, uskutečňováním kolektivisace země-
dělství, průmyslových kombinátů a smělých staveb pře-
tvářejících přírodu, zvyšují se požadavky na geodetickou
a kartografickou službu, jejíž význam rok od roku stále
stoupá.
Se vším tímto děním je přirozeně úzce spjata organisace

geodetických a kartografických prací, která od doby vydání
památného Leninova dekretu prodělala vzrušenou vývo-
jovou etapu, jejíž jednotlivé fáze však byly vždy. v souladu
se současnými poměry a s rostoucími úkoly sovětské státní
správy.
V čele státní civilní geodetické a kartografické sluŽby je

nyní Hlavní správa geodesie a kartografie ministerstva
vnitra SSSR (Glavnoje upravlenije geodezii i kartografii
MVD SSSR - GUGK), v jejíž působnO!# je budování
státních geodetických základů, zabezpečování a uspokojo-
vání potřeb národního hospodářství, vědy, kultury a osvěty
vydáváním topografických, politických, adininistrativních,
fysicko-geografických, ekonomických, historických a škol-
ních map a zeměpisných atlasů a vykonávání státního
geodetického dozoru a kontroly nad prováděním topo-
graficko-geodetických a kartografických prací organisacemi
jiných resortů státní správy.
Budování geodetických základů a topografických map

je zajišťováno aerogeodetickými podniky zřízenými pro
jednotlivé ucelené oblasti. Organisace těchto podniků je
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obdobná organisaci ostatních podniků socialistické sou-
stavy národního hospodářství SSSR. Jejich dokonalá orga-
nisace, plánování, normování a mechanisace odrážející se
v racionálním spojení polních měřických a kancelářských
prací při použití moderních fotogrametrických method
umožňuje vydávání topografických map pro různá odvětví
národního hospodářství nejen v době co nejkratší, ale
i za podmínek dodržení nejvyšší jakosti.
Polní topograficko-geodetické práce jsou prováděny od-

díly, kancelářské práce (počtářské, fotogrametrické, stereo-
fotogrametrické, fotolaboratorní a kartografické) jsou pro-
váděny v ceších. Polní topograficko-geodetické oddíly
i cechy jsou jednotně organisovány na základě vnitro-
podnikového chozrazčotu a jsou samostatnými hospodář-
skými a finančními jednotkami. Základním výrobním
článkem v oddílech je skupina (parta), v ceších pracovní
skupina (brigáda). V čele těchto jednotek stojí vedoucí
pracovník (inženýr, nebo starší topograf), který řídí a
organisuje práci podle plánu a kontroluje jakost provádě-
ných prací. Výroba v oddílech i ceších je organisována
a plánována na základě jednotného vedení. Vedoucí oddílů
a cechů nesou plp.ou odpovědnost za splnění. výrobních
plánů, jakost výroby a dodržování technologických postupů.
Jejich povinností je pečovat o využívání nové techniky,
zvyšování kvalifikace pracovníků a rozvoj socialistického
soutěžení. Samotné provádění prací je určováno techno-
logickými postupy, které závisí na methodice prací.
Methodika prací je zásadně určena technickým projektem.

Technický projekt není však jen methodickým návo-
dem pro. postup a ekonomické provedení uložených úkolů.
Technický projekt a k němu podrobně vypracovaný roz-
počet nákladů je předpokladem a základním dokumentem
pro sestavení technicko'-hospodářského plánu. Podrobně
propracovaný projekt a pečlivě sestavený rozpočet nákladů
umožňují a ukazují, jakým způsobem, za jakých pod-
mínek a s jakými náklady mohou být uskutečněny uložené
úkoly.
Vypracování 'technických projektů a k nim rozpočtů

nákladů ukládá Hlavní správa geodesie a kartografie. Pro-
vádějí je samostatná oddělení v aerogeodetických podnicích,
t. zv. projekční kanceláře. Sestavení technického projektu
se dělí na dvě etapy, vypracování technického projektu
prací na podkladě rekognoskace, nebo topograficko-geo-
detického průzkumu, jehož výsledkem je stanovení objemu
prací v měrných jednotkách, a sestaveni rozpočtu nákladů
na projektované práce.
Technický projekt a rozpočet nákladů se sestavuje na

každý druh topograficko-geodetických prací v rozsahu,
který je určen předpisem. V technickém projektu jsou
vyřešeny základní technické, organisační a hospodářské
otázky nutné k provedení prací. Technický projekt je
nepostradatelnou pomůckou plánovatele-ekonomika; který
po rozboru vzájemných vztahů rozpočtových údajů a ka-
pacity podniku může vyvodit. správné a konkretní závěry
pro sestavení technicko-hospodářského plánu topograficko-
geodetických prací. Pro svoji důležitost je jeho vypracování
svěřováno nejzkušenějším a nejkvalifikovanějším technic-
kým pracovníkům.
Vypracování technických projektů a příslušných k nim

rozpočtů je nejvážnější etapou vědeckého plánování, zá-
kladem pro sestavení technicko-hopodářského plánu aeto-
geodetických podniků. Přijetí projekčně rozpočtové metho-
dy plánování pro topograficko-geodetické práce před-
cházel důkladný rozbor povahy prací, které mají zcela
odlišný charakter nežli práce prováděné průmyslovými

podniky, jejichž výroba má masový charakter a probíhá
v ustálených podmínkách.

V souvislosti s projekčně rozpočtovou methodou po-
užívají se v plánu dvoje náklady prováděných prací -
rozpočtové a plánované. Rozpočtové náklady jsou stano-
veny v rozpočtu k technickému projektu; plánované ná-
klady představují tytéž náklady, avšak snížené za před-

I pokladu zvýšení produktivity práce, snížení nákladů na
materiál, dopravu a režii. Dalšími výchozími údaji pro
sestavení plánu topograficko-geodetických prací jsou direk-
tivní ukazatelé udávající objem prací v měrných jednot-
kách a rozpočtové náklady, lokalitu, stanovené procento
zvýšení produktivity práce, mzdový fond, plán práce a
průměrnou mzdu. Na základě těchto direktivních ukazatelů
a údajů v technickém projektu se stanoví plánovací uka-
zatelé, zejména objem prací v měrných jednotkách, vý~o-
nové normy se zřetelem k zvýšení produktivity práce,
mzdový fond, cestovní výdaje podle tarifů, výdajI) na
materiál a dopravu snížené proti výdajům uvedeným v roz-
počtu k technickému projektu, výše přímých nákladů,
výdaje na organisačně likvidační práce se zřetelem na
jejich snížení, celkové režijní a plánované náklady na celý
objem prací a na jednotku práce.

Podle uvedených plánovacích ukazatelů může se pak
přistoupit k sestavení jednotlivých částí technicko-hospo-
dářského plánu podle jednotlivých druhů prací (triangulace,
nivelace, mapování atd.).

Nedílnou součástí technicko-hospodářského plánu je
plán organisačně technických opatření, zaměřený naplnění
plánu a v první řadě na školení pracovniků za účelem
zvýšení jejich kvalifikace a tím i zabezpečení kvality prací.
Pro polní měřické práce obsahuje výčet opatření na do-
plnění měřické výstroje novými měřickými stroji, k zabez-
pe.čení rovnoměrného dodávání fotoplánů a podkladů pro
vlícování leteckých snímků. Jiná opatření se vztahují na
zlepšení pracovního prostředí a pod. Všechna opatření
jso~ terminována s uvedením odpovědného pracovníka
za jejich splnění.
Důležitou úlohu v plánování topograficko-geodetických

prací plní operativní plánování, které je v sovětské geodesii
a kartografii na vysokém stupni. Zabezpečuje nejen rovno-
měrné plnění plánu jako celku, ale umožňuje navazování
technologických postúpů v procesu výroby mezi jednotlivý-
mi výrobními složkami. Je to tím důležitější, neboť techno-
logický proces výroby topografických map probíhá jednak
v terénu a jednak v kanceláři.

Operativní plánování znamená nejen rozepsání úkolů
na čtvrtletí a měsíce jednotlivým složkám, ale i důsledné
rozepsání úkolů až na jednotlivé pracovníky. Tak se stává
plán přesným návodem v práci každého pracovníka, nutí
jej k odpovědnosti za splnění úkolů, dává mu perspektivu
a konečně podněcuje ho k hmotné zainteresovanosti, neboť
se stává jeho osobním účtem.

Projekčně rozpočtová plánovací methoda je zavedena
od r. 1941 a podle sdělení sovětských odborníků se plně
osvědčila. Její přednosti spočívají v tom, že je založena na
předem vypracovaném technickém projektu. Technický
projekt a rozpočet, vypracovaný k němu na podkladě
výkonových norem, normativů a technických instrukcí
určujících pro daný případ nejefektivnější methodiku pro-
váděných prací, a na jejich základě sestavený technicko-
hospodářský plán a veliká iniciativa pracovníků, to jsou
předpoklady k včasnému a. ekonomickému splnění topb-
graficko-geodetických prací.
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Geodetický obzor
sv. 1/43 (1955) Č. 11

Stále narostajícípotřeba map tak velké země, jako je
Sovětský svaz, si vynucuje i důkladnou přípravu kádrů,
kterou v podmínkách veliké země lze mnohonásobně pro-
hloubit úzkou specialisací odborníků. Tito pak svou vysoce
kvalifikovanou prací na úseku, pro který byli speciálně
a důkladně školeni a připravováni, dosahují vysokého
mistrovství ve svém oboru. Starost o jejich stále vyšší
kv~lifikaci neustává ani v dalším: průběhu jejich zaměst-
návání.
Odborníci jako Rusinov, Drobyšev, Solověv, Urmajev

a mnoho dalších zasahují svými objevy nejen do rozvoje
nové sovětské geodetické a kartografické vědy, ale i do
rozvoje techniky vůbec. Tito odborníci vyrostli již za
sovětské vlády, která vytvořila systémem specialisované
výuky odborníků podmínky pro jejich odborný a vědecký
růst. A nejsou to jen úspěchy ve výchově předních vědec-
kých pracovníků, jsou to i úspěchy ve výchově středních
odborných kádrů, kteří společně tak významným způsobem
zasáhli při řešení a hledání nových method práce pro
úspěšné zvládnutí topograficko-geodetických prací v obtíž-
ných podmínkách veliké sovětské země.
Sovětská státní geodetická a kartografická služba do-

stává nové odborné pracovníky, pokud jde o inženýrské
kádry, z vysokých škol. Středně technické kádry si vy-
chovává na vlastních průmyslových školách (technikumech)
spravovaných Hlavní správou geodesie a kartografie mini-
sterstva vnitra SSSR.
Na všech těch1!Ospecialisovaných odborných učilištich

jsou všecky podmínky pro odbornou výchovu kádrů za-
měřenou k jejich bezprostřednímu použití v praxi.
Absolventi vysokých škol mají možnost již během studia

seznámit se důkladně se všemi pracovními postupy své
specialisace a všemi používanými přístroji.
Učební osnovy jsou' sestavovány ve spolupráci s nej-

lepšími odborníky praxe, aby nejlépe vyhovovaly součas-
ným požadavkům.
Sovětská státní geodetická a kartografická služba má

velikou potřebu středně technických kádrů. Průmyslové
školy nestačí tuto potřebu uspokojit, a proto jsou plánovitě
organísována další učilišt~, a to jedno a půlleté kursy
pro přípravu mladších techniků z řád absolventů deseti-
letek. Tyto kursy jsou vedeny školským odborem Hlavní
správy geodesie a kartografie a jsou zřizovány v sídlech
aerogeodetických podniků. Absolventi těchto kursů do-
stávají stipendium a sklá4ají závěrečné zkoušky.
Významnou roli v rozvoji sovětské geodesie a karto-

grafie sehrál Ústřední vědecko-výzkumný ústav geodesie,
letecké fotogrametrie a kartografie, který byl založen
v r. 1928.
Veliký rozmach topograficko-geodetických prací v SSSR,

obtížné a různorodé zeměpisné podmínky vyžadují nových
progresivních method práce, nových a nejvýkonnějších
mechanisačních prostředků k včasnému a, kvalitnímu vy-'
budování geodetických základů a vyhotovení mapových
podkladů. Zabezpečení tohoto úkolu' mohla dosáhnout jen
dokonalá připravenost a plánovitá práce vědeckých pracov-
níků. Vědecko-výzkumná činnost ústavu je usměrňována
plánem vědecko-výzkumných úkolů, jejíž thematika vzniká
na základě podrobných znalostí potřeb výrobních složek
GUGK. Zásada, že výzkum musí sloužit praxi, má všeobec-
ně uznávanou platnost pro příslušníky ústavu. Je samo-
zřejmou povinností vědeckých pracovníků ÚZce spolu-
pracovat s výkonnými složkami. Tato spolupráce je usku-
tečňována pravidelnými studijními zájezdy výzkumných
pracovníků do terénu, aby jednak poznali nedostatky

pracovních method a používaných přístrojů, jednak aby
seznamovali výkonné pracovníky s novými methodami a
pracovními postupy a novými měřickými přístroji.

Zásluh~u Výzkumného ústavu byly pro potřeby geo-
detické a kartografické služby zkonstruovány a vyrobeny
přesné měřické stroje a zejména stroje fotogrametrické,
kterými se vyhotovování map tak zjednodušilo a zmechani-
sovalo, že v několika letech bylo zmapováno celé sovětské
státní územ~ v měřítku 1: 100000.

Mechanisace, usnadnění a zjednodušení topograficko-
geodetických prací, to je samozřejmá snaha všech složek
geodetické a kartografické služby. Tato snaha je určována
nejen ekonomickými zájmy, ale především zájmy sovět-
ského socialistického zřízení o pracujícího člověka a o pod-
mínky, za kterých pracuje. Uvedené zájmy určují směr
mechanisáce ve všech oblastech geodetických a karto-
grafických prací. Mohutný rozvoj vlastního opticko-mecha-
nického průmyslu zajišťuje důsledné provádění mechani-
sace výrobou přesných a dokonalých přístrojů v oboru
geodesie a kartografie, zejména v odvětví fotogrametrie.

Sovětská vláda již nejednou ocenila práci sovětské státní
geodetické a kartografické služby a stále jí věnuje více
pozornosti. Tato pozornost je vyjádřena velikými peněžními
částkami, které věnuje na automobilové vybavení geod~c-
kých a topografických oddílů a expedíc. Jde nejen o vý-
stroj, která umožňuje a usnadňuje provedení prací, ale
i o vybavení, které umožňuje kulturní život geodetů a topo-
grafů pracujících často v odlehlých místech s nepříznivými
klimatickymi pq,dmínkami a dopravními, ubytovacími a
stravovacími možnostmi. '

Za svého pracovního pobytu v Sovětském ,svazu jsme
poznali, jak veliký význam má letecká f01:ogrametrie,
u které mechanisace a automatisace prací doznala největšího
uplatnění. V Sovětském svazu je tato methoda hlavní
a rozhodující.
Uvážíme-li ekonomickou stránku a nutnou přesnost,

pak v naší mapovací ):lraxi ponejvíce používané klasické
methody neobstojí v soutěži s diferencovanou, universální
či kombinovanou fotogrametrickou methodou. Podíváme-li
se na klasické topografické'methody nejen s hlediska přes-
nosti, ale zejména s hlediska hospodárnosti a s požadavkem,
aby přesnost mapy byla v rovnováze s ekonomickými
hledisky, pak nejprogresivnější mapovací methodou dneška
je methoda letecké fotogrametrie. Tato methoda, která se
v Sovětském svazu den ze dne zdokonaluje konstruováním'
nových přesnějších přístrojů a zaváděním nových pracov-
ních postupů, je s to splnit požadavky přesnosti i hospo-
dárnosti.
V otázce výstavby a obranyschopnosti našeho státu

hraje důležitou úlohu zejména projekční připravenost,
s,?uvisící tak úzce s otázkou zhotovení potřebných map.
Cím více se bude rozvíjet naše národní hospodářství, tím
více se bude zvětšovat potřeba spolehlivých mapových
podkladů pro výstavbu průmyslu, zemědělství a velkých
staveb socialismu. Tento veliký úkol připadá v Česko-
slovensku v civilním sektoru Ústřední správě geodesie a '
kartografie, jejíž povinností je důsledně zavádět při mapo-
vacích pracích leteckou fotogrametrii a učinit ji- základní
methodou pro vyhotovování topografických map.

Naše vlast má pevné. a upřímné přátelské svazky se '
Sovětským svazem. Bratrská pomoc, kterou nám sovětští
geodeti a kartografové tak srdečně nabídli předáním svých
zkušeností, bude velkou pomocí při budování a rozvíjení
. naší geodetické a kartografické služby. '
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Zkušenosti, příklad a pomoc 'sovětských kartografů - záruka
"-

dalšího rozvoje- československé kartografie
Ing. Antonín Koláčný, USGK 526.8: 330.6 (47)

Založení a vývoj státní civilní kartografické služby v SSSR, zejména organisace, normování a plánování kartografických
prací, příprava kartografických kádrů, materiálně technická základna kartografické výroby, kartografická dokumentace,
vědecká a výzkumná činnost v oboru kartografie, zajištění kvality vydávaných map a atlasů, způsob hospodaření v karto-
grafických podnicích, spolupráce orgánů KSSS a masových organisací s vedením kartografických podniků.

"Navštívili nás hosté z Československa, naši soudruzi.
Ukažte jim všechno, co si přejí vidět a vysvětlete jim všech-
no, co potřebují znát." .
Tato upřímná slova přátelství, důvěry, pomoci a úcty, se

kterými jsme se setkávali v kancelářích, laboratořích, díl-
nách, kulturních podnicích, při práci i ve volné chvíli
na všech místech, jež jsme v Sovětském svazu navštívili,
nás vždy naplňovala hřejivým pocitem a obdive;m.
Tak bylo i tentokráte v Leníngradě, když je vyslovoval,

po srdečném seznámení s námi, kapitán proslavené Aurory
jako rozkaz k mladému důstojníku, který se nás potom
s radostí ujal.
~urora kotvila při levém břehu Něvy, nedaleko mista,

z něhož v říjnu před 38 lety ozn~mily výstřely jejích děl
začátek nové epochy lidstva. Naproti nám nalevo se bělal
Zimní palác s Ermitáží, ještě dále nalevo za bloky budov
byl ukryt Smolný a na druhém břehu stála Petropavlovská
pevnost. •
Bezprostřednost historického jeviště velkých dramat,

které změnily tvář světa, ve spojení s vyprávěním důstoj-
níka a se vzpomínkami na to, co jsme často doma o těchto
událostech čítávali a slyšeli, přiblížila nám skutečnost
Velkých říjnových dnů roku 1917.
"Lituji, že Vás nemohl místo mne provádět pobočník

kapitána s. Lipatov, příslušník tehdejší posádky Aurory.'
Má dnes volno," skončil skromně své vyprávění komso-
molec a zavedl nás k vitrinám s dárky, které posádka
Aurory obdržela z tisíců míst své vlasti a ostatního světa.
Mezi nimi poukázal zvláště na Námořní atlas, který posád-
ce daroval hlavní redaktor atlasu inženýr kand. geograf. věd
L. A. Demin, laureát Stalinovy ceny.
Upozornění na toto vrcholné dílo sovětské kartografie,

které nemá obdoby v ostatním světě, spojilo naše vzpo-
mínky na historii se současností. Připomnělo nám zákoni-
tou souvislost velkých vítězství sovětského člověka, kterých
dosáhl na všech úsecích hospodářství a kultury za 38 let
bouřlivého a prudkého vývoje, jež uplynula od chvíle,
kdy děla Aurory namířená na Zimní palác, svým prvním
výstřelem zahájila novou epochu lidských dějin.

Velká říjnová socialistická revoluce vytvořila před-
poklady pro svobodnou tvůrčí práci také v oboru sovětské
kartografie. Bylo to jedno z prvních opatření sovětské vlády,
dekret V. 1. Lenína z 15. 3. 1919 o zřízení Nejvyšší
geodetické správy (Vysšeje geodezičeskoje upravlenije -
VGU), kterým bylo zajištěno využití dosavadních vý-
sledků předrevoluční ruské kartografie a založena sovětská
civilní geodetická a kartografická služba s úkolem zabez-
pečit národní hospodářství státu potřebnými mapami a
atlasy.
Geodetická a kartografická služba zahájila svůj rozvoj

a vzestup s cílem nejenom zmapovat "bílá místa" na území
SSSR, ale současně vybudovat kartografickou tvorbu a
výrobu všeobecně geografických a speciálních map a atlasů

pro potřebu resortů, škol a jiných orgánů a pro uspokojení
kulturních a politických výchovných zájmů veřejnosti.

Kartografická větev tohoto důležitého oboru státní čin-
nosti zápasila od samého svého vzniku s velikými potížemi,
jež vyplývaly jednak z nedostatku kvalifikovaných kádrů,
strojních zařízení, materiálu a zkušeností, jednak ze záškod-
níckých akcí trockistů a zinověvovců, kteří pronikli nejen
na vysoké učení technické (Moskovskij meževoj institut,
později Moskovskij geodezičeskij institut), ale i do samého
VGU, kde tříštili a rozbíjeli poctivé úsilí pokrokových
geodetů a kartografů škodlivými reorganisačními návrhy
a opatřeními a desorientovali pracovníky zdůrazňováním
významu druhořadých úkolů před úkoly hlavními.

Síla ideí Velké říjnové socialistické revoluce umožnila
pokrokovým sovětským geodetům a kartografům překoná-
vat překážky při dobývání velkých cílů, odrážet útoky
nepřátel a nakonec dovést sovětskou kartografii k vítěz-
stvím, jež pokrokový svět nepřestává zahrnovat svým
obdivem.
Z počátku, kdy kartografická činnost a výroba byla

organisována v rámci geodetické a kartografické služby
v t. zv. kartografických odděleních geodetických podniků,
bojovala s nedostatkem kádrů, zejména sestavitelů a kresličů
map; kromě toho ještě v r. 1922 neměla vlastní budovu,
ani strojní základnu. Snažila se v té době vyhovět přede-
vším požadavkům resortů, podniků a organisací vyhotovo-
váním map velkých měřítek a map ostatních, které z nich
byly odvozeny. Ohromný rozmach socialistického budování
uspíšil i rychlejší rozvoj karte1grafické tvorby.
V následujících letech kartografická oddělení byla po-

stupně vybavena f;)toreprodukčními a tiskařskými stroji
získanými od sektoru polygrafie nebo dovezenými ze za-
hraničí, byly vychovávány kádry sestavitelů, kresličů a
polygrafů a zdokonalena technika reprodukce a tisku map.
Tato opatření znaČ1lě urychlila a zhospodárnila karto-
grafickou výrobu a zlepšila kvalitu vydávaných map tak,
že v roce 1927 na 1. všesvazové polygrafické výstavě byl
kartografickému oddělení v Moskvě předán pochvalný
list za· vysokou kvalitu vytištěných map. Hlavní činnost
kartografických oddělení se v této době soustřeďovala na
sestavování a vydávání topografických map, zejména listů
mapy v měř. I: 100000, mapy průmyslu SSSR, Atlasu
průmyslu SSSR a vydávání některých školních map.

V letech 1. pětiletky byl vytvořen Všesvazový karto-
grafický trust (Vsesojuznyj kartografičeskij trest), zřízeny
nové kartografické podniky, upevněna materiálně technická
základna novými stroji.a zařízeními a v technologii karto-
grafické výroby přistoupeno k zavádění ofsetového tisku,
k vyhotovování originálů názvosloví v mapách typogra-
fickou sazbou a vlepováním a k používání fotomechanic-
kých způsobů při reprodukci map. Kartografická oddělení
rozšiřovala objem svých prací a do roku 1944 byla postupně
přetvořena v kartografické továrny (kartfabriky) s provo-

1955/204



Geodetický obzor
sv. 1/43 (1955) Č. 11

zem sestavitelským pro sestavování, t. j~ tvorbu map, a
vydavatelským pro vydávání, t. j. reprodukci a tisk map ..
Ohromný rozmach socialistického budování v období

2. a 3. pětiletky vyžadoval další rozvoj kartografické čin-
nosti a výroby. V té době vznikly velké kartografické
podniky disponující značným množstvím ofsetových strojů
a ,vysoce k,:alifikovanými kádry kartografů, geografů a
polygrafů, kteří pozvedli tvorbu a vydávání map na vy-
sokou vědeckou i technickou úroveň. Podniky se speciali-
so,valy podle technologie výroby a podle druhu a účelu
kartografických děl. Tak byl v Moskvě zřízen v roce 1938
Podnik pro vědeckou redakci a sestavování map (Naučno-
redakcionnaja kartosostavitelskaja časť - NRKČ), v jiných
městech státu byly zřízeny podniky pro tisk map malých
a velkých měřítek. Přistoupilo se k organisování karto-
grafické výroby a k jejímu uskutečňování podle grafů a
přeWedů sestavených na podkladě předem vypracovaných
technologických postupů, výkonových norem, mzdových
a cenových normativů. V té době sovětská kartografie
odevzdala veřejnosti Velký sovětský atlas světa a řadu map
různého druhu a určení, kterými vysoce překonala karto-
grafickou tvorbu a výrobu ostatních států nejen v kvalitě,
ale i objemem.
V letech Velké vlastenecké války sovětská civilní karto-

grafická složka vyhotovila a vydaJa pro zabezpečení fronty
a zázemí nové topografické mapy, zobrazující t1 miliony
km2 státního území a 92 milionů výtisků zeměpisných
a speciálních map.
V poválečných letech dosáWa dalších značných úspěchů.

Byla vytvořena a vydána vynikající díla, jako Hypsometric-
ká mapa SSSR v měř. 1 : 2500 OOOaNámořní atlas, poctě-
náStalinovou cenou, a mnoho dalších vysoce hodnotných
kartografických děl, která povznesla sovětskou kartografii
na nový, vyšší stupeň. Je to zejména v posledních letech
zpracovaný a vydaný velký Atlas světa, Zeměpisný atlas
pro učitele střední školy, Atlas SSSR, serie nástěnných
map pro vysoké školy, mapy pro Velkou sovětskou ency-
klopedii, řada všeobecně zeměpisných, ekonomických,
historických a jiných map a atlasů pro školy všech stupňů,
kapesní Atlas světa a jiná kartografická díla, určená po
široké masy sovětské veřejnosti. Velkých úspěchů se do-
sáhlo také v oboru mapování a vydávání topografických
map velkých a středních meřítek. Objem kartografických
prací, který se projevoval každodenními milionovými ná-
klady výtisků, předstihl značně předválečnou úroveň.
Stejně 'Úspěšně postupoval rozvoj sovětské kartografie

v systému Vojenské topografické služby, Hydrografické
správy a v kartografických složkách jednotlivých resortů
plnících speciální úkoly.
Výnikající pracovní výsledky všech kartografických slo-

žek, jejich spolupráce, vzájemná pomoc a výměna zkuše-
ností zajistily ·sovětské. kartografii světové prvenství a při-
vedly světovou kartografii na vyšší úroveň. Sovětsk~ mapy
a atlasy jsou vědeckotechnickými a uměleckovýtyarnými
díly, jejichž základními rysy je objektivnost, ideovost a
plnost obsahu, grafická dokonalost, estetika a názornost.
Skutečnost, že současná sovětská kartografie ve srovnání

s jinými státy je schopna tvořit a vydávat dokonalá karto-
grafická díla a odevzdávat je včas v. dostatečném množství
a za minimální ceny nejširším masám uživatelů, vyplývá
z vysoké úrovně li vzájemného souladu celé řady činitelů.
Nejdůležitějšími z nich a pro další vzestupný vývoj

kartog):'afické výroby určujícími jsou organisace, normo-
vání a plánování kartografických prací, úroveň kartogra-
fických kádrů, materiálně technická z~ladna kartografické

výroby, kartografická dokumentace, věqecká a výzkumná
či:Ql1ostv oboru kartografie, systém účelně uspořádaných
kontrol, mzdová a cenová politika založená na hospodář-
ském rozpočtu a spolupráce orgánů KSSS a masových
organisací s vedením kartografických podniků.
Velké a složité úkoly, které rychlý vývoj hospodářství,

vědy a kultury staví od vzniku sovětského státu před
civilní geodetickou a kartografickou službu, zejména poža-
davky na zvyšování počtu a jakostí vydávaných map a
atlasů a rozšíření jejich sortimentu, přinutily ji od počátku
hledat jiné způsoby organisace kartografické činnosti, než
jaké jsou obvyklé v kapitalistických státech.
Dokonalá organisační struktura celého systému civilní

geodetické a kartografické služby v SSSR a jednotlivých
jejích orgánů stejně jako vyspělá organisace řízení a kontroly
kartografických prací a samotného procesu kartografické
výroby jsou úspěšným výsledkem 38letého hledáni, zkou-
šení a nalézání.
Celostátní organisaci, řízení a kontrolu kartografických

prací provádí Hlavní správa geodesie a kartografie (Glav-
noje upravlenije geodezii i kartografii - GUGK) pro-
střednictvím svého kartografického odboru. Odbor, jehož
další rozdělení je uspořádáno podle tvorby a vydávání
kartografických děl, plní úkoly GUGK zejména methodic-
kým, technickým a operativním řízením všech kartografic-
kých prací, prověřuje požadavky na tvorbu a vydávám
kartografických děl a sestavuje celostátní ediční plán,
pečuje o zvyšování odborné kvalifikace kartografických·
kádrů, materiálně technické zabezpečení kartografické vý-
roby, využití strojních zařízení, hospodárné nakládání mate-
riálem, racionalisaci kartografické výroby, bezpečnost
práce a provádí kontrolu kartografické výroby v podnicích
a schvalování kartografických výrobků na různých stupních
výrobního procesu. Bez souhlasu GUGK nemůže být
žádné kartografické dílo vytištěno, ani odevzdáno distri-
buci.
Vlastní kartografickou tvorbou odvozených map a vy-

dáváním kartografických děl všeho druhu se zabývají karto-
grafické podniky, t)1lisované podle technologie výrobního
procesu nebo druhu kartografických děl. V jejich čele stojí
již dříve uvedený Podnik pro vědeckou redakci a sestavo-
vání map v Moskvě, kartografické továrny v Minsku,
Omsku, Tbilisi li řada jiných podniků.
Při organisaci samotného výrobního procesu karto-

grafického díla přísluší Wavní úloha jeho redaktoru. Na
rozdíl od nesprávného pojímání autorství ke kartografic-
kým dílům ve státech s komerční kartografií ustálila se
v sovětské kartografické výrobě, místo t. zv. autora karto-
grafického díla, funkce odpovědného redaktora, t. j. pracov-
níka, který sestavuje projekt (program) kartografického díla,
řídí proces jeho vytvoření a odpovídá za jeho obsah. Po-
kud se v sovětské kartografické tvorbě vyskytuje ojedi-
nělé označení autora, jde o zvláštní případy autorství
k doplňkovému obsahu speciálních map, ku př.m.eteo-
rologických map, geologických mr p, map lesů a j. Se-
stavení konceptu kartografického díla (sestavitelského origi-
nálu) podle směrnic uvedených v projektu provádí sesta-
vitel, vyhotovení čistokresby (vydavatelského originálu)
podle sestavitelského originálu provádí kartografický kres-
lič, revisi obou originálů provádí korektor. Originál barevné·
ho prov~dení kartografického díla (Nrevný originál) vy-
hotoví kartograf - umělec. Proces vydání kartografického
díla řídí technický redaktor, který vypracovává technologii
reprodukce a tisku a odpovídá za souhlas výtisků s vydava-
telským a barevným originálem kartografického díla. V kar-
tografických podnicích, v nichž pracuje velký počet redak-
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torů, řídí jejich práci. hlavní redaktor. Pro redigování
rozsáhlých nebo významných kartografických děl se zřizují
redakční rady ze zástupců kartografického podniku, GUGK
a externích spolupracovníků. Kvalita vyhotovených karto-
grafických děl závisí na kvalitě redakčních prací.
Velká péče se věnuje organisaci práce. Zvláště je zajišťo-

ván dostatečný předstih složitých a obtížných prací před
ostatními pracemi, zejména prací redakčních a sestavitel-
ských před kresličskými a těchto prací před vydavatel-
skými. Rovněž se pečuje o správnou a včasnou přípravu
tiskových desek před tiskem, přípravu chemikalií ve speciál-
ní laboratoři a tiskových barev ve speciální přípravárně.
Značného urychlení výroby, ulehčení práce a zvýšení její
produktivity se dosahuje účelným uspořádáním pracovišť
včetně přístrojů a pomůcek používaných pracovníky v kres-
lírnách, provozovnách s tiskařskými stroji, knihárnách a j.
Technologie výroby je racionalisována prací podle typo-

vých technologických schemat vyhotovených pro sestavo-
vání a vydávání ustálených typů ,map. Všestranně se
usiluje o zkrácení výrobního cyklu cestou mechanisace;
skvělých výsledků v tomto směru se dosáhlo zvláště po-
užíváním projektorů při sestavování map, různých šablon
při kresbě, fotosázecích strojů, albumů barev a schemat
technologie při vydávání map a atlasů.
, Souběžně s organisací práce se věnuje péče také její
bezpečnosti. Dbá se, aby rozmístění výrobních složek
v kartografickém podniku dovolovalo racionáln~ organiso-
. vat výrobní proces a poskytnout zdravé podmínky pro
práci všech zaměstnanců. Zvláštní bezpečnostní podmínky
jsou vytvořeny pro práci s ofsetovými a jinými stroji,
jež jsou rozmisťovány ,tak, aby okolo nich a mezi nimi bylo
dostatek místa zajišťujíciho bezpečnost práce. Pro usklad-
ňování vznětlivých a' jedovatých látek se budují zvláštní
sklady s dostatečným větráním, předepsanou teplotou
vzduchu, hasicími přístroji, případně reservoáry. Velký
důraz se klade na dodržování všech pravidel a předpisů
ochrany práce a beJ:pečnostní techniky.
Každá činnost, jež se vyskytuje pa tvorbě a vydáváni

kartografických děl, je normována až na výjimky z některých
redakčních, sestavitelských a experimentálně výtvarných
prací. Tyto výjimečné práce, z nichž. většinu zaujímají
práce redakční, se ohodnocují odhadem podle rámcových
normativů. Sestavitelské práce se normují s přihlížením
k typům kartografických děl a složitosti jejich obsahu,'
kresličské práce se normují s rozlišením podle druhu a
obtížnosti kresby. Normy pro sestavitelské a kresličské
práce jsou doplněny řadou vzorů typů map, složitosti
jejich obsahu a obtížnosti grafického zpracování, jež usnad-
ňují normování prací. Při normování prací se přednostně
používá komplexních norem; které se vztahují souhrnně
na všechny složky kartografického díla. Vydavatelské práce
se normují podle norem vypracovaných GUGK v součin-
nosti s polygrafickým průmyslem; tyto normy jsou závazné
pro všechny polygrafické podniky ve státě. Normování
a ohodnocování prací podle rámcových normativů se pro-
vádí již v první etapě kalkulování a plánování vydavatel-
ského úkolu.
Celostátní kartografická tvorba a výroba v Sovětském

svazu se plánuje jaKosoučást státního hospodářského plánu.
Jeho základními ukazateli jsou: hrubá a tovární výroba
vyjádřená odbytovými cenami, výroba vyjádřená skutečný-
mi výrobky, práce a mzdy, plán přípravy kádrů a plán
materiálně technického zásobování.
Plánování kartografických prací předchází zjišťování a

shromažďování požadavků na tvorbu a vydávání karto-

grafických děl, jejich analysování a posuzování s hlediska
důležitosti, naléhavosti a možnosti uspokojení. Tímto úk 0-
lem se zabývá kartografický odbor GUGK ve spolupráci
.s odborem plánovacím. Na podkladě provedených rozborů
a uzávěrů sestaví kartografický odbor celostátní thematický
plán kartografické tvorby a výroby.
Na základě direktivního plánu, jehož součástí je tl!ké

thematickýplán, předaného GUGK kartografickým pod-
nikům, vypracuje každý kartografický podnik za široké
účasti všech pracovníků na podkladě progresivních hospo-
dářskotechnických norem svůj plán (techpromfinplan),
který sestává z plánu výroby, plánu práce a platů, plánu
vlastních nákladů, finančního plánu, plánu materiálně
technického zásobování a plánu organisačně technických
opatření.
Zvláště důležitý je plán vlastních nákladů, který obsahuje

nejen náklady na výrobu kartografických děl, ale také
plánované jejich snížení. Plánování vl'astních nákladů vy-
chází z kalkulace, t. j. ze součtu všech předpokládaných
nákladů na každý výrobek. Kalkulací vypracovanou pro
každé kartografické dílo jsou stanoveny náklady na jeho
výrobu v celku i jednotlivých jejích ucelených fázích
v souhlase s technologickým plánem vyhotovení karto-
grafického díla, platnými normami, ceníky a zvláštními
okolnostmi.
Úkol snížit vlastní náklady se vytyčuje jen pro díla,

jejichž prvá vydání jtž byla uskutečněna a plánované ná-
klady byly prověřeny konfrontací se skutečností. V plánu
se stanoví nejen procento snížení vlastních nákladů, ale
i způsob, jakým je třeba toho dosáhnout. Hlavní způsoby
snižování vlastních nákladů jsou zvýšení produktivity
práce, 'plnější vyUžití strojního zařízení, zavedení pokroko-
vější a hospodárnější technologie, úspora materiálů, snížení
výdajů za administrativní práce a ostatní režii, jakož i za
externí spolupráci.
Podkladem pro správnou hospodářskofinanční činnost

každého kartografického podniku je finanční plán. Je se-
staven podle plánu výroby, ,který stanoví potřebné finanční
náklady, a na podkladě plánu realisace ukončené výroby,
který obsahuje hlavní část příjmů podniku. Důležitou
částí finančního plánu je bilance příjmů a vydání, jež má
tři základní oddíly: příjmy, vydání a vzájemné vztahy
finančního plánu podniku ke státnímu rozpočtu.
Plánovací činnost se neomezuje jenom na sestavení

plánu. Její součástí je kontrola plnění plánu, soustavné jeho
prověřování a čtvrtletní zpřesňování podle dosažených
výsledků. Kontrolou plnění .plánu se zabývá na GUGK
kartografický, plánovací a finanční odbor s účtárnou,
v kartografických podnicích řídící a plánovací složky a
útvar hlavního účetního. Kontrola plnění plánu se pro-
vádí v. kartografických podnicích každodenně na podkladě
hlášení dodaných plánovací složce a útvaru hlavního účet-
ního vedoucími jednotlivých pracovišť a na podkladě
zjištění plánovatelů a dispečera. Kontrola plnění finančního
plánu se nazývá kontrola rublem. Provádí ji útvar hlavního
účetního, a to ve všech základních etapách hospodářsko-
finačního procesu a podle všech ukazatelů. Je to faktická
kontrola nákladů na uskutečněnou výrobu, která na rozdíl
od kontroly prováděné plánovací složkou ukazuje ekono-
mický efekt. Útvar hlavnIho účetního sleduje pro každé
kartografické dílo náklady na základní materiály (papír
pro tisk, karton a plátno pro vazbu), pomocné materiály
(ostatní materiály), platy, režii provozů, režii celopodni-
kovou a ztráty zaviněné zmetkovitostí.
Úroveň plánování kartografických prací a kontroly

plnění plánu charakterisuje skutečnost, že v kartografic-
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kých podmcích je známa každodenně po ukončení práce
pracovní a finančně hospodářská bilance celého podmku .
a každého výrobního pracovníka.
Důležitou činností GUGK a každého kartografického

podmku je operativní plánování, jehož úkolem je zabez-
pečit rovnoměrné plnění schváleného plánu, především
rovnoměrné produkování hotových výrobků v průběhu
každého měsíce. Proto výrobní operativní plán všech
složekpodniku, které se uplatňují v procesu kartografické
výroby, musí být sestaven v rámci čtvrtletí na každý měsíc
tak, aby zajišťoval rovnoměrnou výrobu a odevzdávání
hotovýchmap a atlasů distribuci. Operativním plánováním
se zabývají v kartografickém podniku vedoucí výrobních
složek, plánovatelé a dispečer. pQdle povahy problému
jsou zvám ke spolupráci technologové, techmcká redakce
a normovači. Odpovědnost za správné operativní plánování
má hlavní inženýr kartografického podniku.
Současná organisace kartografické výroby v SSSR vy_O

chází z předpokladu, že jednotlivé operace ve výrobě vy-
konávají specialisté, kvalifikovaní pro příslušnou činnost
a schopní kromě toho v případě potřeby zastat také jinou
kvalifikovanoupráci. Pro zajištění tohoto předpokladu se
věnuje velká péče a značné finanční náklady na výchovu
kartografickýchkádrů a soustavné zvyšováníjejich odborné
a politické úrovně.
Příprava redakčních kádrů se koná na vysokých školách.

Je to především Moskevský institut inženýrů geodesie,
letecké fotogrametrie a kartografie (Moskovskij institut
inženerovgeodezii, aerofotos'jernki i kártografii-MII GAiK)
s kartografickou fakultou a katedrami pro redakci a se-
stavování map a pro vydávání map. Stejného zaměření
je institut v Novosibirsku. Z obou institutů vycházejí inže-
nýři kartografové - sestavitelé a redaktoři map nebo in-
ženýři kartografové - polygrafové. Vysoká úroveň před-
nášek, laboratorních cviČení a rozsáhlá praxe prováděná
během desetisemestrového stuqia v kartografických pod-
nicíchvybavuje absolventy institutu bohatým fondem theo-
retických i praktických znalostí ~ oboru tvorby a vydávání
kartografických děl. .
Vyspělé vysokoškolskyvzdělané kádry se zaměřením na

geografiipřicházejí do kartografických podniků také z mos-
kevské a leningradské umversity, na kterých v rámci
fysickogeografickéfakulty jsou zřízeny katedry kartografie;
studium je rovněž desetisemestrové.
Stejně důležitá je otázka výchovy středně techmckých

kádrů. Tuto úlohu plní odborné střední školy zvané tech-
nikum. Jsou do mch přijímám buď absolventi desetileté
střední školy, pro něž studium tr'/á tři roky, nebo absolventi
sedmileté střední školy, pro které je studium čtyřleté.
Absolventi těchto středních škol, techmci-kartografové, se
v praxi velmi dobře uplatňují jako sestavitelé map a ko-
rektoři, po případě jako techmčtí redaktoři.
Kromě výchovykartografických kádrů na školách pečuje

se též o odbornou výchovu v kartografických podmcích.
Podnikové školení má různé formy. Je to nejčastěji dvou-
.letý učební výcvik kartografických kresličů a šestiměsíční
učební výcvik pracovníků pro obor kartografické poly-
grafie.Tímto způsobem byly včas pro kartografickou výro-
bu připraveny stovky kartografických kresličů, retušérů,
kopistů, tiskařů a ofsetových strojmistrů, mezi nimiž prú-
. měrně 90 % tvoří ženy. Jinou formou odborné výchovy
v kartografických podmcích je školá práce, uskutečňovaná .
po pracovní době, nebo pořádání přednášek s thematikou
volenou podle potřeb výroby.
Mnoho zaměstnanců kartografických podniků zvyšuje

svou politickou a odbornou kvalifikacisoukromým studiem
po pracovní době na vyso~ých a středních školách, stu-
diem cizích jazyků v kursech pořádaných kartografickými
podmky. a konsultacemi poskytovanými vědeckými insti-
tucemi a j~orgány.
Politická a odborná vyspělost pracovníků všech kategorií

v oboru sovětské kartografie jsou hlavní zárukou dalšího
jejího rozvoje a vzestupu.
Plnění úkolů sovětské kartografické výroby zajišťuje

mohutná materiálně technická základna. Kartografické
podniky jsou dokonale vybaveny nejkvalitnějšími stroji,
přístroji a pomůckami sovětské i zahramční výroby.
K optické transformaci kartografických materiálů při

sestavite1skýchpracích se používá sovětskýchpřekreslovačů
typu SEG I a různých projektorů, mezi mmiž dokonalostí
vyniká optický pantograf zkonstruovaný prof. F. V. Dro-
byševem. Pro konstrukční práce se používá sovětských
pravoúhlých koordinátografů typu Corradiho, jež jsou
opatřeny plmcími pery pro kresbu kartografických sítí,
ženevských pravítek a speciálních souprav 30 křivítek
z plexiglasu, důmyslně kombinovaných tak, že je možno
podle mch vykreslit všechny kartografické sítě, jež pro
praxi přicházejí v úvahu. Kresba vydavatelských originálů
se provádí jemnými volnoosými pery, nulátky, šrafovacími
přístrojky a kreslicími pery, vesměs sovětské výroby, vy-
hotovenými z nejjakostnějšího materiálu. Originály názvo-
.sloví se vyhotovují nalepováním názvů, pořízených foto-
sázecími stroji sovětské konstrukce a výroby. Reprodukční
kopírovací, sušicí, řezací a tiskařské stroje a zařízení isou
rovněž vyráběna sovětským průmyslem. Z tiskařských
ofsetovýcn strojů domácí výroby jsou nejlepší přenoskové
lisy TO pro formát tiskových desek 123 X 100 cm a
dvoubarevné ofsetové stroje OD a DO pro běžné formáty.
Stroje a přístroje kartografických podniků jsou pod stá-

lým dohledem a kontrolou hlavního mecha1Ůkapodniku.
Opravy a nákup nových strojů se provádí podle plánu
vypracovaného kartografickým odborem GUGK pro celou
státní kartografickou službu.
Materiály používané v SSSR při tvorbě a vydávání

kartografických děl jsou všechny domácího původu.
Nejdůležitější materiál, papír, je vyráběn ve speciálním

složení a formátech pro mapy geografické, jiný druh pro
mapy námořní a další druh pro mapy topografické. Kro-
mě 19 formátů tiskového papíru je vyráběn jdtě mapo-
vý papír v rolích. Prq tisk atlasů se používá papíru o
gramáži 150-120 gjm2, pro geografické mapy 100 gjm2,

pro topografické mapy 70 gjm2• Rovněž papír používaný
při kresbě originálů map je vysoce kvalitní a jeho gramáž
se pohybuje od 130-200 gjm2•

Da!š'm důležitým materiálem jsou barvy pro tisk. So-
větský chemický průmysl je vyrábí podle vzorů vypracova-
ných často speciálně pro určité kartografické dílo. Tak pro
velkýAtlas světabylo speciálně vyrobeno 22 barev. Arabská
guma je úsp'Š:lě nahrazována domácí pryskyřicí ze sibiř-
ské sosny.
Plánování, výdej a spotřeba materiálů se řídí podle no-

rem. Za úspory papíru dosažené při tisku map vyplácejí se
pracovníkům zvláštní odměny.
Velikou pozornost a péči věnuje civilní geodetická a kar-

tografická služba systematickému shromažďování, uscho-
vávání, hodnocení a využívání kartografických materiálů.
Jsou to mapy, atlasy, literatura, statistiky, vyobrazení,
fotografie a jiné prameny, které obsahují údaje o fysicko-
zeměpisných, hospodářských, sociálně kulturních, politic-
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kých a jiných poměrech na povrchu země a které jednak
tvoří kartografickou a ostatní dokumentaci, jednak slouží
jako podklad k vyhotovování kartografických děl.
V každém kartografickém podniku je zř.ízena speciální

složka, t. zv. kartografické informační oddělení, jehož
úkolem je shromažďovat kartografické materiály, hodnotit
je a udržovat podle nich ve shodě s nejnovějšími údaji
kartotéky sídlišť, mapy evidence silnic, železnic a řek a
různé evidenční seznamy.
Největší sbírku kartografickýchmateriálů má Podnik pro

vědeckou redakci a sestavování map v Moskvě (NRKČ).
Mapy velkých měřítek včetně mapy měřítka I : I 000 000
jsou spolu s geodetickými materiály shromažďovány,
účelně uspořádány, katalogisovány a chráněny v Ústřed-
ním kartografickém a geodetickém rrchivu v Moskvě
(Centralnyj kartgeofond - CKGF).
Přednosti sovětské kartografické výroby je spojení s vě-

dou.
Vědeckými a výzkumnými pracemi v oboru kartografie

se zabývají 3 samostatná oddělení Ústředního vědeckého
a výzkumného ústavu pro geodesii, leteckou fotogra-
metrii a kartografii v Moskvě (Centralnyj naučno-i~sledo-
vatelskij institut geodezii, aeros'jemki i kartografii -
CNIIGAiK). Je to oddělení kartografie s laboratořemi
pro řešení otázek matematické kartografie, redakce a sesta-
vování všeobecně geografických map, redakce a sestavo-
vání školních map, a technologie vyhotovování originálů
kartografických děl. Druhé oddělení, kartografické poly-
grafie, se zabýváWedánímnových polygrafickýchzpůsobů,
přístrojů, strojů a materiálů pro vydávání map, jejich zkou-
šením před zavedením do praxe a sestavovánímmethodic-
kých pokynů pro jejich používání. Konečně oddělení trans-
kripce geografických názvů s laboratořemi pro názvosloví
na území SSSR, na zahraničním území a methodiku
transkripce názvů má za úkol vypracovávat směrnice pro
stanovení geografických názvů, zajistit jejich správné sta-
novení ve spolupráci se stálou komisí pro otázky trans-
kripce, prověřovat správnost geografických názvů před
jejich uvedením v mapách a publikovat výsledky názvo-
slovné práce.
Vš;chna tři" oddělení CNIIGAiK ve stálé spolupráci

s kartografickými podniky řeší praktické konkretní pro-
blémy, jejichž thematika je dána výrobními úkoly karto-
grafický~hpodniků, úzkými profily v kartografické výrobě,
perspektIvním plánem sovětské kartografie a iniciativou
pracovníků tohoto oboru.
Touto spoluprací se zavádějí do praxe výsledky vědy a

výzkumu; zároveň se však vědecká práce obohacuje zkuše-
nostmi a tvůrčími náměty převzatými z výroby. Tak
CNIIGAiK na pomoc kartografickým ústavům zpracoval
různé atlasykartografickýchzobrazovacíchzpůsobů, usnad-
ňují~í volbu a konstrukci kartografických sítí a výpočty
v mch, nomogramy pro stanovení skreslení při použiti
různých způsobů zobrazení, sestavil instruktivní publikaci
nazvanou Základy generalisace při sestavování všeobecně
zeměpisných map, vypracoval řadu směrnic pro sestavo-
vání map a atlasů, sestavil album "kartografickéhopísma
a vypracoval methodiku jeho používání v mapách, skon-
struoval různé přístroje a pomůcky pro sestavování a
kreslení map, propracoval technologii vydávání map -
mezi jiným také technologii vydávání map v barvách
přírody, volených podle malířských zásad - sestavil
album sčítání barev při litografii a tisku, vypracoval in-
strukce pro transkripci geografických názvů a vykonal

řadu jiných prací, které zdokonalily, urycWily a usnadnily
kartografickou výrobu.
Těsná spolupráce kartografické výroby s vědou je zá-

zárukou dalšího rozvoje sovětské kartografie.
Zvláštní pozornost se soustřeďuje při kartografické vý-

robě na jakost vydávaných map a atlasů.
Vysoká jakost sovětských map a atlasů se zajišťuje

systémem účdně uspořádaných kontrol, kterými prochází
každé kartografické dílo po ukoEčení jednotlivých. fází
své výroby. Důkladné kontróle jsou podrobeny sestavitel-
ský a vydavatelský originál, předloha pro rozklad čarových
'prvků jednotlivých složek mapy na negativech, předloha
pro litografické práce, soutisk čarových složek mapy,
barevný nátisk a na konec každý strojový výtisk."
Mimořádná péče se věnuje konečnému třídění výtisků;

tím se zabývá v kartografických továrnách ,zvláštní skupina
pracovníků, kteří třídí hotové výtisky podle vzorů (eta-
Ionů) vybraných z vytištěného nákladu inspektorem tech-
nické kontroly a schválených vedoucím oddělení technické
kontroly a hlavním inženýrem podniku. Každý výtisk
mapy nebo atlasu, který je odevzdán uživatelům, projde
před tím rukama pracovníků, kteří třídí výrobky a kontro-
lují jejich jakost.
Důležitým činitelem, který má podstatný vliv na zvyšo-

vání produktivity práce a snižování vlastních nákladů
v kartografických podnicích, je hospodaření podle roz-
počtu (chozraščot).
S výjimkou Podniku pro vědeckou redakci a sestavování

map v Moskvě (NRKČ), kde práce jednotlivých od-
dělení se značně prolínají a kromě toho jsou z velké části
vědeckého, organisačníhQ,řídícího, uměleckovýtvarného a
experimentálního rázu, hospodaří všechny kartografické
podniky podle chozrasčotu. Tento způsob hospodaření
vede všechny pracovníky k cílevědomému zvyšování pro;-
duktivity práce a snižování vlastních nákladů. Kladné
výsledky jejich úsilí o dosažení nejvyšší hospodárnosti
znamenají nejen všeobecné zvýšení životní úrovně pracují-
cích jako celku, ale kromě toho ještě mimořádné zvýšení
životní úrovně pracovniků, kteří se zasloužili přímo o sní-
žení výrobních nákladů a byli za to hmotně odměněni.
Také v kartografické výrobě jedním z nejvýznamnějších

činitelů je socialistické soutěžení.
V současné etapě je charakterisováno masovým úsilím

pracovníků kartografickýchpodniků za překračování plnění
plánu, za vyšší produktivitu práce, za komplexní řešení
technických, hospodářských a organisačních úkolů, za
zvyŠilváníkvality výrobků, za úsporu materiálů, za zvyšo-
vání odborné kvalifikacepracovníků, za zavádění pokroko-
vých method práce a j.
Výsledky socialistického soutěžení, jež jsou rok od roku

stále větši, se staly důležitým a trvalým faktorem uvažova-
ným v kartografické výrobě již při sestavování jejího plánu.
V čde úsilí za splnění plánu, za rozvoj socialistiokého

soutěžení a ostatních akcí, které pomáhají řešit technické,
hospodářské a organisační úkoly kartografických podniků
za účasti všech pracovníků, stojí N každém kartografickém
podniku závodní organisace KSSS, jejímž úkolem je poli-
tické vedení pracujících a jejich komunistická výchova.
Závodní organisace KSSS a masové organisace, mezi

nimiž na prvém místě je odborová organisace (profsojuz)
a komsomolská organisace, jsou neocenitelným pomocní-
kem vedení kartografických podniků při zajišťováníplnění
výrobních úkolů a řešení otázek, jež se týkají péče o pra-
covníky kartografických podniků při jejich práci a využí-
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Koláčný: Zkušenosti, příklad a pomoc sovětských' kartografů

vání volného času pro .jejich sebevzdělání a rekreaci.
Ovzduším této spolupráce jsou naplněny všechny karto-
krafické podniky, "šechna pracoviště, všechny .výrobní
porady; aktivy a schůze. Jejím projevem jsou nástěnné
noviny, desky cti, kroniky podniků, mobilisační, informační
a hodnotící vývěsky na chodbách podniků, v Rudých
koutcích, zasedacích a slavnpstních' síních a na praco-
vištích. Jejím výsledkem je vysoké a všestranné plnění
techpromfinplmů a trvalý růst hmotné a kulturní úrovně
pracovniků v oboru kartografie.

Sovětská kartografie dosáhla za necelá čtyři qeseti1etí
značného rozkvětu.. Kartografické podniky produkují
denně v milionových nákladech hodnotné mapy a atlasy
pro potřebu národního hospodářství a širokých mas sóvět-
skéspolečnosti. Inženýři, technici, výzkumníci a umělci
za nejširší účasti pracujících kartografických podniků hle-
dají .nové typy map, nové způsoby technologie, nové
konstrukce strojů, nové materiály. Vysoké a střední od-
borpé školy 'vychovávají každoročně řady kvali,fikovaných
kartografických kádrů. Sovětští kartografové odevzdávají
společnosti svou práci, předávají ochotně své zkušenosti.
Ještě nebyla náležitě zhodnocena a využita souČasnájejich
kartografická díla a liž se rodí nová, ještě dokonalejší.

Sovětská kártografie jde stále výš v souladu s rozvojem
výrobních sil a s potřebami socialistické společnosti. Při-
spíváúčinně k její další Výstavběa k zabezpečenímíru.

Poznali jsme velikou sovětskou zemi, prožili jsme de-
sítku týdnů mezi šťastnými budovateli komunismu.

Pracovali jsme v kartografických institucích a podnicích,
seznámili jsme se se skvělými pracovnimi kolektivy i jed-
notlivými pracovniky oboru geodesie a kartografie, s jejich
prací, zkušenostmi, pracovními podmínkami a úspěchy.

Nic nám nebylo nepřístupné, nic pro nás nebylo tajné.
Naši sovětští. soudruzi splňovali ochotně a iniciativně

všechna naše přání. Ukazovali nám svoji práci, krásy své
země, svůj život. Pomáhali nám při studiu, prováděli nás
a vysvětlovali.Pečovali o naše pohodlí, zdraví a rozptýlení.
Přivítali nás srdečně ,a ještě srdečněji se s námi rozloučili.
Naše pracovní bloky .a sešity se zaplnily poznámkami
o zkušenostech a dojmech.

Vrátili jsme se ze světa velkolepé, činorodé' a svobodné
práce pro mír a šťastný život lidstva.
, Získali jsme v Sovětském svazu nejen mnoho cenných
zkušeností a přátel, ale načerpali jsme sílu, sebedůvěru
a životní optimismus. Vrátili jsme se s předsevzetím a
pevnou vůlí předat všechny tyto hodnoty a perspektivy
krásného života svému nejširšímu okolí, především všem
pracovníkům a spolupracovníkům v oboru geodesie a
kartografie.

Zkušenosti, příklad a pomoc sovětskýchgeodetů a karto-
grafů nám pomohou řešit nejsložitější otázky v naší práci.
Přispějí k jejímu zlepšení, aby se stala významným příno-
sem pro další rozkvět naší vlasti, spolupráci mezi národy
a zajištění míru.

Našim úkolem je nyní využít sprá,,:nězískaných zkuše-
ností podle našich podmínek a schopností, upevňovat
a dále prohlubovat přátelství, spolupráci a vzájemnou
pomoc se sovětskými geodety a kartografy a rozšířit ji
ještě intensivněji na .ostatní země velikého světa míru.

S vděčností a láskou vzpomínáme na všechen veliký
a šťastnýbratrský sovětskýlid, na všechny soudruhy v kar-
tografických institucích a podnicích Sovětského svazu.

Ať ještě většími úspěchy se zapíší do dějin vyspělosti
a pokroku lidstva!

Použitá literatura:
[1] I. N. Rusinov, A. V. Naumov, M. K. Bendovskij: Orga-

nizacija i planirovanije kartografičekskogo proizvodstva, Moskva
1954.

[2] XX let sovetskoj geodezii i kartografii, II. dil, Moskva
1939.

Organisace kartografické výroby v SSSR
Ing. Karel Pecka, OSGK

Ty~isace kartografických podniků v SSSR. Podnik pro sestavování map. Komplexní kartografický podnik.

Sovětská kartografická tvorba, dík socialistické výrobě
a cílevědomé a houževnaté práci všech pracovníků v karto-
grafii, dosáhla prvenství ve světě. Úspěchy sovětské
kartografie jsou ve světě všeobecně uznávány a karto-
grafická díla Atlas světa (Atlas Míra) a Námořní atlas
.(Morskoj atlas) jsoutoho jasným důkazem. Těchto úspěchů
dosáhla sovětská kartografie po letech poctivé práce
v organisaci, v plánování, ve výzkumu a v technologii
kartografické výroby.

Kartografická výroba v SSSR je organisována tak,
aby uspokojovala všechny potřeby socialistické společnosti

. na kartografická díla a mapy, sloužící k zajištění rozvoje
státního hospodářství' (mapy technické), k socialistické
výchově (atlasy a mapy pro školy všech druhů), k zajištění
osvěty a veřejných zájmů (všeobecně a politicky vzdělávací
mapy a atlasy, turistické mapy a j.), k zajištění obrany
státu.

Sovětská kartografická výroba je výrobou socialistickou
a je určována státním hospodářským plánem, který stanoví
konkretní jmenovité úkoly, objem výroby, organisaci a

technicko hospodářské ukazatele pro práci kartografických
podniků.

Důležitým činitelem pro hospodárnou organisaci karto-
grafické výroby je specialisace, která je zaměřena jednak
ve smyslu technologie jednotlivých výrobních postupů,
jednak ve smyslu typů vytvářených map. Technologii
kartografické tvorby je možno rozdělit:

a) na výrobní postupy spojené s vyhotovením originálů
map, což představuje specialisaci pro redakčně sestavitel-
ské a kresličské práce kartografické,

b) na výrobní postupy spojené s vytištěním a vydáním
map, což představuje specialisaci pro reprodukční, tiskař-
ské a knihařské práce.

Specialisacepodle technologie výrobních postupů ovliv-
ňuje organisaci kartografickýchpodniků, specialisacepodle
typů vytvářených map ovlivňuje pak organisaci uvnitř
podniku v jednotlivých odděleních.

Kartografické podniky v SSSR jsou státními podníky
a jsou základním organisačním článkem kartografické
výroby.
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Podle specialisace, přizpůsobené technologii výroby a
výrobním programům, možno kartografické podniky roz:-
dělit podle struktury na tři základní typy:

a) speciální podniky pro sestavování map,
b) speciální podniky pro vydávání map,
c) komplexní kartografické podniky.
V podniku prvního typu je neúplný cyklus výroby karto-

grafických děl, omezující se jen na redakční, sestavitelské
a kresličské práce kartografické. V jednotlivých případech
vyhotovují se ještě originální tiskové desky a nátisky.
Výrobní proces je tím v tomto podniku ukončen a vydava-
telské práce provede již podnik druhý. .

Podnik druhého typu má rovněž neúplný výrobní cyklus,
ježto neprovádí redakčně sestavitelské práce kartografické,
ale pouze práce vydavatelské. Úkolem podniku jsou práce,
spojené s vyhotovováním. strojových tiskových desek a
nátisků, práce spojené s tiskem map a atlasů, práce spojené
s podlepováním nástěnných map, vázáním atlasů a pří-
pravou map k distribuci.

Třetí typ podniku - komplexní kartografický podnik
má úplný výrobní cyklus a vyhotovuje mapy a atlasy,
počínaje redakčně přípravnými kartografickými pracemi a
konče předáním nákladu mapy nebo atlasu k distribuci.
Podniky tohoto druhu a předchozího typu jsou nazývány
kartografickými továrnami.

Všechny tři typy kartografických podniků mají své
oprávnění pro veliký rozsah a objem kartografických prací
prováděných v SSSR.

Speciálni podnik pro sestavováni map

Organisační struktura podniku prvního typu - Podniku
pro vědeckou redakci a sestavovái:ú map - je určena
technologií výrobních postupů na úkolech, uložených pod-
niku hospodářským plánem.

V čele podniku stojí ředitel, který organisuje a řídí veš-
kerou činnost podniku, disponuje kádry a veškerým
majetkem v podniku, odpovídá osobně za hospodárné pro-
vádění prací a za splnění hospodářskofinančního plánu
podniku.

Řediteli je bezprostředně podřízen hlavní inženýr pod-
niku, hlavní redaktor a správní aparát, jehož prostřednic-
tvím provádí ředitel svou činnost.

Správní aparát ředitele tvoří oddělení kádrové, pláno-
vací, oddělení práce a mezd, technické kontroly (OTK),
materiálně technického zásobování, administrativně hospo-
dářské, účtárna, sekretariát, ZÚ a za a stráž požární
ochrany.

Hlavní inženýr podniku má osobní odpovědnost za
výrobně-technickou činnost podniku a dodržování techno-
logické kázně a provádí všeobecně technické řízení a ko-
ordinaci výrobní činnosti oddělení, operativní plánování,
technickou přípravu výroby, organisaci bezpečnosti a
ochrany práce, organisaci údržby výrobních prostředků
a usměrňuje provozní výzkum v souladu s výrobními
úkoly podniku:

Hlavní redaktor odpovídá za správnost všeobecně země-
pisného, speciálního a ideologickéhoobsahu kartografických
děl, zpracovávaných v podniku. Pro zajištění tohoto
úkolu dává starším redaktorům, případně redaktorům map,
pracovně zařazeným do jednotlivých redakčně sestavi-
telských oddělení a náčelníku oddělení informační karto-
grafické služby potřebné směrnice.

Podnik pro vědeckou redakci a sestavování map je jedi-

ným svého druhu v SSSR a zaujímá jedno z nejdůležitěj-
ších míst mezi sovětskými kartografickými podniky, poně-
vadž Se zabývá redakcí a sestavováním významných. a
rozsahem velkých kartografických děl. V podniku je nej-
větší fond kartografických materiálů pro mapy malých
měřítek a dokonale vybudovaná služba pro udržování zá-
kladních kartografických materiálů (evidenční mapy,
kartotéky sídlišť atd.).

Oddělení informační kartografické služby

. Výrobně-technickou činnost provádějí oddělení, která
jsou organisována jednak podle druhu činností, jednak na
principu specialisace podle typu vytvářených map (the-
matiky).

Jedním z velmi důležitých oddělení, které je organiso-
váno podle druhu činnosti, je oddělení informační karto-
grafické služby. Úkolem tohoto oddělení je vyhledávání,
shromažďování,studium, oceňování, úschovaa výdej karto-
grafických a literárních materiálů, používaných jako pra-
menů při redakci a sestavování map, vedení evidenčních
map a statistických seznamů.

Práci oddělení je věnována velká pozornost, protože
dobré výsledky práce tohoto oddělení nejen usnadňují a
zrychlují práci redaktorů a sestavitelů map, ale zvyšují
i jakost obsahu nově vytvářených map a atlasů. Velmi
důležitou prací je vedení evidenčních map, na nichž je
vyznačován současr Í stav důležitých prvků obsahu mapy
(politickoadministrativní hranice, sídliště, železnice, silnice
a pod.). Nemalý význam má i oceňování nově získaného
materiálu a určení rozsahu jeho využití pro sestavování
map.

Protože úkoly oddělení jsou velmi důležité a odpovědné,
je obsazeno vysoce kvalifikovanýmia zkušenými inženýry-
kartografy, a techniky-kartografy!

Oddělení redakčně sestavitelské

Podle druhu činnosti a na principu specialisace podle
typu vytváf.enýchmap jsou organisována oddělení redakčně
sestavitelská.

úkolem redakčně sestavitelských oddělení je vytvořit
sestavitelské originály map, které jsou výsledkem vědecko-
technické činnosti a spolupráce redaktora mapy a sestavitele
mapy. Na podkladě vypracovaného redakčního plánu
mapy, určujícího její obsah, je vytvářen sestavitelský origi-
nál, který je grafickým vyjádřením toho, co obsahuje
redakční plán. Rozdělení prací pro vytvoření sestavitelské·

. ho originálu na práce redakční, sestavitelské a korektorské
(revisní) dovoluje hospodárné využití pracovníků různé
kvalifikacea umožňuje v krátké době vytvořit novou mapu.
Na zásadách dělby práce jsou organisována oddělení při
dodržování pravidla odpovědnosti jedné osoby za svěřené
práce nebo úkoly.

V čele oddělení stojí náčelník, který je administrativně
technickým vedoucím oddělení, řídí a kontroluje veškeré
práce oddělení, práce redakční prostřednictvím starších
redaktorů a práce sestavitelské prostřednictvím vedoucích
oddílů (brigád) sestavitelů. Provádí operativní plánování
a normování prací v oddělení, zodpovídá za plnění plánu
oddělení, za výpočet platů za vykonanou práci, za hospo-
dárné používání materiálů a vede administrativní agendu
oddělení.

Pro výkon těchto prací, kromě starších redaktorů a
vedoucích oddílů (brigád) sestavitelů, má náčelník oddělení
ještě plánovatele, normovače a účetního oddělení.
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Starší redaktor odpovídá za dodržování směrnic, daných
hlavním redaktorem podniku pro správný ideologický,
zeměpisný a speciálni obsah kartografického díla, zajišťuje
jednotnost kartografického díla, zpracovávaného několika
redaktory map, řídí a kontroluje práci skupiny 3-5 redak-
torů map, provádí spolu s'náčelníkem oddělení normování
redakčních prací, schvaluje redakční plány a mapové origi-
nály, zkušební soutisky, nátisky a signální tisky map, se
všemi připomínkami před jejich odesláním ke schválení
na Hlavní správu geodesie a kartografie.
Na principu specialisace podle typů vytvářených map

se oddělení dělí na několik oddílů (bri~ád) sestavitelů;
oddíl sestavitelů tvoří 12-20 techniků-sestavitelů. Včele
sestavitelského oddílu stojí vedoucí (brigadýr), který řídí
a kontroluje práci sestavitelů v oddílu a jako administra-
tivně-technický vedoucí oddílu zodpovídá za splnění plánu
v množství i jakosti, za správné normování a ocenění
prací, za dodržování technologické kázně, za hospodárné
provádění prací a používání materiálu a pomůcek a za
včasný přísun podkladů k práci.
Plán oddělení rozepisuje uvnitř oddělení na jednotlivé

redaktory li brigády sestavitelů plánovatel oddělení podle
rozpisu, který předepsalo plánovací oddělení podniku.
Plánovatel rozepíše plán podle jmenovitých úkolů (the-
matiky) v pracovních dnech (člověk/den) a v penězích
(rublech). Výkazy o plnění plánu oddílu a oddělení sesta-
vuje plánovatel oddělení třikrát v měsíci (dekádní plnění
10.,20., 30.)"aúhrnný měsíční výkaz oddělení na podkladě
výkazů vedoucích oddílů. Plán oddělení pro příští měsíc
rozepíše plánovatel oddělení vždy do 25. dne běžícího
měsíce. Plán na jednotlivce v oddílu sestavitelů sestavuje
již vedoucí' oddílu.
Normovač oddělení normuje práce prováděné v od-

dělení podle platných norem a vzorů, v dohodě s vedoucím
sestavitelskéhooddílu normuje práce sestavitelské, a proto-
že pro práce redakční jsou pouze normativy, provádí oce-
nění redakčních prací v dohodě se starším redaktorem
a v .složitých případech též v dohodě s náčelníkem od-
dělení práce a mezd. Sleduje časové snímky pracovního
dne, snímky pracovních postupů, plnění jednotlivých vý-
konových norem a provádí jejich rozbor. Měsíčně pro-
vede normovač oddělení onormování prací průměrně pro
45-55 zaměstnanců.
Účetní oddělení kontroluje správný výpočet norem a

vypočítává platy zaměstnancům podle plnění norem nebo
splnění plánu. I

V menších odděleních práci plánovatele a normovače
vykonává náčelník oddělení spolu s vedoucím oddílu,
výpočet platů provádí účtárna, po případě pro dvě menší
oddělení je jeden plánovatel, normovač a účetní oddělení.
Redakční práce v oddělení vykonávají inženýři-karto-

grafové,.absolventi inženýrských ústavů kartografické spe-
cialisace, po případě geografové a historici, absolventi
university; sestavitelské práce vykonávají mladí inženýři-
kartografovéa technici-kartografové, absolventi průmyslo-
vých škol kartogr~fické specialisace. Revisní (korektorské)
práce provádějí inženýři-kartografové nebo zkušení tech-
nici.

Odděleni pro vyhotovováni vydavatelských
originálů

Kromě několika redakčně ·sestavitelských qddělení je
v podniku též oddělení pro vyhotovování vydavatelských
originálů.

Úkolem oddělení je vyhotovovat na modrokopiích sesta-
vitelských originálů vydavatelské originály všech map,
pro něž byly vykonány redakčně sestavitelské práce v pod-
niku, vyhotovovat makety retuše a litografické makety a
vykonávat vš;:chny pomocné práce kresličské. Kresba se
provádí obdobně jakou nás třecí tuší nebo koncentrovanou
tuší v kovových tubách, kterou je nutno ředit vodou;
kreslení se provádí kreslicími kartografickými pery, trubič-
kovými, rýsovacími a volnoosými pery; ke kreslení se
používá různých pravítek, křivítek a šablon; názvosloví
a některé složité, často se opakující značky, získané foto-
sázecím strojem, se nalepují. Na všechny kreslič3képráce
jsou·normy a zaměstnanci tohoto oddělení pracují v úkole.
Oddělení je rozděleno na několik oddílů kresličů po

12-15 zaměstnancích a oddíl korektorů (revisorů), který
má 8-10 pracovníků; v če1ekaždého oddílu stojí vedoucí
oddílu, zkušený technik-kartograf.
Povinnosti náčelníka oddělení, vedoucích oddílů, pláno-

vatele, normovače a účetního oddělení jsou obdobné jako
v oddělení redakčně sestavitelském. .
Zaměstnanci oddělení jsou kresliči, absolventi deseti-

třídních středních škol, kteří prošli dvouletým závodním
speciálním' š"olením. Korektoři jsou zkuš;:ní technici-
kartografové, po případě zkušení kresliči.

Odděleni experimentálně výtvarné

V podniku je jtště oddělení experimentálně výtvarné,
jehož úkolem je vypracovávat vzory výtvarné úpravy no-
vých map, návrhy barevných originálů map, návrhy smlu-
vených značek, vyhotovovat originály stínovaného terénu
a navrhovat nové typy písma pro fotosázecí stroj (bylo
vyhotoveno album 88 typů písma).
Kromě oddílu výtvarného patří k oddělení ještě experi-

mentální laboratoř, která je vybavena velkým fotografickým
přístrojem a přenoskovým lisem. V této laboratoři se pro-
vádějí všechny zkušební práce pro konečné stanovení tech-
nologie vydávaných map.
Protože oddělení je menší, není v něm plán~vatel ani

normovač oddělení. Práce tyto koná náčelník oddělení
spolu s vedoucím oddílu výtvarníků-kartografů a s vedou-
cím experimentální laboratoře. Účetní práce provádí
účtárna.
V oddělení jsou zaměstnáni vesměs zkušení technici-

kartografové s umělecko-výtvarnými schopnostmi.
Vyhotovením vydavatelskýchoriginálů je ukončena první

část cyklu kartografické výroby. Jsou to redakčně sestavi-
telské a kresličské práce kartografické a následují práce,
které již patří do prací, spojených s vydáváním mapy
(vydavatelsképráce) a mohou být provedeny již podnikem
druhého typu.
Poněvadž Podnik pro vědeckou redakci a sestavování

map se zabývá redakcí a sestavováním významných karto-
grafických děl, vyhotovují se pro tato díla v podniku ještě
originální tiskové desky a nátisky. Tyto práce patří mezi
vydavatelské práce, nebo přesněji vyjádřeno, mezi práce,.
spojené s přípravou mapy k vydání. K provedení těchto
prací je zřízeno oddělení přípravy tiskových desek, které
kromě toho ještě vykonává všechny potřebné fotorepro-
dukční práce pro sestavite~skáa kresličská oddělení pod-
'niku. Vyhotovení nátisku v podniku má význam pro
zlepšení jakosti mapy a pro zrychlení výroby mapy.
Redaktor mapy, při provádění revise nátisku mapy, od-
straní vyskytnuvší se chyby a nedostatky; rychlým od-
straněním závad na originálech nebo na originálních tisko-
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vých deskách se zabrání průtahům v procesu výroby
mapy.

Technická redakce

Organisací prací, spojených s přípravou mapy k vydání,
, se zabývá technická redakce, která dbá na jakost a včasné
provedení všech prací podle technologického plánu.
V redakčním plánu mapy je stať, která pojednává stručně

o technologii vydánímap. Tato stať je vypracována redak-
torem mapy společně s technickým redaktorem. Podrobné
propracování technologie vydání mapy provede technická
redakce po převzetí vydavatelského originálu mapy· i se
všemi přílohami.
Technická redakce prověří převzaté vydavatelské origi-

nály mapy a přílohy] (barevný originál mapy, maketu
retuše a litografické makety), zda jejich jakost odpovídá
požadavkům, určeným technickými instrukcemi a návody.
Technický redaktor vypracuje pak podrobný technologiCký
plán pro reprodukční zpracování mapy. Určí, kolik nega-
tivů je třeh zhotovit, z kterých originálů, jakou a pro které
prvky obsahu mapy je třeba provést retuš na negativech,
jaké kopírovací a litografické práce je třeba provést na
jednotlivých tiskových deskách a stanoví pořadí barev
v procesu tisku mapy.
Na podkladě technologického plánu mapy, schváleného

hlavním inženýrem, rozepíše plánovací oddělení spolu
s technickou redakcí úkol k provedení. Pro oddělení pří-
pravy tiskových desek stanoví zároveň lhůty pro splnění
úkol1/. Technický redaktor sleduje v oddělení přípravy
desek plnění plánu v jednotlivých etapách i jakost provede-
ných prací. Zvláštní pozornost věnuje zkušebnímu soutisku
čarových prvků mapy a barevnému nátisku mapy před
jejich předáním k revisi, kterou provede redaktor mapy.

Oddělení přípravy tiskových desek

Oddělení přípravy tiskových desek pro snazší plnění úkolů
, člení se na jednotlivé oddíly, jejichž pracovní náplň je
podobná naší. ,

Oddíl fotoreprodukční má fotoateliery a temné komory,
v kterých vyhotovuje negativy a positivy. Fotoreprodukční
přístroje jsou obdobné jako u nás. Používaným negativním
materiálem jsou vesměsmokrokolodiové, chromoželatinové
a suché bromostříbrné desky, připravované přímo v pod-
niku. '
Veškeré práce v oddílu jsou normovány. Fotoaparáty

jsou obsluhovány fotografem a pomocníkem.
Vedoucím oddílu fotografie je mistr, který odpovídá za

splnění plánu oddílu jak v množství, tak i v jakosti. Vede
administrativně technickou agendu oddílu, spojenou s pře-
jímáním 'práce a rozdělováním práce zaměstnancům; vy-
stavuje pracovní lístky, žádanky na materiál, vede denní
výkaz spotřeby materiálu; zveřejňuje denně výsledky
plnění norem a plánu u každého zaměstnance, řídí a kon-
troluje vš~chny práce prováděné v oddílu.

Oddíl retuše provádí na negativech nebo diapositivech
technickou retuš i rozčleňující retuš vykrýváním jednotli-
vých prvků mapy podle makety retuše.
Po ukončení práce předá retušér negativ mistru k revi-

si; v oddíle je korektor, který provede revisinegativu a spo-
lečně s mistrem oddílu odpovídá za jakost práce. Retu-
šér, korektor i mistr oddílu podepisují vykonanou práci na
negativech.
Práce retušerskéjsou n.ormovány.

V čele oddílu retuše je mistr, jehož povinnosti jsou ob-
dobné jako mistra v oddíle fotografie. V procesu výroby
je mistr povinen sledovat postup práce i její jakost a být
technickým rádcem pracovníkům oddílu.

Oddíllitografie provádí na tiskových deskách litografické
práce a připravuje desky pro tisk barevných tónů metho-
dou přímého vykrývání ploch na tiskových deskách a ob-
krývání ploch pro vkopírování rastrů.
Práce litografické jsou normovány.
V čele oddílu stojí mistr, který iná obdobné povinnosti,

jako mistr v oddíle retuše.
Oddíl kopírna vyhotovuje kopie na hliníkové nebo zin-

kové' desky z negativů nebo diapositivů, které obdrží
z oddílu retuše. Vyhotovuje cyanotypické modrokopie na
kreslicí papír pro potřebu sestavitelských a kresličských
oddělení; vyhotovuje modrokopie na hliníkové desky pro
litografické práce, pro'íádí vkopírování rastrů do litogra-
ficky obkrytých ploch.
Vybavení kopírny kopírovacími pneumatickými rámy

s osvětlením, odstředivkami, vanami a sušicími skříněmi
je obdobné jako u nás.
Veškeré práce v kopírně jsou normovány.
Oddíl kopírna je veden mistrem, který má stejné povin-

nosti jako mistři ostatních oddílů.
Oddíl přetisku a nátisku vyhotovuje z tiskových desek.

na přenoskových lisech soutisky čarových prvků a nátisky
map, modrotisky pro kresličské práce. Způsobem přenosu
z originální tiskové desky se vyhotovují v tiskových lisech
strojové tiskové desky. Oddíl je vybaven velkými ofseto-
vými pře~skovými lisy. Každý stroj obsluhuje tiskař
a jeho pomocník. Práce jsou normováoy.

Oddíl' brusírna a kyselení skel odstraňuje' broušením
kresbu s použitých, vyřazených tiskových desek a kysele-
ním odstraňuje se skleněných desek fotografické vrstvy.
Takto získaného mater~álu se používá pro vyhotovení
nových tiskových nebo fotografických desek.

Oddíl knihařský provádí nalepování kreslicích papírů na
hliníkové folie a vykonává drobné knihařské práce. ,

Oddíl fotosázecí vyhotovuje na fotosázecím přístroji
systěmu A. V. Volchonského pro všechny mapy názvo-
sloví, případně sm1uvenéznačky k nalepení na vydavatel-
ské origin.ály. .
U každého fotosázeciho stroje pracují dva zaměstnanci,

sazeč a fotograf. Sazeč podle rozpisu názvosloví vysazuje
ručně do jednořádkovéhosázítka potřebné. názvy z celu-
loidových liter a znaků; plné sázítko předá fotografovi;
ten přístrojem, ~ařízeným na určitou velikost písma, vy-
fotografuje právě jen jeden řádek přímo na fotografický
papír, vložený v kasetě; je-li celý papír řádky zaplněn,
vyvolá se a 'po usušení je možno názvosloví nalepovat na
vydavatelský originál.
O hladký průběh všech prací v tomto oddělení se vedle

náčelníka oddělení starají směnní inženýři a vedoucí od-
dílů.

Dispečer výroby
Chod' výroby je zachycen v,operativním plánu a v grafi-

konu prací celého podniku i jednotlivých oddělní. Během
výroby vznikající překážky způsobují nedodržování grafi-
konuprací anedodržování lhůt, čímž je porušována rovno-
měrnost a rytmičnost postupu prací v podniku. Proto je
nutné, aby nenastalo narušení výroby, operativně regulovat
výrobní ppchod a odstraňovat vznikající překážky. ,Všemi
těmito otázkami se zabývá ·dispečer výroby, který denně
sleduje chod prací v jednotlivých odděleních, kontroluje
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dodržovám lhůt, stanovených pro předávám prací z od-
dělení do oddělem; o postupu irací a o všech překážkách
informuje hlavmho inženýra, aby ihned mohla být učiněna
opatřem k odstranění překážek a zajištěni plynulého chodu
výroby.
Při popisovám organisace jednotlivých oddělení, nelze

zapomenout na oddělem mechanické a opravářské, které
má nemalý podíl na dobrém chodu výroby v podniku.
Oddělení vykonává periodické prohlídky strojů a provádí
všechny opravy na strojmm zařízení, přístrojích a na elek-
trickém, teplovodném a vodovodním zařízenf v podniku.
Stručný popis organisace výroby v podniku prvního

typu, to jestpodniku pro sestavovámmap, je tímto ukončen.
Organisace podniku. pro vydávám map, to je podniku
druhého· typu, nebude zvlášť popisována, ježto vyplyne
z popisu podniku třetího typu - komplexního kartó-
grafického podniku.

Komplexni kartografický· podnik
Komplexm kartografický podnik, nazývaný též karto-

grafickou továrnou, provádí, jak již bylo v úvodu řečeno,
všechny kartografické práce redakčně sestavitelské a kres-
ličské, práce spojené s přípravou mapy k reprodukci, tisk
map, knihařské práce a předám hotových kartografických
výrobků distribuci. Jsou však případy, kdy podnik provede
třeba jen redakčně sestavitelské práce pro některé mapy
a atlasy, vydavatelské práce provede speciálm podnik pro
vydávám map; nebo naopak vydavatelské práce provede
tento podnik sám, zatím co redakčně sestavitelskéa kreslič-
ské práce byly provedeny v podniku jiném.
. Komplexní kartografický podnik má výrobm složky
podle druhu činnosti rozčleněny v tato oddělem: redakčně
sestavitelské, technická redakce, přípravy desek, ofsetové,
podlepovám map, knihařské.
Na rozdíl od Podniku pro vědeckou redakci a sestavo~

vání map je v tomto podniku pouze jedno redakčně sestavi-
telské oddělení a do něho je včleněn oddíl kresličský a oddíl
informačm kartografické služby.

Oddělení technické redakce a oddělení přípravy tiskových
desek má obdobné úkoly a strukturu jako tatáž oddělem
ve speciálmm podniku pro sestavovám map.

Ofsetové oddělení má za úkol provádět tisk nákladů map
různého obsahu. V souhlase s výrobmm procesem pro-
vádí se v oddělem příprava papíru k tisku, příprava barev,
tisk map, tříděm a kompletovám vytištěných map; každá
z těchto prací je prováděna v samostatném oddíle, čímž
je dána struktura ofsetového oddělem.
Včele oddělem stojí náčelník, který je administrativně

technickým vedoucím oddělem; řídí a kontroluje práce
oddělem, odpovídá za splněm plánu oddělení a za jakostní
prováděm prací, provádí operativm plánovám a normovám
prací v oddělem, zodpovídá za hospodárné používám
materiálů a vede administrativní agendu oddělem.
Pro výkon těchto prací má spolupracovníky. Jsou to:

zástupce náčelníka oddělem, mistři pro směny, mistr pro
přípravu papíru, mistr oddílu tříděm a kompletovám map,
inženýr-technolog, plánovatel, normovač a účetm oddělem.

Zástupce náčelníka oddělení zastupuje ho v jeho ne-
přítomnosti, stará se o správný chod výroby v oddělení
po technické stránce, řídí správné prováděm přípravy barev,
přípravu papíru a včasný přísun papíru a tiskových desek
ke strojům.

Směnný mistr odpovídá náčelníku oddělem za kapacitu
a kvalitu práce jedné směny u ofsetových strojů. Kontroluje

pracovm lístky zaměstnanců směny, stará se o řádné a včas-
né připravení tiskových desek ke stroji a všeho potřebného
materiálu; předává a přebírá rozpracovanou práci druhé
směny, stará se, aby nebyly u strojů ztrátové časy a pro-
stoje. •

Mistr přípravy papíru odpovídá za řádnou přípravu a
aklimatisaci papíru, zajišťuje včasný přísun papíru ke
strojům, ořezámpapíru před tiskem i po tisku a jeho řádnou
evidenci v oddělení.

Mistr třídění a kompletování map organisuje práci oddílu,
zodpovídá za přesné a spolehlivé tříděm a kompletovám
map v oddílu, potvrzuje konečné počty kvalit1Úchvýrobků,
vyhotovuje předací doklady pro sklad hotových výrobků.

Inženýr-technolog v úzké spolupráci s technickou redakcí
navrhuje a propracovává technologii tisku map a dbá na
dodržovám technologických postupů.
Činnost plánovatele, normovače a účetního oddělem je

obdobná té, která byla popsána již dříve.
Organisace prací v ofsetovém oddělem je zaměřena

hlavně na to, aby ofsetové stroje byly plně využity, a proto
v~tšina přípravných prací se vykonává odděleně.
Příprava barev pro tisk nákladů map je proto prováděna

odděleně pro všechny ofsetové stroje předem. Pod přímým
dozorem zástupce náčelníka provádějí tyto práce zaměst-
. nanci, kteří mají základní znalosti o michám tiskařských
barev a mají smysl pro rozeznávání jemných barevných
odstínů. Podle schváleného nátisku mapy a vzormku barev
připraví se potřebné barvy, jejichž množství je dáno veli-
kostí tiskového nákladu mapy. Hotové barvy současně
s ostatmm materiálem jsou včas přisunovány k ofsetovým
strojům, čímž jsou neproduktivní časy ofsetového stroje
smženy na minimum.
Správné rozplánovám úkolů, dobrý přísun všech mate-

riálů, vysoká kvalifikace, pracovm morálka a jakostm
práce všech zaměstnanců je zárukou hladkého průběhu
výroby v ofsetovém oddělení.
Po ukončení tisku mapy provede se kontrola jakosti

hotových výrobků v oddíle tříděm a kompletovám.
Podle vybraných vzorových exemplářů, schválených

hlavmm inženýrem a náčelníkem OTK, provádí se kontrola
každého listu vytištěné mapy. Tisky, neodpovídající schvá-
leným vzorům, se vyřazují. Po vytříděm se jakostm tisky
oříznou a u několikalistových map se provede jejich kom-
pletovám. Na zadní stranu jakostních výrobků otiskne se
razítko s číslem pracovmka, který prováděl tříděm, který
prováděl kompletovám a inspektora OTK. Hotové, vy-
tříděné výrobky jsou přédány buď do skladu hotových
výrobků anebo k dalšímu zpracovám do oddělem knihař- .
ského po případě do oddělem podlepovám map.

Oddělení podlepování map zpracovávávícedílné mapy ná-
stěnné tak, že je nalepuje na plátno, ořízne a upraví k za-
věšem. Oddělem je proto vybaveno velkými pracovmmi
stoly, různými druhy rá~ů na napínání plátna a velkýmisu-
šicími skříněmi. ,
Práci na jednom úkolu provádí vždy kompletm skupina

zaměstnanců; každý z nich provádí jen určité úkony; touto
dělbou práce dosahuje skupina vysokýchvýkonůaodevzdá-
vá do skladu jakostně provedené výrobky.
Všechny práce v oddělem jsou normovány.
Za správný chod výroby v oddělem odpovídá náčelmk,

který je administrativně technickým vedoucím oddělem.
Oddělení knihařské provádí všechny knihařské práce spo-

jené s vazbou a,:].;nů.Proto je vybáveno modermrni kni-
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hařskými stroji pro skládání výtisků na formát, razicími,
sušicími a jinými. Mechanislce knihařských prací umožňuje
tomuto oddělení provést knihařské zpracování velkého
množství různých atlasů.
Veškeré prácej prováděné v oddělení jsou normovány.
V čele oddělení je náčelník, který spolu s výrobními

mistry řídí po organisačně technické stránce výrobu v od-
dělení a vede administrativní agendu oddělení.
Kromě těchto výrobních oddělení je v komplexním

kartografickémpodniku mechanické oddělení. Toto oddělení
pečuje o nerušený chod strojního zařízení kartografické
továrny, odstraňuje běžné závady na elektrickém, teplo-
vodném a vodovodním zařízení v podniku, a proto je vy-
baveno potřebnými stroji a nástroji.
Vedoucím tohoto oddělení je strojní inženýr, který řídí

odborné opravy na všech strojích a je odpovědný za správ-
ný a nerušený chod všech strojů a zařízení v továrně.
Organisační struktura administrativně řídících a hospo-

dářsko správních složekkartografické továrny je obdobná
jako v Podniku pro vědeckou redakci a sestavování map.
V čele podniku stojí ředitel; který osobně odpovídá

za veškerou činnost podniku a za splnění hospodářsko
finančního plánu podniku.
Hlavní inženýr podniku osobně odpovídá řediteli za

výrobně technickou činnost podniku.

Organisace kartografických podniků a kartografické vý-
roby, jak je zde popsána, má za hlavní cíl dát levná a hod-
notná kartografická díla státu a společnosti.
Dosažené úspě~hy sovětské kartografie nejsou jen vý-

sledkem -dobré organisace výroby. Mnoho jiných činitelů
má ještě vliv na kartografickou tvorbu, ať již je to dokonalé
plánování kartografických prací, mzdová a cenová politika
založená na hospodářském rozpočtu nebo účelný systém
kontroly prací ve výrobě, vysoká kvalifikace pracovníků
v kartografii a těsná spolupráce vědy s kartografickou
výrobou.
Všechny tyto činitele a jejich vliv na kartografickou tvor-

bu nám sovětští přátelé umožnili poznat během pobytu
v SSSR. Naší povinností je nyní vše.chcenných poznatků
a zkušeností využít pro rychlejší rozvoj československé
kartografie, při čemž bude nutno přihlížet k rozdílnosti
našich podmínek od podmínek v SSSR.
Naším cílem bude úroveň československé kartografie

povznésti v krátké době na vysokou úroveň kanografie
sovětské.

[1] L. S. Garajevskaja: Kartografija. Moskva 1952.
[2] I. N. Rusinov, A. V. Naumov, M. K. Bendovskij: Orga-

nizacija i planirovanije kartografičeskogo proizvodstva. Moskva
1954.

Současný stav method a technologických postupů
sovětské fotogrametrie

Ing. Václav Pichlík, GTÚ v Praze 526.918: 331.876 (47)
Methoda kombinovaná. Methoda stereotopografická: universální a diferencovaná. Geodetický podklad při diferencované

methodě. Přípravné práce před vyhodnocením na stereometru. Všeobecné poznámky a závěr.

Hlavním úkolem delegace čs. geodetů v Sovětském svazu
v r. 1955 bylo seznámit se. se sovětskými methodami
a technologickými postupy pro mapování v měřítkách
1 : 25 000 a větších. Delegaci byla dána možnost seznámit
se s těmito methodami a postupy v Moskevském aero-
geodetickém podniku (MAGP).
Podniky přímo podřízené GUGKv současné době za-

bývají se výrobou map v měřítku 1: 25 000 a 1 : 10000.
Mapování ve větších měřítkách provádějí podle potřeb
národního hospodářství příslušná ministerstva, jež mají
pro tento účel vybudovanou vlastní měřickou službu.
Fotogrametrie je účelně používána r při těchto měřic-
kých pracích. Podle informací sovětských soudruhů, jsou
methody a technologické postupy při mapování ve větších
měřítkách než 1 : 25 000 obdobné methodám a postupům,
používaným pro mapu v měřítku 1: 25 000.
Pracovní program v MAGP pro fotogrametrickou sku-

pinu, která byla částí delegace, byl vypracován tak, aby
s ohledem na délku pobytu v Sovětskémsvazubyla možnost
prakticky se seznámit s požadovanými technologickými
postupy. Tato práce a konsultace s nejpřednějšími sovět-
skými odborníky v mezích času, který byl k disposici,
přinesly fotogrametrické skupině mnoho poznatků, z nichž
o některých zde bude pojednáno.
Mapování v Sovětském svazu se v současné době pro-

vádí dvěma methodami. Jsou to methody kombinovaná
a methoda stereotopografická.

Methoda kombinovaná
Při kombinované methodě je použito jako polohopis-

ného podkladu fotoplánu. Fotoplán po identifikaci v poli,
po doplnění klasifikacía vyrýsovánívšech předmětů měření
je polohopisnou složkou mapy. Výškopisná složka se za-
měřuje za plného využití fotoplánu a přímo na fotoplánu
se řeší. Kombinované methody se užívá hlavně v rovinatých
nebo mírně sklonitých územích. Je to ku příkladu tam,
kde se projektuje zavlažovací systém a kde je nutno terén
zobrazit s vrstevnicovým intervalem 1m nebo 2,5 m.
V současné době kombinovaná methoda zaujímá ne-

celých 50% objemu mapovacích prací. V Sovětskémsvazu
jsou však rozsáhlá území, kde kombinované methody není
vůbec používáno. Je tam používána druhá, ekonomičtější
mapovací methoda, jejíž užití nyní a hlavně v budoucnosti
bude stále širší a širší. Je to methoda stereotopografická.

Methoda stereotopografická
Při methodě stereotopografické přechází váha z polních

prací na práce kancelářské. Polohopis a výškopis mapy je
výsledkem fotogrametrických prací v kanceláři. Fotc-
grametrické vyhodnocení výškopisu lze provést dvěma
methodami. Jsou to methoda universální a methoda di-
ferencovaná.

Methoda universální
Při universální methodě dostáváme po vyhodnocení

leteckých snímků polohopis a výškopis současně v ortho-
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gonální projekci a to mimo prací na multiplexu ještě
v měřítku požadované mapy. Čili při použití této methody
dostáváme přímo originál mapy v tužce. Je to nejpřesnější
fotogrametrická methoda, vyzkoušená při mapování území
ve velkých měřítkách. Její nevýhodou je vysoká cena
vyhodnocovSlcích strojů, jejich velká složitost, vyžadující
poměrně dlouhý výcvik vyhodnocovatelů a pečlivé za-
cházení se stroji. Transport, montáž a iustace jsou po-
měrně obtížné a potřebují hodně času. Též pracovní
prostor, potřebný pro stroje universální methody je po-
měrně veliký.
Mimo multiplexu, dávajícího výsledky s menší přesností,

. jsou nejznámějšími a nejpoužívanějšími stroji universální
methody stereoplanigraf Zeiss a autograf Wild.

Methoda diferencovaná

Diferencovaná methoda je methoda, při níž vyhotovení
polohopisu a výškopisu se provádí na sobě nezávisle.

Vyhotovení polohopt"su

Polohopis při diferenco~ané methodě je možno vyřešit
dvojím způsobem:
a) Polohopisem je fotoplán, doplněný podle klasifiko-

vaných snímků nebo klasifikovaných fotonáčrtů. Je nej-
přesnější polohopisnou složkou diferencované methody a je
zvláště nutný tam, kde je polohopis složitý. Jeho vyhoto-
vení v území se značným převýšením obvyklými metho-
dami je však zdlouhavé a méně přesné. Vyhotovení foto-.
plánu v horském území, díky horskému transformátoru
L. V. Pavlova je v Sovětském svazu již vyřešeno. Přesto
otázce vyhotovení fotoplánu v horském území je věnována
další pozornost a sovětský výzkum nachází nové řešení
tohoto problému. _
b) Polohopis při diferencované methodě, není-li k dispo-

sici fotoplán, se vyhotovuje tím způsobem, že na snímek,
v němž jsou zakresleny po vyhodnocení stereodvojice
vrstevnice, se zakreslí podle klasifikovaných snímků ještě
polohopis. Tak je na snímku vykreslen výškopis i poloho-
pis v centrální projekci, a to v měřítku snímku. Pak je
nutné, transformovat centrální projekci na snímku do
projekce orthogonální a to z měřítka snímku do měřítka
mapy. Tato transformace se provede takto:
Ze snímku, na němž je tuší vykreslen polohopis a výško-

pis, zhotoví se zmenšený diapositiv, na kterém je znázor-
něna již jen kresba polohopisu a výškopisu bez dalšího
fotografického obrazu. Takový diapositiv se nazýVá dia-
positiv čarový. Čarový diapositiv je nutný pro další práci
na jednotlivém projektoru, slmostatném přístroji ob-
dobné.n multiplexu, u kterého se p.wjektor upevňuje
na samostatném výškovém sloupu. Čarový diapositiv se
pomocí jednotlivého projektoru a za pomoci vlícovacích
bodů, vynesených na mapovém listě a vyznačených na
čarovém diapositivu, promítá postupně podle výpočtu po
zonách. Zony jsou voleny tak, že situační posuny na mapě
vlivem převýšení jsou v dovolených mezích. Promítnutý
obraz polohopisu i výškopisu příslušné zony z čarového
diapositivu na mapu se obkresluje tužkou.

Vyhodnocení výškopisu

Výškopis při diferencované methodě se vyhodnocuje na
topografickém stereometru F. V. Drobyševa. VylJ.odnoco-
vání se provádí na kontaktních kopiích leteckých snímků,
nalepených na skle, a to na topografickém stereo metru
STD-2, nebo STD-1. V současné době-jsou konány po-
kusy vyhodnocování výškopisu na diapositivech leteckých
snímků. Vyhodnocení na stereometru se provádí tak, že

po provedení orientace stereodvojice pohybuje se měřickou
značkou vyhodnocovaným prostorem. Měřickou značkou
na topografickém stereometru je nit (v praxi byla nahrazena
slabým kapronovým vláknem), jejíž obraz lze pomocí
paralaktického šroubu nastavit do výše určované vrstev-
nice. Obraz nitě protíná optický model terénu v bodech,
jejichž souhrn dává obraz vrstevnice, odpovídající na-
stavené výšce nitě. Tak postupně se dostane snímek se
zakreslenými vrstevnicemi, které jsou zobrazeny v centrální
projekci v měřítku snímku. Tyto vrstevnice je nutno
transformovat do orthogonální projekce v měřítku mapy.
Transformace se provádí dvojím způsobem:
a) pomocí stereoskopu, je-li k disposici fotoplán,
b) v opačném případě pomocí jednotlivého projektoru.,
Postup práce při tr .msformaci vrstevnic z centrální

projekce na orthogonální při použití jednotlivého projek-
toru je totožný s postupem popsaným při vyhotovování .
polohopisu na jednotlivém projektoru. -

Výhodou diferencované methody je malá pořizovací cena
stereometru, jeho jednoduchost, velká odolnost proti poru-
chám vzhledem k universálním strojům, snadnost trans-
portu a justace. Stereometr zaujímá minimální pracovní
prostor a zácvik na něm je mnohem kratší než na známých
universálních strojích. Svojí přesností vyhovuje sovětským
a nyní i našim požadavkům, kladeným na mapu 1: 25 000
a na mapy větších měřítek.

Nevýhodou diferencované methody je potřeba dalších po-
mocných strojů před vyhodnocením. Před vyhodnocením
je totiž nutné analyticky určit prvky vzájemné orientace.
Tyto jsou počítány z příčných paralax měřených stereo-

metrem SM-3, SM-4, nebo stereokomparátorem. Další
nevýhodou diferencované methody je nutnost provedení
určitých přípravných prací před vyhodnocením a po vy-
hodnocení pak nutnost transformace centrální projekce
do projekce orthogonální. Pro tuto transformaci je nutný
jednotlivý projektor.
Normy pro vyhotovení kartografické předlohy (sestavi-

telského originálu) podle jednotných výkonových norem
z roku 1954 jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1.

Vyhodno- Sestavení
Měřítko Příprav. na

práce cení výš- jednoů.Třída kopisu projektoru
obtížnosti

map~ snímku
km2 za měsíc.

I 41,0 41,0 61,0,
II 38,7 31,4 41,3

1 :10 000 1 :12000 III 36,7 22,2 30,5
IV 33,3 16,5 22,5
V 30,5 12,4 16,1

Podle sovětských jednotných výkonových norem z roku
1954 pro vyhodnocení výškopisu na stereometru je třeba
přibližně stejné doby, jako pro vyhodnocení výškopisu
a polohopisu mapy v měřítku 1: 25000 na universál-
ním stroji typu stereoplanigraf. Vyhodnocení universál·
ní methodou zvláště polohopisu je však snazší a přes-
nější než methodou diferencovanou. Přesto v Sovět-
ském svazu v podnicích spadajících pod správu GUGK
se používá k fotogrametrickému vyhodnocení výškopisu
skoro výhradně jen methody diferencované. Jen v přl-
padech mapování horských území, kde převýšení v me-
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zích stereodvojice způsobuje, že rozdíl vodorovných pa-
ralax při fotografování leteckou fotokomorou o fk = 100
mm je větší než 15 mm, je použit k vyhodnocení multiplex
nebo multiplex ve spojení se stereoskopem.

Diferencovaná methoda je široce používána a jistě bude
používána i v budoucnosti. Přesto ve vyzkumných ústavech
universální methodě a vývoji nových strojů pro tuto me-
thodu je věnována velká pozornost. Fotogrametrická sku-
pina měla možnost seznámit se s prototypy 2 nových'
universálních strojů. Jeden z těchto strojů bude nyní seriově
vyráběn. .

Zavedení diferencované methody v Sovětském svazu
vyplynulo z vlasteneckého úsilí sovětského lidu plnit vládní
,úkoly co nejhospodárněji. Před sovětské geodety byla
postavena nesmírně veliká úloha v oboru mapování.
Sovětští geodeti přistoupili ke svým úkolům s největší
vážností a odpovědností. Jejich práce je řízena a prováděna
tak, aby danými silami a prostředky vykonali vše, co bylo
uloženo. Pohlížíme s obdivem, jak na způsob jejich práce,
tak i na její výsledky.

Bez drahých universálních strojů jsou zvládány stano-
vené úkoly odpovědně a s největší hospodárností.

Za naprosté jednotnosti názorů, že ukládané úkoly na
mapování je možno vyřešit v nejkratší době jen fotogra-
metricky, a to ještě s menším nákladem, sovětští inženýři
geodesie, letecké fotogrametrie a kartografie věnovali nej-
větší pozornost studiu, výzkumu a zavádění fotogrametrie
do praxe. Dovedli najít nové stroje a methody, jimiž
s požadovanou přesností plní stanovené úkoly. V tomto
svém úsilí již od počátku měli a mají sovětští geodeti
plnou podporu vlády SSSR.

Pro zavedení diferencované methody, mimo ekonomic.
kých důvodů a uvedených výhod stereometru, byl rozho-
dujícím převládající typ mapovaného území Sovětského
svazu. Je to území s jednoduchým polohopisem a v přípa-
dech složitého polohopisu převážně s takovým převýšemm,
že není obtížné zhotovit fotoplán.

Geodetický podklad pro diferencovanou
methodu

Výškopis na stereodvojici se vyhodnocuje zpravidla ze
6 nebo někdy též ze 4 výškově určených vlícovacích bodů.
V ČSR zaměřuje se během polních prací výška i poloha
těchto bodů, body jsou nejčastěji určenyprotínáním, ně-
kdy polygonovým pořadem, takže bývají současně určeny
rovinné .souřadnice i nadmořské výšky,.

Určování vlícovacích bodů v Sovětském svazu oproti
tomuto obvyklému způsobu v ČSR, je odchylné. Vyplývá
hlavně z hustoty vybudované geodetické sítě. Mapování
v měřítku 1: 25 000 vychází z vybudované triangulace
III. řádu, kde hustota trigonometrických bodů je taková,
že 1 trig. bod připadá na 50 km2•

Vzorec P = 0,87 . S2

ukazuje závislost plochy a průměrné délky trigonometrické
strany. Průměrná vzdálenost trigonometrických bodů při
hustotě 1 bodu na 50 km2 je asi 7,5 km.

Z této skutečnosti vyplývá určování vlícovacích bodů
v SSSR. Pro měřítko 1 : 25 000 se obvykle určují výškově
4 vlícovací body na vzdálenost 2 až 3 základen fotografo-
vání. Výšky těchto bodů jsou určovány zpravidla nivelací.
Další výškové vlícovací body, potřebné pro vyhodnocení,
určují se některým ze způsobů fotogrametrického zhuštění
výškových vlícovacích bodů.

Pro vyhodnocerií polohopisu a tím i pro určení veličin,
potřebných k výškovému vyhodnocení, se zaměřují poloho-

pisně v řadě 4 body na vzdálenost 0,45 -;- 0,50 m, kde
11m je měřítko budoucí mapy. Polohopis dalších potřeb-
ných bodů se určuje fotogrametricky. Vlícovací body prd
vyhodnocení polohopisu a výškopisu nejsou tedy totožné.

Při praktické aplikaci technologických postupů výroby
map v měř. 1 : 25 000 byly určeny další potřebné poloho-
pisné vlícovací body radiální triangulací pomocí prů-
svitek a výškové body methodou prostorové triangulace
CNIIGAiK.

Polohopisné vlícovací body pro mapy větších měřítek
se určují stejným způsobem, jako pro mapu v měřítku
1 : 25 000. Výškové vlícovací body, potřebné pro vyhodno-
cení výškopisu se určují všechny geodeticky, nejčastěji
nivelací, a to proto, poněvadž přesnost výškového foto-
grametrického zhuštění pro měřítka mapy 1: 10 000 a
map větších měřítek není postačující.

Všeobecné poznámky

Fotogrametrická skupina během svého pobytu v Sovět-
ském svazu měla možnost poznat diferencovanou methodu,
která umožnila zmapovat území Sovětského svazu v mě-
řítku 1 : 100 000 ve velmi krátkém čase a která umožňuje
v současné době mapování ve větších měřítkách překvapu-
jícím tempem. '

Diferencovaná methoda a úspěchy sovětských geodetů
jsou výsledkem pochopení a podpory vlády Sovětského
svazu, velmi dobré práce vysokých škol, výzkumných
ústavů, vysoké odbornosti. vedoucích pracovníků a jejich
cílevědomé práce. Charakteristickým rysem jejich práce
je velmi dobrá organisace, plánování, plná podpora v hle-
dání nových cest, spojení theorie s praxí a vytváření tako-
vých podmínek, aby základní zákon socialismu byl naplňo-
ván skutky. Úspěchy sovětské geodesie jsou výsledkem vel-
mi dobré práce i výkonných pracovníků a jejich stálé
snahy o zvýšení vlastní kvalifikace, tak typické pro sovět-
ského člověka. Jsou výsledkem plného pochopení daných
úkolů a snahy tyto úkoly splnit co nejkvalitněji a v nej-
kratší době.

Během instruktáží a konsultací přišla 'delegace ve styk
jak s vedoucími, tak výkonnými sovětskými pracovníky,
Byly nám ochotně poskytnuty konsultace s význačnými
odborníky, jejichž jména jsme znali z odborné literatury.
Poznávali jsme jejich vysokou odbornost, spojenou se
skromností, ochotou a srdečností.

Získané odborné poznatky zůstanou spojené se vzpo-
mínkami na tyto vlastnosti a naší snahou bude využít
těchto zkušeností při řešení našich úkolů.

Připravné práce před vyhodnoceniEn
na stereoEnetru

Při popisu diferencované methody bylo poznamenáno,
že její nevýhodou jsou určité přípravné práce před vy-
hodnocením každé stereodvojice a po vyhodnocení popsaná
transformace centrální projekce na projekci orthogonální.

Přípravné práce před vyhodnocením na stereometru se
skládají především z těchto prací:

A. Určení prvků vzájemné orientace a z nich
souřadnic nadirových bodů.

Prvky vzájemné orientace je možno určit analyticky ze
změřených příčných paralax a nebo opticko-mechanickou
cestou na universálních strojích. V praxi se určují analy-
ticky, a to do hodnot sklonu snímků a převýšení v mezích
stereodvojice podle tabulky M. D. Konšina (tab. 2) [1].
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O 'I 1:10 11:7 I 1:5' I 1:31 1:2

fk (mm)", ve stupn'ích

70 3,0

I
2,5 2,0 1,6 1,2 1,0

100 4,0 3,0 2,5 2,0 1,6 1,3
200 4,5

I
4,0 3,5 2,9 2,4 1,8

Kde h' značí převýšení v mezích stereodvojice
H "výška letu

, fk " ohniskovou vzdálenost použité letecké
fotokomory. .

Pro analytický výpočet je nutné, aby sklony snímků byly
v mezích stanovených uvedenou tabulkou.

výpočty prvků vzájemné' orientace provádějí se vždy
ze dvou měření nezávisle a výsledky musí být v mezích,
jak ukazuje tab. 3, [1],

Tab. 3.

~

70
I

100
I

200

v minutáchUhly

T 5 5 7
e 8 8 12

kde T značí podélný sklon snímku
a e značí rozdíl příčných sklonů snímků ve stereodvojici.
V závislosti na velikosti úhlů sklonů snímků a převýšení

vmezích stereodvojicepočítají se prvky vzájemné orientace
jedním z těchto způsobů:

1. podle jednoduchých vzorců,
2. podle schematu J. P. Žukova,
3. podle schematu M. D. Konšina.
Otázce udržení fotoletecké komory v horizontální plJloze

v době fotq>grafováníje věnována v Sovětském svazu velká
pozornost. V současné době po výzkumných pracích
CNIIGAiK je zaváděna do praxe letecká fotokomora
s gyrostabilisátorem, zachovávající horizontální polohu
snímku tak, že středp,í chyba je ± 7' a maximální ± 20'.
Zavedení těchto fotoleteckých komor do praxe bude mít
velký ekonomický důsledek. Při pracích stereotopografic-
kých, kde je vyhodnocován výškopis diferencovanou me-
thodou bude možno prvky vzájemné orientace počítat
podle jednoduchých vzorců. Je-li výškopis vyhodnocován
universální methodou, zkrátí se podstatně potřebný čas
pro provedení relatívní orientace. Při vyhotovování foto-
plánu ze snímků s uvedenými odchylkami zkrátí se
doba potřebná pro překreslení snímku. Překreslení sním-
ku bude vlastně spočívat jen v převedení měřítka sním-
ku na měřítko mapy.

Další přípravná práce před vyhodnocením na stereo-
metru je:

B. Určení výšky letu a základny fotografování.
Před vyhodnocením výškopisu na stereometni je nutné

provést orientaci stereodvojice. Tato je ukončena tehdy,
když.měřené rozdíly vodorovných paralax na vlícovacích
bodech odpovídají vypočítaným rozdílům vodorovných

h
L1p = H ~ h . b

kde L1p je rozdíl vodorovných paralax bodu, jehož pře-
výšení nad výchozím bodem orientace je h, b je základna
fotografování odpovídající výšce výchozího bodu a H je
výška letu nad výchozím bodem. Je nutné znát, s jakou
přesností se musí určit hodnoty H a b, aby rozdíly vy-
počtených vodorovných paralax L1p byly správné.

Jestliže podle A. S. Skiridova [2] diferencujeme rovnici:
h

L1p= H_h'b

h bh
dL1p = H _ h db - (H _ h)2 - dH

hPoložíme-li 1. člen rovnice --- db = aH-h
H-h H

pak db = h a= ha - a

při malé hodnotě a je .db = a ~

Jestliže a je část celkové chyby v paralaxe závisící jen
od chyby v základně a jestliže (J položíme rovné 0,01 mm,
aby L1p bylo určeno s potřebnou přesností, můžeme podle
rovnice

H
db= 001-

h
stanovit, s" jakou přesností je nutné určit základnu b
v závislosti na výšce letu a převýšení.

Položíme-li druhý člen rovnice

bh
(H _ h)2 dH = ff

dH = ....!!- (H - h)2
bh

b dH
_ 0,01 (H - h)2

ne o - bh

čili závislost udávající s jakou přesností je nutné určit
výšku letu s ohledem na převýšení.

Připojená tabulka 4 udává nám hodnoty požadované
přesnosti určení výšky letu H.

f

výš k a letu H (m)
Převýšení

1000 I 150Ó 12000 12500 13000 , 3500 /4000na
snímku
h (m)

Nutná přesnost určení výšky letu ~H (m)

20 6 18
40 4 9 16 25 36,
60 2 6 10 16 24 33 43
80 2 4 8 12 18 24 32

100 1,5 3 6 10 14 19 25
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Chyba skreslení polohopisu Llr v mm

Měřítko 0,2 , I 0,3 .. I 0,4 \. 0,5

mapy
ve vzdálé'nosti rod s tře d u sní m k u (v cm)

1-

1 I \ I I I \ l I I 1 I 1 I I
m

4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7

\
vzniká převýšením terénu h (v m)

I

1:2000 2,0 1,6 1,3 1,1 3,0 2,4 2,0 1,7 4,0 3,2 2,6 2,3 5,0 4,0 3,3 2,9

1: 5000 5,0 4,0 3,3 2,8 7,5 6,0 5,0 4,3 10,0 8,0 6,7 5,7 12,5 10,0 8,3 7,2

1 :10 000 10,0 8,0 6,7 5,7 15,0 12,0 ' 10,0 8,6 20,0 16,0 13,3 11,4 25,0 20,0 16,7 14,3

1 :25 000 25,0 20,0 16,7 14,3 37,5 30,0 25,0 21,4 50,0 40,0 33,3 28,6 62,5 50,0 41,7 35,7

V Sovětském svazu při použití nového radiovýškoměru
bude možno výšky letu s potřebnou přesností lehce určit
z jeho údajů.
Je nutné poznamenat, že v Sovětském svazu pro letecké

fotogr~ování jsou užívány sovětské letecké fotokomory
s kratší ohniskovou vzdáleností než 200 mm, při zachování
rozměrů snímků 18 X 18 cm. Nejužívanější letecká foto-
komora má ohniskovou vzdálenost 100 mm, jsou však
též používány komory s ohniskovou vzdálenosti kratší.
Důvod užití leteckých fotokomor s kratší ohniskovou vzdá-
leností je ten, že výšková chyba fotogrametricky určených
bodů a fotogrametrického vyhodnocení vůbec je funkcí
výšky letu. Je tedy výškopis vyhodnocený ze snímků po-
řízených fotokomorou s kratší ohniskovou vzdáleností při
'zachování měřítka snímku přesnější než při použiti foto-
komory s ohniskovou vzdálenosti delší.
Podle údajů N. A. Sokolové je přesnost vyhodnocení ze

snímků pořízených leteckou fotokomorou o fk = 100mm
oproti vyhodnocení ze snímku téhož měřítka při fotografo-
vání leteckou komorou o fk = 200 mm asi 1% x větší.
Leteckých fotokomor s ohniskovou vzdáleností fk = 200

mm je 'používáno při mapování horských území nebo
i plochých území, je-li účelem fotoleteckých prací pořízení
fotoplánu jako podkladu pro kombinovanou methodu.
Tab. 6.

Závislost použité ohniskové vzdálenosti a chyby na foto-
plánu, vznikající vlivem převýšení reliefu, je dána rovnicí

r·h
L1r=--

fk' m
kde L1 r je skreslení na fotoplánu,

r je vzdálenost překreslovaného bodu od středu
snímku,

h je převýšení tohoto bodu na,d překreslovací ro-
vinou,

fk je ohniskovávzdálenost použité letecké fotokomory,
11m je měřítko fotoplánu.

Vzájemná závislost těchto prvků při fk = 200 mm je
zřejmá z tabulky 5.
Poněvadž můžeme však překreslovat na rovinu prochá-

zející středem přev)š:ní, může toto být dvojnásobné
oproti hodnotám, uvedeným v tabulce při zachování
stejné hodnoty skreslení.
Fotoplán se zhotovuje i tehdy, jestliže převýšení v užit- '

kové ploše snímku je větší než dvojnásobné hodnoty určené
z tabulky 5.Překreslování se provádí pak po vrstvách na
roviny, které jsou od sebe ve vzdálenosti 2 h. V praxi se
fotoplán zhotovuje, překreslujeme-li maximálně na 3 roviny

Při chybě skresleni polohopisu Llr v mm meZi sousedními vrstvami

Měřitko 0,2
I

0,3
I

0,4 I 0,5

mapy
ve vzdálenosti r od středu snímku (v cm)

1-

l 1 I 7 ·1 I
m

I I I I I I I I I I4 5 6 7 4 5. 6 7 4· 5 6 4 5 6 7

lze překreslovat snimky na 3 vrstvy až do převýšeni terénu

1: 2000 12 10 8 7 18 14 12 10 24 19 16 14 30 24 20 17

1: 5000 30 24 20 17 45 36 30 26 60 48 40 34 75 60 50 43

1 :10000 60 48 40 34 90 72 60 52 120 96 80 68 150 120 100 86

1:25000 150 120 100 86 225 180 150 128 300 240 200 172 375 300 250 214
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Tabulka 6 nám udává přípustné převýšení terénu
zobrazeného na snímku při překreslení na 3 vrstvy.

Závěr
Použití fotogrametrické methody při mapovacích pracích

v CSR nedosahuje zdaleka té míry, jako je tomu v SSSR.
Tato skutečnost vyplývá z neuspokojivého strojového vy-
bavení geodetické služby v CSR pro tuto methodu.

V SSSR je vybudován průmysl, který vyrábí veškeré
potřebné stroje pro fotogrametrii. Z vyhodnocovacích
strojů vyrábí doposud převážně topografické stereometry;
nyní však se již zavádí i výroba nových universálních
strojů sovětské konstrukce, která je jednodušší než kon-
strukce strojů typu stereoplanigraf Zeiss nebo auto graf
Wild, a přesto se těmito stroji dosahuje stejné přesnosti.
Avšak i při výrobě těchto nových strojů, podle informací
od sovětských soudruhů, je nutné počítat s dalším vy-
užitím diferencované methody a topografických stereo-
metrů. Rozhodujicím faktorem pro další ponechání diferen-
cované methody s použitím stereometrů je ekonomické
Wedisko, které musí být váženo, při zaváděIií nové nejvyšší
techniky i ve fotogrametrii, nehledě na to, že by nebylo
ani prakticky možné najednou nahradit veliký počet stereo-
metrů, které tak úspěšně plní mapovací úkoly, novými
universálními stroji, jejichž pořizovací cena mnohonásobně
převyšuje pořizovací cenu stereometrů. '

V nejbližší budoucnosti lze proto předpokládat použití
jak universální, tak diferencované methody. Při jejich
volbě budou rozhodující' účel, pro který bude mapo-
váno, požadavky na přesnost map a největší hospodárnost.

Pro stereofotogrametrické ')'hodnocování jsou u nás po-
užívány jen stroje stereoplanigraf Zeiss a autograf .\Vild.
Jejich malý počet určoval a určuje, do jaké míry fotogra-
metrie může pomoci v plnění mapovacích úkolů. Rostou-
cím požadavkům na mapování bude možno vyhovět včas
a hospodárněji jen při daleko širším použití fotogrametrie,
které je závislé na nákupu a dovozu nových fotogrametric-

Literární
522.7 (075.8) = 82 Ventcel, M., K.

Sferičeskaja astronomija. (Sférická astronomie.) Geodez-
izdat, Moskva 1952, 335 str., 116 obr., 3 pří!., 119 lit. Cena
11 rob. 30 kop.

Hlavní náplní učebnic pojednávajících o sférické astronomii
je vždy jedna a tatáž thematika: vysvětleni různých druhů sou-
řadnicových systémů, výklady o časomíře, paralaxe, aberaci,
precesi, nutaci, refrakci, interpolaci a vlastnim pohybu hvězd,
vše nejvíce s ohledem na výpočet zdánlivých mist hvězd. Všim-
něme si v následujícím, v jakých směrech je Ventcelova učebnice
přínosem s hlediska srozumitelného zpracováni látky a s hlediska
pedagogického.

1. V úvodě je krátce pojednáno o rozdělení astronomie a o spo-
lupráci astronomie s jinými přírodními vědami Obsáhlá je his-
torická část, v niž autor seznamuje čtenáře s dějinami astronomie
na území SSSR a s pracemi slavných astronomů carského Ruska
a Sovětského svazu. To je věc na niž se u nás stále ještě zapomíná.
Každá naše učebnice i vědecká práce by měla být opatřenaúvo-
dem, .v němž by byly pravdivě· a objektivně, bez zbytečného
vychloubání, uvedeny významné práce a příspěvky českých vědců
minulých dob. .

2. Sférická astronomie je jedním asi z osmi oddílů všeobecné
astronomie. Je tudíž spráVné, jestliže se čtenáři podává stručná
zmínka o sluneční soustavě, souhvězdích a hvězdném nebi.

3: Uvádí se efemerida Polárky a způsqb jejího sestavení.
Polárka je jednou z nejdůležitějších geodetických hvězd, takže
sestavení pracovní efemeridy je z tohoto hlediska velmi potřebné.

4. Podrobná je partie o kolísání pólu, které je nejzajímavějším
přírodním zjevem v oblasti sférické a geodetické astronomie.
Jednou z prvních stanic,. které se účastnily prvního sledování

kých strojů. Volba a nákup vyhodnocovacích fotogra-
metrických strojů budou jistě určovány velikostí úkolů,
účelem a druhem prací, požadovanou přesností, měřítkem
mapy, charakterem mapovaného území a optimální hospo-
dárností.

Nákup topografických stereometrů musel by být spojen
s nákupem letecké fotokomory s ohniskovou vzdáleností
1,00 mm, přesných stereometrů a jednotlivých projektorů.
Zavedení diferencované methody vyžádalo by si určitého
času, nutného pro rozšíření fotogrametrických kádrů a pro
osvojení si nových technologických postupů. Lze očekávat,
že by pro usnadnění a zkrácení přípravných prací při dife-
rencované methodě bylo prospěšné užití některého z uni-
versálních strojů ve spojení s určitým počtem stereometrů.
Volba methody bude jistě odvislá od daných úkolů lt"od
počtu universálních strojů.

Z uvedených tabulek a popisu diferencované methody,
přicházelo by její užití v úvahu tam, kde lze vyhotovit foto-
plán. Byla by to území s takovým převýšením, kde při
zachování horizontální polohy letecké fotokomory v době
fotografování bylo by možné počítat prvky vzájemné
orientace podle jednoduchých vzorců, nebo podle schematu
Žukova a kde v přípravných pracích dodržení přesnosti
v určení základny fotografování a výšky letu by nebylo
obtížné.

Před čs. geodety stojí nové veliké úkoly. V práci na
těchto úkolech jim vydatně pomůže širší použití sovětských
zkušeností získaných jak z těsnějšího styku se sovětskýnti
geodety, tak i poznatky z bohaté sovětské odborné litera-
tury.

Literatura:
[lJ M. D. Konšin: "Metody i priemy fotogrammetričeskich

robot pri sozdanije topografičeskich kart", Geodezizdat, Mosk-
va 1952.

[2] A. S. Skiridov: "Stereofotogrammetria", Geodezizdat,
Moskva 1951.

hlídka
kolísání pólu byla i pražská observatoř. Výsledky tohoto měření
jsou 'uloženy v publikaci Weinek, Definitive Resultate aus den
Prager Polhohen Messungen. Je to malá ukázka toho, že i před
více než sedmdesáti lety žili pokrokoví lidé, kteří byli schopni
přijímat a realisovat nové mylšenky. Pří budováni socialismu u nás
se musíme opirat nejen o Sovětský svaz a o jeho zkušenosti,
získané v minulých třiceti osmi letech, ale i o zkušenosti a práci
všech pokrokových českých lidí,· kteří žili před námi. Zřízení
československé šířkové služby v rámci Ústřední správy geodesie
a kartografie by mělo být jedním z vědeckých úkolů této instituce.

5. Kapitola o hvězdných katalozích je velmi podrobně zpra-
cována a autorovi se podařilo srozumitelně popsat tu část hvězd-
ných ročenek a katalogů, jejíž znalost je bezpodmínečně nutná
k výpočtu zdánlivých míst hvězd. Grafické znázorněni průběhu
změn zdánlivého místa hvězdy TJ Cass ve dvou letech a průběhu
změn souřadnic téže hvězdy jen vlivem roční aberace a nutace
jsou velmi názorné. Je jen škoda, že popisované katalogy obsahu-
jící 2957 a 1 967 hvězd jsme dosud v ČSR neviděli. Velmi dů-
ležité a v současné době velmi potřebné jsou partie pojednávající
o systematických rozdílech dvou katalogů na př. FK3 a GC
a o převodu k jednomu systému hvězdných souřadnic.

6. Oddíly pojednávající o hvězdných katalozích a jejich sesta-
vení přinášejí řadu nových sdělení, která jsou dokladem toho,
že Slavná.tradice pulkovských katalogů byla mnohonásobě pře'-
kročena.

7. Velmi mnoho místa je věnováno časomíře, převodu času
hvězdného na střední a naopak a různým jiným úlohám. Důležité
jsou příklady, které doprovázejí slovní výklad. Často je použito
jednoduchého grafického znázorněni, které má význam zejména
pří výpočtu 'zdánlivých míst hvězd interpolací z desetidellní neb
denní efemeridy.
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8. Důkladně je projednána závislost mezi souřadnicemi rov-
níkovými a horizontálními. To je správné, poněvadž tato zá-
vislost má v geodetické astronomii velkou důležitost. Podrobně
je vysvětlen i průchod hvězdy poledníkem, prvním vertikálem ,
a v digresi. Velká pozornost je věnována změnám azimutu a ze-
nitové vzdálenosti s časem, poněvadž tyto vt,tahy se opět velmi
často užívají.
Máme-li .hodnotit Ventcelovu knihu s hlediska požadavků,

které klademe na vysokoškolské učebnice, a z hlediska srozu-
mitelnosti, úplnosti, účelnosti a možnosti praktického použití,
můžeme říci, že již dlouho jsme neviděli tak pečlivě a vzorně
sepsaIlou sférickou astronomii. Čteme-li však předmluvu, je nám
vše jasné. Autor v ní děkuje všem ostatnim členům, profesorům,
docentům i jiným pracovníkům katedry astronomie MIIGAiK
za přátelskou pomoc při psaní knihy. Z toho vyplývá, že v So-
větském svazu je přátelská a nesobecká vzájemná pomoc a pod-
.pora všech odborníků téže specialisace samozřejmou věcí. Z ta-
kové vzorné spolupráce, která je u nás bohužel dosud řídkým
zjetem, mohou vzejít knihy jáko Ventcelova Sférická astronomie.
Můžeme ji vřele doporučit studujícím naší zeměměřické fakulty
a všem ostatním zájemcům. Dr Lukeš

526.1 (075.8) = 82 Zakatov, P. C.
Kurs vysšej geodezii. (Kurs vyšší geodesie.) Geodezizdat,

Moskva 1953,405 str., 162 obr.,60 tab., 3 sch. Cena 14,25 rublů.
Kurs vyšší geodesie profesora Zakatova je nám zvlášť milý.

Prohlížíme-li jeho stránky, zdá se nám, jako bychom listovali
ve vyšší geodesii akademika Ryšavého, zejména v té části, která
pojednává o řešení různých úloh na elipsoidu. Kniha je určena
posluchačům vyšší geodesie specialisace Aerofotogeodesie. Je
proto náplň knihy i rozdělení jednotlivých kapitol poněkud ne-
zvyklé. Posluchačům se má totiž poskytnout souborně a ve vzá-
jemné souvislosti celá bohatá látka, která patří nebo bézprostředně
navazuje na vyšší geodesii v užším slova smyslu.
Autor rozdělil knihu na 11 kapitol. Prvních šest kap~tol po-

jednáváo základních vzorcích a křivkách na elipsoidu, o řešení
sférických a sféroidických trojúhelníků a o výpočtu geodetic-
kých šířek, délek a azimutů. Sedmá kapitola je věnována Gaussovu
zobrazení. Osmá kapitola obsahuje výklady o tížnicových od-
chylkách. V deváté kapitole-se mluví o gravimetrických metho-
dách stanovení tížnicových odchylek. Desátá kapitola je nejroz-
sáhlejší a je věnována sférické a praktické astronomii a konečně
jedenáctá kapitola se zmiňuje o stupňových měřeních.
Všimněme si v následujícím těch statí a partií, které v českých

učebnicích nebyly públikovány nebo které přinášejí nové, a
řekněme rovnou, praktické poWedy do. oblasti vyšší geodesie,
hodné následování.
1. Autor uvádí výpočet plochy lichoběžníka na elipsoidu.

Tento úkol často přichází v úvahu při výpočtu plochy zemského
povrchu, ohraničeného dvěma poledníky a dvěma rovnoběžkami
a zobrazené na jednom listě mapy.
2. Značnou pozornost věnuje křivkám na elipsoidu, normálním

řezům, geodetické křivce a jejich vzájemným vztahům.
3. Je popsána methoda řešení přímé geodetické úlohy způ-

sobem pomocného bodu a podle postupu udaného profesorem
Krasovským.
4. Uvádějí se diferenciální vzorce, které udávají změny sou-

řadnic trigonometrického bodu v důsledku změn souřadnic a azi-
mutu základního bodu a diferenciální vzorce, vyjadřující změny
souřadnic bodů v důsledku změn elementů referenčního elipsoidu.
5. Vycházeje ze základních vzorců věnuje autor pozornost

zejména výpočtům rovinných souřadnic Gaussových pomocí
tabulek, které v SSSR sestavili Krasovskij, Izotov, Larin a Vi-
rovec. Tabulky Virovcovy převedl do češtiny a upravil Ing.
Storkán pod názvem: Kartografické tabulky pro nové mapy
1 : 5 000 a 1 : 2 000. ,
6. Autor diskutuje obsáWe druhý člen Laplaceovy rovnice

A A' (" ')' 1)cosA - Z;sinA= - /1, - /1, smtp + -------
tg Z

a vyšetřuje vliv odchylek tížnice na zenito;vévzdálenosti. Vykládá
podrobně methodu astronomické nivelace k stanovení relativního
rozestupu geoidu a referenčního elipsoidu, zmiňuje se o' vývo-
dech Sludského, který ukázal na systematický .průběh geoidic-
kých vln. Geoid probíhá nad elipsoidem na moři a pod ním na
kontinentech, jak fe vidět ze dvou grafů, které vznikly extra-
polací profilu geoidu na rovník. V závěru těchto úvah profesor
Zakatov správně uvádí, že v současné době problém určování

geoidu, tvaru a rozměrů zemského tělesa neni ještě ani zdaleka
zakončen. To by si měli uvědomit všichni ti, kteří si někdy lehko-
myslně a zcela neodpovědně myslí, že zeměkoule je již dokonale
změřena a že studium takových otázek, jako jsou odchylky tíž-
nice, převýšení geoidu nad elipsoidem, studium kolísání pólu
a měření času, není ničím jiným než nádhernou pošetilostÍ. Sku-
tečnost je taková, že zeměkouli i když jí již několik set let vědecky
měříme, ještě neznáme tak, jak bychom potřebovali, zejména
máme-li na' mysli pořízení jednotného světového geodetického
systému. '
7. Uvádí se vzorec Stokesův k určení odleWosti N geoidu nad

elipsoidem z roku 1849,' jsou-li známy anomalie síly tíže
2" 2"

N = 4~Y f f.dg S~'P) sin'P d'P dIX
o o

a vzorce WeÍÍing-Meineszovy k stanovení složek odchylky
tížnice

2" "
Z;"= 2~ f cosocdocf.dg Q d'P ,

o o

2n "
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o o

které vznikly derivováním horní rovnice pro N. Tyto vzorce
odvozené před 20 lety našly praktické užití až v pracích sovětských
vědců, zejména Molodenského, a jsou základem astronomicko-
gravimetrické nivelace. Autor vysvětlil podstatu této methody
srozumitelně a přístupně.
8. V oddíle o astronomickém určování polohy bodu na zem-

ském povrchu jsou nejprve stručně vysvětleny základy sférické
astronomie nutné k porozumění method geodetické astronomie.
Z method, jež vedou k určení zeměpisné šířky věnuje se největší
pozornost methodě Polárky. Uvádí se přibližný způsob výpočtu
pomocí tabulek uveřejňovaných každý rok v ročence Astrono-
mičeskij ježegodnik a pracovní efemerida Polárky. Jen letmo se
autor zmiňuje o methodě Horrebow- Talcottově a Sterneckově.
Více místa je věnováno způsobu Somnerovu k současnému určení
zeměpisné šířky a délky a methodě Cingerově. Z method k určení
astronomického azimutu se udává přesná i přibližná methoda
pomocí Polárky amethoda prof. Krasovského. Methody použí-
vající Slunce k určení šířky, korekce chronometru a azimutu
ukazují nejen na možnost uplatnění za určitých podmínek a po-
žadavků, ale i na možnost porovnání s hlediska přesnosti s me-
thodami nočnimi. Celý oddil podává studujícímu i jinému zá-
jemci ucelený názor a poWed do oblasti sférické a geodetické
astronomie a je vzornou ukázkou encyklopedického zpraco-
vání látky, která svou jasností a úplností výkladu se může kdykoli
stát dobrým základem a východiskem pro specialisaci.
.Klasifikace astronomických bodů a method k určení šířek,

délek a azimutů na sovětských Laplaceových a astronomických
bodech I. až III. řádu i stručný nástin důležitosti a významu
pulkovské observatoře v oblasti astronomicko-geodetických prací
je opět dokladem jak sovětští autoři nikdy nezapomínají na spo-
jení theorie s praxí li na poučení z dějin.
. 9. Poslední kapitola věnovaná stupňovým měřením pěkně
vysvětluje klasickou theorii měření poledníkových a rovnoběž-
kových oblouků. Kapitola je zakončena popisem astronomicko-
geodetických prací v předrevolučním Rusku a v Sovětském svazu.
V závěru knihy uvádí autor řady a některé vzorce sférické

trigonometrie.
Na čtyřech stech stranách se profesoru Zakatovovi podařilo

vysvětlit mnoho obtížné látky z oblasti vyšší geodesie. Stejně
jako u publikace Ventcelovy i zde vidíme širokou a přátelskou
pomoc a podporu řady specialistů téhož oboru.
Kniha Zakatovova vyniká však ještě jednou zvláštnostÍ. Jsou

to všeobecné úvody ke každé kapitole, které studujícímu i čtenáři
poskytují ucelený pohled na látku, která jej v kapitole očekává.
Jimi dává autor čtenáři jedinečnou kostru, která každému umož-
ňuje snadnou představu o vzájemné souvislosti látky v jednotli-
výcl;1kapitolách. Knihaprof. Zakatova je vzornou vysokoškolskou
učeJ:)nicípro IV. aV. semestr specialisaceAerofotogeodesie. Kniha
vyšla již ve druhém vydání o 10000 kusech výtisků. Není třeba
ji doporučovat, náplní i ,způsobem zpracování se doporučuje
sama. Dr Lukeš

.O zn á m e n í. Ústřední správa geodesie a kartografie oznamuje, že celo stá t n í a k t i v, oWášeIÍý v 10. čísle tohoto
časopisu na 4. straně obálky na měsíc listopad t. r., se z technických důvodů odkládá. Přípravný výbor aktivu.
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