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Dne 1. září 1953 bylo dřívější oddělení zeměměřického
inženýrství při 'stavební fakultě tVUT v Praze vyčleněno
z této fakulty a byla v rámci tVUT zřízena samostatná
zeměměřická fakulta. Byla tím splněna žádost čs. země-
měřické veřejnosti, tlumočená na zeměměřickém aktivu
v únoru 1953 v Praze, plně oprávněná tím, že samostatná
fakulta může lépe plnit své společenské poslání: vychovávat
kvalitní inženýrské kádry oddané myšlence socialismu a svou
vědeckou prací sloužit lidu.
Pracující lid socialistického teskoslovenska očekává od

nové fakulty, že zmíněné úkoly budou plněny ze všech sil.
Socialismus jako společenský řád stojí nad kapitalismem
a věda a technika mají v něm zcela nové poslání. Kapita-
lismus budoval tec~nické projekty, aby mu přinášely zisk
za současného strádání milionů pracujících. V socialismu
však věda a technika pracuje k rozhojnění hmotných a kul-
turních statků pro pracující masy a snaží sejim ulehčit práci.
Nové poslání vědy a techniky si vyžádalo i zásadní změnu

práce na vysokých školách. Není to jen podstatné zvýšení
počtu posluchačů na všech technických fakultách, nýbrž
i zásadní změny v obsahu a duchu výuky.
Fakulta musí být úzce a bezprostředně spojena s hospo-

dářským i kulturním životem naší vlasti a k jeho potřebám
zaměřit pedagogickou i vědeckou činnost. Proto od letošního
školního roku se posluchači počínaje třetím ročníkem dělí
na tři specialisace:

specialisaci geodetickou,
specialisaci hospodářsko-technických úprav pozemků
(HTÚP),

specialisaci kartografickou.
Specialisace nejsou úzké a mají široký společný základ

v theoretické průpravě prvých dvou ročníků. Dále se absol-
venti všech tří specialisací důkladně naučí všem způsobům .
vyměřování a mapování v terénu s příslušnými výpočty
a grafickým zpracováním. Rozlišení specialisací nastane
až v části předmětů vyšších ročníků.
Posluchači geodetické specialisace se dále podrobněji

seznámí s methodami měření astronomic;kého, s měřením
vysoké přesnosti, s důlním měřením, s geodetickou přípravou
inženýrských a pozemních staveb a přenášením jejich pro-
jektů do přírody. Absolventi této specialisace budou z nej-
větší části zapojeni do současného budování klíčového prů-
myslu.
Absoventi specialisace HTÚP budou tvořit významnou

složku technických kádrů, které podle usnesení X. sjezdu
KSt mají pomáhat socialisaci a zvýšení zemědělské výroby.
Proto při studiu dále encyklopedicky poznají zemědělskou
výrobu, výstavbu komunikací a vodohospodářství.
Posluchači kartografické specialisace najdou uplatnění

. v kartografické výrobě původních i odvozených map, sou-
středěné celostátně novým vládním nařízením. Osvojí si
proto dále i zeměpis, koncepci a' výrobu odvozených map,
aby mohli přispět ke zkvalitnění dosavadních kartografic-
kých děl v naší zemi.

Podrobnější učební plán každé specialisace najde čtenář
uvnitř tohoto čísla.
Poslední dvě specialisace jsou nové a znamenají i pod-

statné rozšíření působnosti našich absolventů v socialistické
výstavbě. Znamenají ještě více: zeměměřičtí inženýři 'V nich
. nezůstávají na pouhém znázornění situace a terénu, tedy na
činnosti konstatující, nýbrž svými návrhy komunikací,
sídlišť a vodohospodářských zásahů při pozemkových úpra-
vách ještě více se zapojují do tvořivé projekční činnosti,
kterou se přetváří příroda ve prospěch pracujících. Stejně
tak i koncepce každé odvozené mapy dá vznik novému
kartografickému dílu, jehož funkce bude závislá na volbě
zobrazení, na výběru obsahu a použití výrazových pro-
středků.
Sotva jinde najde zeměměřický inženýr tak bezprostřední

službu lidu jako v HTÚP. Bude pracovat v těsném styku
s pracujícím lidem, bude řešit jeho pracovní potíže a hledat
cestu ke zlepšení jeho života. Může být větší odměna techni-
kovi než vědomí, že sta pilných rukou bude uskutečňovat
jeho myšlenky?

Se Zřetelem k novému uspořádání specialisací byl upraven
i stav kateder. Výuka a vědecká činnost je nyní rozdělena
do 5 kateder (v závorce uveden vedoucí profesor): matema-
tiky (Pleskot), geodesie (Ryšavý), vyšší geodesie, astronomie
a geofysiky (Buchar), mapování a HTÚP (Potužák),
kartografie (Bďhm) .
Posle'dní organisační změny znamenají určitou stabilisaci,

která umožní přejít k intensivní pedagogické a vědecké práci.

Naše fakulta však nechce vyučit pouhé odborníky, kteří
by k boji o socialismus zaujímali postoj nezúčastněného
diváka, postoj zbabělého objektivismu. Kapitalismus zá-
měrně potlačoval politickou výchovu, aby pomocí apoli-
tických odborníků mohl vykořisťovat pracující lid. Naše
fakulta je však povinna vychovat pro socialistickou republiku
inženýry, kteří současně dovedou a chtějí být i veřejnými
pracovníky. Chceme vychovat absolventy, kteří chápou své
společenské poslání, význam své práce z celostátního zletele
i historickou úlohu dělnické třídy'v boji za beztřídní spo-
lečnost. Pomáhají nám v tom katedry společenských věd,
které vyzbrojují posluchače marxistickou dtalektikou a světo-
vým názorem dialektického materialismu k tomu, aby viděli
i dále za svůj obor, chápali jednotu theorie i praxe a souvislost
všech jevů v# svém oboru i mimo něj. Pomáhají posluchači
poznat zákony společenského vývoje a jeho místo v boji
o světový mír a socialismus.

Politická výchova musí však prolínat i odborné přednášky,
Je třeba ukazovat, že pokrok.ovost vědy leží v neustálém
výzkumu, soutěžení, zlepšování a zejména ve službě lidu,
seznámit posluchače především s úspěchy vědy české a so-
větské a učit, jak nejlépe uplatní sdělované vědomosti při
budování socialismu. Cestnou povinností .všech učitelů je
napsat učebnice nebo skripta, která jsou po odborné a ideo-
logické stránce na výši, a pořídit potřebné vyučovací po-
nmcky.

1955/21



Geodetický obzor
sv. 1/43 (1955) Č. 2

Splněni těchto úkolů žádá i politickou vyspělost každého
učitele. Fakulta proto pořádá přednášky a diskuse ke zvyšo-
váni ideově politické úrovně svých učitelů.

Chceme,'aby naši učitelé živě sledovali politické a hospo-
dářské děni, kterým žije naše republika, měli jasno v hlavách
a byli tak vyzbrojeni proti každému nebezpeči objektivismu,
kosmopolitismu nebo buržoasniho nacionalismu.
Ke správnému zaměřeni výuky chce naše fakulta pracovat

v nejužšim spojeni, s praxi. Dvanáct externich učitelů,
vynikajicich to odborniků z praxe, ve svých přednáškách
sděluje posluchačům své bohaté zkušenosti a s dalšimi při-
slušniky zeměměřických závodů se účastni schůzi kateder
a jsou členy zkušebnich komisi. Naši mladši učitelé konaji
svou závodni praxi o prázdninách. Starši učitelé se scházeji
s přislušniky praxe při práci v redakci našeho odborného
časopisu, různých komisich a institucich a při přednáškách
Cs.-sovětského institutu. Je žádouci tento stále ještě Ndký
styk rozšiřit: naši soudruzi ze závodů by neměli vynechat
ani jednu schůzi katedry a zvát i učitele do svých závodů
na pracovni porady.
Fakulta bude doplňovat všechna volná učitelská mista

veřejným konkursem. Uvitá připadné doplněni svých kádrů
zkušenými pracovniky z praxe, kteN prokáži schopnosti
pedagogické a vědecké práce.
Na naši fakultě bylo zřtzeno i dálkové studium.

Chceme tak plnit usneseni vlády, kterým se v socialismu
umožni každému přístup ke vzděláni, o které má zájem
a ke kterému má schopnosti.

V ědecká práce na fakultě je druhou složkou podmiňu-
jid vůbec vysokou školu. Ministr ŠtoU správně řekl: "Bez
vědecké práce nemůže být vysoké školy." Takový nedostatek
by vedl k povrchnimu iJzděláni, k mechanickému předáváni
hotových fakt a pouček, k odtrženi praxe od theorie. Je
nepochybné, že úroveň absolventů každé vysoké školy je
př~mo závislá na vědecké úrovni a vědecké aktivitě učitelů.

Trváme proto na tom, aby každý vysokoškolský učitel
sám vědecky pracoval; vzorem jsou nám zde vysoké školy
sovětské. V socialismu se však i vědecká práce plánovitě
organisuje a usměrňuje tak, aby sloužila lidu. Každý z našich
učitelů má dlouhodobý plán vědecké práce, prodiskutovaný
na katedře; každý mladši učitel má jako vedouciho některého
staršiho učitele.
Nejlepši formou výchovy vědeckého dorostu je řádn4

aspirantura, kde vláda udělenim stipendia a přidělenim
vedouciho profesora zbavuje nadějné mladé vědecké sily
všech starosti o hmotné zabezpečeni, čas, pochopeni pro své
s11lJ.hyi o nalezeni vhodného učitele. V poslednim roce byla
zavedena i forma externi aspirantury bez přerušeni za-
městnáni, kterou pravděpodobně zvoli všichni naši učitelé,
kteři dosud neziskalť akademického titulu. Tato externi
aspirantura je určena i soudruhům ze závodů, chtějicim
ziskat titul kandidáta technických věd.

S výchovou vědeckého dorostu je však'"'třeba začit již
u studentů. Prostředkem k tomu nám budou vědecké kroužky
posluchačů a semináře, kde se studenti seznámi s methodikou
vědecké práce a kde se u mnohého vzbudi touha po vědecké
práci. _
Nejpřirozenějši jednotkou pro vědeckou práci je katedra,

která sdružuje učitele i pracovniky ze závodů spojené spo-
lečnou problematikou. Zde se má vytvořit ovzduši nabité
podněty, zde se má rozvinout boj názorů, provádět kritika
a sebekritika, aby tak vzešly ze společného úsili nové myšlenky.

Vědecké poznáni nikdy nekonči, stále odkrývá nová pole
a klade nové otázky. U jednotlivce má své hranice; bez

hranic však může poznávat kolektiv - pokoleni za po-
kolenim. Skutečný vědecký pracovnik se děli o nalezené
problémy a v mladých vidi dědice svého celoživotniho poznáni
a pokračovatele ve své práci.
Chceme, aby naše fakulta byla respektovaným ohniskem

vědecké práce. Pak musi výsledky našich praci předbihat
praxi, zlepšovat jeji pracovni methody, ukazovat ji cestu.
To je smysl pokrokovosti vědy. Opět to vyžaduje těsné
spojeni školy se životem, se socialistickou výstavbou republiky.
Musime své výsledky praxi ověřovat, nesmime se od ni
odpoutat a upadnout do samoúčelného pěstováni' "vědy
pro vědu". Na druhé straně však neni třeba upadnout do
prakticismu a čekat jen na požadavky praxe. Vime, že
mnohému výzkumu, významnému pro praxi, předcházelo
dlouhodobé bádáni v theoretických základech (na př.
v určováni vzdálenosti pomoci' radiových vln a světla).
Budeme proto u aspirantů žádat co nejhlubši studium theo-
retické a sami budeme budovat důkladné theoretické zákla-
dy svých disciplin.
Katedra geodesie se zaměři na výzkum v konstrukci

geodetických strojů, která je úzkým profilem v čs. výrobě
na zhospodárněni a mechanisaci měřických a výpočetnich
postupů. Odpovědným úkolem bude hledat správné methody
pro geodetickou přípravu průmyslových projektů a důlniho
měřeni. K plnému rozvinuti vědecké' práce bude třeba vy-
budovat laboratoř geodetických přistrojů.
Katedra vyšší geodesie, astronomie a geofysiky,

vybavená astronomickou observatoři, může vykázat úspěch
v konstrukci nového neosobniho mikrometru a zenitteleskopu
prof. Buchara. Má vděčné pole vědeckého bádáni v oboru
budováni čs. geodetických základů a jejich zapojeni do mezi-
národni soustavy.
Katedra mapováni a BT ÚP má nejaktuálnější

themata ze všech kateder. Je to předevšim mechanisace
topografického mapování p1Jmocifotogrametrie, tak nutná
k rychlému pořízení celostátnich mapových děl. Jeji fotogra-
metrická laboratoř je však dosud nedostatečně vybavena
prostorově i přístroji. Široké pole výzkumu se otevirá ve
specialťsaci BTÚP, kde bude třeba hledat nejlepši způsoby
organisace jejich prováděni. Výsledky studii zde budou
přimo sloužit pracujicimu lidu venkova.

Katedra kartografie bude řešit otázky matematické
kartografie a kartometrie. Může se v ni vytvořit i pracoviště
pro dosud opomijený výzkum v praktické kartografii;
k tomu účelu také buduje usilovně novou kartoreprodukčni
laboratoř.
Katedra matematiky přispě.J'e ke školeni vědeckého

dorostu (aspirantů) theoretickými základy. Je však v ní
dále soustředěna i výuka a vědecká práce pro celé Cvur
v oboru numerických a grafických method početnich.
Dosavadní vědecká činnost našich učitelů se obráži zejména

v publikacich; jejich odborné články se vyskytuji zejména
v tomto časopisu. Ukázkou naši práce je nyni celé toto
číslo,' dalšt výsledk:r vědecké práce naši fakulty pozná
veřejnost na vědecké konferenci CVUT plánované v únoru t. r.

Ke splněni vytčených úkolů chceme nejvyšši měrou využivat
sovětských zkušenosti. Sovětská geodesie a kartografie
bude nám vždy vzorem svou št'astnou synthesou theorie
a praxe a svou přimou službou budováni komunismu, svou
službou lidu. Pevný theoretický a ideologický základ, pr~
myšlená methodologie a velká péče, věnovaná sovětskou
vládou, přivedla ji na takovou výši, že má světové prvenství
jak v bádáni tak i v imponujicim' rozsahu svých prad, budo-
vaných na přtsně vědeckém základě.
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Zatim čerpáme sovětské zkušenosti jen z literatury. Na-
cházíme zde velkou pomoc především v tak soustavném
zpracování některých úseků, jaké v žádné světové literatuře
nenalézáme. Příkladem může být obor přesné polygono-
metrie, gravimetrie, určování rozměrů a tvaru Země a jiné.

Sovětské publikace nám však především ukazují správnou
cestu, jakou se má výzkum a vědecké bádání ubirat. Při své
orientaci na sovětskou vědu nechceme upadnout do pocitu
méněcennosti a omezit se na pouhé přejímání hotových so-
větských zkušeností, zůstávat dobrovolně jen v úloze žáka
vůči učiteli. Budeme se snažit získané poznatk.y dál tvořivě
rozvíjet cestou a methodami sovětské vědy. Vždyť i česká
geodesie má bohatou tradici a podala mnohdy vrcholné
výkony!

Nezavedeme proto ve výuce pouhé překlady sovětských
učebnic, nýbrž budeme psát vlastní učebnic-e, kam kromě
sovětských zkušenosti uložíme i výsledky čs. geodesie a učeb-
nice zaměříme pro naše poměry a potřeby. Tento názor
jistě maií i sovětští vědci a byli by zklamáni, kdyby nás
navštívili a místo našich učebnic našli doslovné' překlady
svých děl. Nepochybujeme zato o jejich radosti, najdou-li
u nás tvořivou činnost rozvijenou jejích osvědčenými metho-
dami.

Ke studiu sovětských pramenů je třeba znát ruský jazyk.
Každý posluchač a učitel může stupňovat své zdokonalení
v ruštině v nepovinných kroužcích zavedených i pro II I.
a IV. ročník.

S velkou ochotou vítáme i výsledky geodesie a kartografie
ze zemí lidových demokracii.

I při zásadní orientaci na sovětskou vědu neodmítáme
čerpat z výsledků geodesie a kartografie 'Zl zemích kapita-
lismu. Opatřujeme pro naši fakultní knihovnu kvalitní
di/a geodetů německých, francouzských, italských a j.
a odebíráme tamější odborné časopisy. Přistupujeme ovšem
kriticky k iejich studiu, studujeme a uplatňujeme nalezené
kladné výsledky, aniž bychom přejímali případné nesprávné
zaměření nebo oficiální postoj tamějších vedoucích míst.

Stejně tak neodmítáme styk s geodety kapitalistických
zemí a jsme pro účast ČSR v mezinárodních sdruženích
a pro účast čs. geodetů na mezinárodních konferencích.
I tyto styky mohou přinést nové poznatky a mohou prospět
věci míru tím spíše, že mnozí vědci na Západě smýšlejí
pokrokově.

Ministerstvo školství ukládá při aspiranturách kromě
znalosti ruštiny i znalost druhého světového jazyka.

Rozsah a způsob využivání sovětsk.ých zkušeností má
dosud některé nedostatky. Sovětská literatura přichází
často namátkově, bohatě v některých úsecích a v jiných
dosud nedostatečně. Nejvíce nám chybí periodické publikace
- "Sbornik hlavní správy geodesie a kartografie" v Moskvě
a "Práce ústředního výzkumného ústavu pro geodesii a karto-
grafii" v Moskvě. Chybi nám také zkušenosti o výuce na
Geodetickém institutě v Moskvě a dosud jsme nenavázali
osobní ani písemné styky se sovětskými soudruhy - učiteli
geodesie.

Abychom odstranili tento nedostatek, budeme usilovat
o návštěvy sovětských geodetů na naši škole i o vyslání
početné delegace našich učitelů na studijní cestu do SSSR.

V předešlých odstavcích jsou shrnuty hlavní úkoly naší
fakulty. Jsou to úkoly veliké, čestné a velmi odpovědné.
K jeiich splnění bude třeba plánovitá organisace vědecké
a pedagogické práce, promyšlené učební programy, kvalitní
učebnice a skripta, především však správný duch výuky
a zanícení pro nezištnou vědeckou práci prýšticí z oddanosti
lidu a myšlenkám socialismu. Chceme, aby na fakultě se
rozvinul zdravý ideový ruch ve stranických, mládežnických
a odborových organisacích, chceme podporovat všemožně
tělesnou výchovu posluchačů a učitelů jako neodlučitelnou
součást socialistické výchovy. Chceme nové ovzduší vztahů
mezi učiteli navzájem a mezi učiteli a posluchači, jak je
tomu na sovětských vysokých školách.

Budeme mít mnoho potíží a překážek v nedostatku pří-
strojů a místností, v nedostatečných dosud kádrech, v různých
dosud nepřekonaných přežitcích. Překážky jsou však proto,
aby se překonávaly!

Učební plán zeměměřickébo inženýrství
Ing. Dr Miroslav Hauf 371.2:378.9:526

Potřeba inženýrsko-zeměměřických kádrů ve vztahu k úkolům čs. geodesie a kartografie. Výchova vysokoškolského
zeměměřického dorostu v SSSR. Spolupráce ministerstva školstvi se školou a praxí na učebnich plánech. Vlastní učební
plány. Školní praxe. Státní zkouška. Možnosti uplatnění absolventů jednotlivých specialisací v praxi.

Přednášky v druhém školním roce na samostatné
.zeměměřickéfakultě ČVUT běží podle nového učebního
plánu. Učební plán, podle kterého jsou od letošního
školního roku vychovává.ni zeniěměřičtí inženýři, vy-
plynul z rozboru, v jakých oblastech národního hospo-
dářstvíve státu, směřujícím k socialismu, se zeměměřický
inženýr uplatňuje. Mezi tyto obory patří:

geodeticko-astronomické základy včetně tíhových mě-
ření;

topografické práce na státních mapových dílech;
geodetické práce ve stavebnictví, průmyslu a dopravě;
důlní měřictví;
hospodářsko-technické úpravy pozemků;
kartograficképráce na původních i odvozených mapách

všech měřítek a druhů. .
Vypracovat učební plán zcela mechanicky podle tohoto

seznamu by bylo chybné, a proto jako další hledisko byla
vzata v úvahu průměrná roční potřeba nových pracovníků
v uvedených oborech.

Potřeba nových kádrů pro práce na geodeticko-astrono-
mických základech bude velmi malá s ohledem na to,
že základní síť je prakticky před dokončením své vý-
stavby. Nebude tedy zajisté potřeba kádry pro tyto účely
vychovávat hromadně, ale naopak individuálně a to ještě
z těch nejschopnějších jedinců. Bude tedy· pro výchovu
těchto kádrů velmi vhodná instituce aspirantury.

Pro hotovení mapových děl státních, zejména státní
hospodářské mapy 1: 5000 a státní mapy 1: 10000,
což jsou prvořadé úkoly zeměměřičů naší generace, bude
potřeba kádrů největší.

Socialistický stát, budující průmysl, dostatečnou suro-
vinovou a energetickou základnu a nová sídliště, uložil
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zeměměřičům i další úkoly. Je to spolupráce zeměměřičů
při přípravě mapových podkladů pro projekty větších
i velkých staveb, vytyčení těchto projektů v terénu a za-
měření staveb po jejich dokončení. Nelze si žádnou velkou
stavbu představit bez účasti specialisty, ovládajícího me-
thody přesného měření - zeměměřiče. Zeměměřická
spolupráce je vyžadována i v jiných oborech, než je
stavební praxe, jak o tom svědčí již mnoho statí a článků
na stránkách našeho časopisu. Bude tedy i v těchto
oborech poměrně velká potřeba kádrů.
V oboru důlního měřictví nebude potřeba zeměměřičů

tak velká a pravidelná, i když nelze si představit větší důl
či celý revír bez zkušeného měřiče, který dovede pracovat
dobře jak v podzemí tak i na povrchu.
V oboru hospodářsko-technických úprav pozemků

čekají na zeměměřiče velké úkoly, poněvadž dosavadní
způsob provádění pozemkových úprav neřešil a dosud
neřeší problém v plné šíři technicky a ze širšího hlediska.
Je-li nyní na základě usnesení ÚV KSC a vlády veden
hlavní nápor na budování socialismu na vesnici, bude
součástí tohoto náporu i provádění HTÚP, tak jak se
JZD budou upevňovat, vznikat a rozvíjet. Pro řádné
provádění HTÚP a s nimi spojenou evidenci zemědělské
půdy bude potřeba i značný počet dobře připravených
kádrů.
V praxi kartografické, která úzce navazuje na výkonné

mapování, se pociťuje velký nedostatek vyšších kádrů
pro redakci, sestavování, vyhotovování a vydávání map.
Bez těchto kádrů nelze zvýšit kvalitu našich map. Nutno
říci, že zeměměřič, jak ukazují nejen sovětské, ale i naše
zkušenosti, má předpoklady k tomu, aby jeho vzdělání
bylo využito i v tomto oboru. I když těchto kádrů nebude
tak mnoho potřeba, musíme jejich výchovu s ohledem
na vývoj a úkoly naší praxe plně zajistit.
Jdeme-li vstříc socialismu, podívejme se, jak otázku

výchovy zeměměřičů vyřešili v SSSR. Všimněme si
této otázky jen letmo, poněvadž bylo o ní již několikrát
v tomto časopise psáno.*)
Tak na př. v Moskvě jsou vychováváni zeměměřiči

na dvou institutech: Moskevském institutu inženýrů
geodesie, fotogrametrie a kartografie a na Moskevském
institutu zemljeustroistva. Zatím co absolventi prvého
institutu - inženýři specialisace geodeticko-astronomické,
geodetické, fotogrametrické, kartografické a opticko-me-
chanické - pracují v oboru státnich mapových děl
a různých oborech národního hospodářství, absolventi
druhého institutu - inženýři geodeti a inženýři zemlje-
ustroitělé· - se uplatňují v oboru zemědělském.
Srovnáme-li rozlohu a stav geodetických prací u nás

a v SSSR, hospodářské možnosti a z těchto okolností
vyplývající možnost uplatnění, pak dojdeme k závěru,
že u nás není možno inženýrské kádry tak úzce speciali-
sovat, a že proto vystačíme plně pouze se třemi speciali-
sacemi: geodetickou, HTÚP a kartografickou.
Zavést po staru široké nespecialisované studium nelze,

poněvadž počet týdenních vyučovacích hodin základního-
studia je stanoven na 31, což i při devítisemestrovém
studiu (desátý semestr je určen na diplomní práci a státní
zkoušku) dává celkový počet hodin malý.
K redukci počtu hodin vedl požadavek, aby' studenti

mohli souběžriě studovat, čímž nabudou vědomostí

*) M. Hauf: MIIGAiK, Zeměměřictvi 1953, str. 20.
Prof. Frant. Fiala: K otázce zeměměřického studia v CSR,
Zeměměřictvi 1953, str. 98.

M. Burša: Z historie MIIGAiK, Zeměměřietvi 1953, str. 172.

trvalejšího rázu a budou moci přednášenou látku plně
sledovat a ne pouze odposlouchávat. Oprávněnost specia-
lisovaného studia je dána také tím, že absolventi jsou
zapojování Státním úřadem plánovacím (SÚP) do pracov-
ního procesu podle své specialisace, resp. počet studentů
té které specialisace se určuje výhledově podle národo-
hospodářského plánu. Tím je í studentům umožněno,
aby již za studia si mohli prohlubovat své znalosti v otáz-
kách, před které budou v praxi postaveni, takže v praxi
se nemusí tak dlouho zapracovávat či doučovat a stávají se
produktivními pracovníky daleko dříve, než tomu bylo
dosud.
Na učebních plánech pětiletého studia se začalopracovat

na podzim 1952. Práci prováděla komise expertů, kterou
zřídilo tehdejší minist. vys. škol (MVŠ). Za předsednictví
s. Ing. Průši pracovali v komisi soudruzi: Prof. Potužák,
prof. Gál, Ing. Sachunský a Ing. Volfík. Za MVŠ se práce
s plným elánem účastnil s. Dr K. Pelikán, který též
určoval řešení všeobecných otázek a pomohl komisi
vyřešit řadu problémů. Jak práce na učebních plá-
nech pokračovala a dostávala konkretní náplň, byli fa-
kultami dáváni MVŠ k disposici jako externí pracovníci
učitelé jednotlivých fakult. Ze zeměměřické fakulty byl
uvolněn pro tuto práci autor. Práce komise nebyla nikterak
lehká, poněvadž bylo třeba objasnit mnoho otázek, o kte-
rých byla zmínka na počátku a pro které bylo třeba shro-
mažďovat dostatečné množství podkladů. Komise proto
zapojila do práce další zvané experty. Zvláště obtížnou
otázkou bylo řešení učebního plánu specialisace HTÚP.
Ale i v této otázce komise šla správnou cestou a zvolila
správně náplň učebního plánu, jak se později ukázalo při
porovnání návrhu se sovětským plánem této specialisace,
získaným později. Možno říci, že diskusemi na katedrách
koncem šk. r. 1952/53 byla první část práce na učebních
plánech skončena a mohlo být přikročeno k jejich schválení
MVŠ.
Během zimního semestru šk. roku 1953/54 se však

objevily nové požadavky, týkající se semestrálního roz-
dělení některých předmětů, a ukázalo se nutným stanovit
maximální zatížení studenta 31 hodinami týdně, 6 zkouš-
kami za semestr a tak ministerstvo školství (MŠ) dalo
pokyn fakultám, aby přistoupily k revisi učebních plánů
a přihlédly k požadavkům ještě blíže určeným.
Fakulty se ihned podjaly této práce a tak velmi brzy

mohl s. prof. J. B6hm, nový děkan pražské zeměměřické
fakulty, přistoupit ke koordinaci pražského a bratislavského
návrhu revise. S. prof. B6hm se ujal práce s velkou inicia-
tivou, takže nově jmenovaná komise expertů ve složení
Ing. Průša (předseda komise), akademik prof. Ryšavý,
prof. Potužák, prof. Gál, Ing. Sachunský a Ing. V. Svoboda
mohla již jen v několika schůzích vypracovat konečné
znění učebních plánů. .
Zeměměřickou veřejnost bude zajisté zajímat, jaká je

předmětová náplň jednotlivých specialisací, a jaký je
hodinový rozsah přednášek. Autor proto uvádí přehled
předmětů s jejich hodinovým rozsahem za celé studium
(přednášky i cvičení). Předměty jsou rozděleny do bloků,
které usnadňují přehled a zachycují v hrubých rysech
náplň celého studia.
Studium trvá celkem 10sem~stál. Vychází ze všeobecně

vzdělávacích předmětů přípravných, které tvoří hlavní
náphl prvých dvou ročníků, společných všem speciali-
sacím. V nich se dostane studentům pevných základních
vědomostí. Od třetího ročníku se studium štěpí a k ně-
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Specialisace
geodet.

I
HTÚP

I
kartogr.

předn. cvič. předn. cvič. předn. cvič.

Předměty Základy marx.-leninismu . . 188 126 188 126 188 126
všeobecně Politická ekonomie 60 60 60 60 60 60
přípravné Ruský jazyk O 126 O 126 O 126

Tělesná výchova O 183 O 183 O 183

Přípravné Matematika 221 189 221 189 221 189
Deskriptivní geome1;rie . 78 78 98 78 78 78
Fysika včetně geom. optiky . 125 62 125 62 125 62
Numerické a grafické methody početní 32 32 32 32 32 32
Geologie a geomorfologie 48 16 48 16 48 16
Úvod do studia zeměměř. ip.ž. 8 O 8 O 8 O

Geodesie Topografické kreslení 16 40 16 40 16 40
Geodesie 216 213 216 213 216 213
Vyrovnávacl počet 64 64 64 64 64 64
Fotogrametrie 90 92 60 46 90 92
Mapování 107 122 - - 118 130
Mapování a evidence půdy - - 95 68 - -
Speciální geodesie . 109 96 - - - -
Konstrukce geodetických strojů 28 28 - - - -
Dějiny geodesie a kartografie 14 O 14 O 14 O

Geodesie Geodesie vyšší 144 159 28 28 74 28
vyšší Geodetická astronomie . 81 68 26 13 26 13

Geofysika 42 42 28 O 28 O
Akustické a radioelektrické zaměřování 28 14 - - - -
Geodetický seminář O 28 - - - -

Stavebně _. Základy inž. stavitelství 90 60 - - - -
inž. nauky Výstavba komunikací < •

- - 39 39 - -
Základy vodohospodářství - - 74 71 - -
Základy pozemního stavitelství a stavitelského
kreslení 28 42 - - - -

Stavebná mechanika . 32 16 - - - -
~emědělské stavby a výstavba sídlišť - - 56 70 - -
Uzemní plánování. 28 28 42 28 28 20

Zemědělské Meteorologie a klimatologie - - 28 14 - -
nauky Základy zemědělství, lesnictví a meteorologie 48 16 - - 48 16

Půdoznalství - - 90 60 - - -
Rostlinná výroba . . . . - - 116 73 - -
Živočišná výroba . . . . - - 32 16 - -
Mechanisace zeměď. výroby - - 26 26 - -
Zemědělsko-lesní meliorace . - - 28 28 - --
HTÚP 28 28 84 182 28 28

Kartografie Matem. kartografie a kartometrie - - - - 84 98
Kartografie matem. a praktická 67 67 32 32 - -<

Kartografické kreslení . . - - - - O 71
Sestavování a redakce map - - - - 138 154
Kartografický seminář - - - - O 28
Zeměpis - - - - 208 86
Reprodukce plán~ a map . 28 28 28 28 - -
Chemie - - - - 54 40
Fotoreprodukce . - - - - 42 42
Polygrafie < - - - - 42 28

Ekonomicko- Ekonomika a organisace zeměměřických prací 28 28 - - - -
právní nauky Organisace a plánování kartografických pracl - - - - 28 28

Ekono~ika zemědělské výroby - - 54 27 - -
Organisace socialistických zemědělských závodů - - 42 14 - -
Zemědělské a družstevni právo - - 28 O - -
Bezpečnosttl.í a protipožární techníka . 28 O 28 O 28 O

Celkový počet hodin .
.

2104 2151 2134 2052 2134 2099

kterým společným předmětům přistupují přednášky
oddělené pro tu kterou specialisaci. Komise přitom při-
hlédalak tomu, pokud to bylo ovšem možné a odpovídalo
to poslání specialisací, aby některé přednášky byly spo-
lečné aspoň dvěma specialisacím,~aby tak bylo vyhověno
i hledisku hospodárnosti provozu na školách.
Jako předměty, které doplní vzdělání budoucích iuže-

nýrsko.:zeměměřickýchkádrů, budou předměty ekono-

mické a právní náplně. Komise byla vedena k zařazení
těchto přednášek tím, žena absolventa vysoké školy se
nutno dívat jako na pracovníka, který bude mít úkoly
nejen výkonné, ale i řídící a musí p\oto být též vzdělán
v tomto směru. V těchto předmětech se student ještě
před svým odchodem do praxe seznámí s normami,
plánováním, finanční stránkou a jinými problémy provozu
zeměměřických pracovišť. Z podobného důvodu jsou
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také zařazeny přednášky "Bezpečnostní a protipožární
technika" .

Kromě povinných přednášek mohou studenti navště-
vovat přednášky nepovinné (na př. fotografie, základy
hornictví, geologické mapování, užitá geofysika, mecha-
nika zemin, nomografie, letecká meteorologie atd.),
v nichž si své vědomosti podle svého zájmu dále rozšíří.

Nedílnou součástí studijního plánu jsou školní praxe,
povinné pro 1., III. a IV. ročník.

železniční, výstavbu sídlišťa pro projekty velkých i malých
objektů socialistického průmyslu. Dovedou tyto objekty
vytyčovat podle plánů a ovládají geodetické práce po-
třebné během stavby těchto objektů. Uplatňují se též při
mapování důlním i geologickém a v užité geofysice.

Specialisace hospodářsko-technických úprav pozemků
vychovává zeměměřického inženýra-projektanta, jehož
úkolem je navrhovat na základě rozborů všech ekonomic-
kých a hospodářských problémů takovou hospodářsko-

Geodetická spec.
\

Týdnů I RTŮP spec. l Týdnů
\

Kartografická spec.
I

Týdnů

školní: geodesie I. 5 školni: geodesie I. 5 školní: geodesie I. I
5

geodesie II. I geodesie II. I geodesie II. I
trasování I meliorace I vyšší geodesie I
fotogrametrie 3 půdoznalství 2 mapování 4
vyšší geodesie 3 rostlinná a živočišná fotogrametrie 2
mapování 5 výroba 2 zeměpis 2,5

fotogrametrie I
Předdiplomní 4 trasování I provozní: reprodukce 2,5

mapování 5

'. předdiplomní 4 předdiplomní 4

Celkem 22 Celkem 22 Celkem 22

Školní praxe nahrazují dosavadní měřické exkurse
a provozní praxe. K spojení obou byla vedena komise tím,
že bylo nutno zvětšit počet přednáškových týdnů. Školní
praxe budou organisovány výhradně školou, takže ne·
budou se vyskytovat mnohdy těžké organisační problémy
jak pro fakultu, tak i pro praxi, obzvláště až se fakultě,
v součinosti s Ústřední správou geodesie a kartografie
(ÚSGK), podaří vybudovat vhodný cvičný terén.

Studium končí státní zkouškou, jejímiž součástmi jsou
4týdenní předdiplomní praxe (na počátku 9. semestru),
diplomní práce a obhajoba této práce před státní zkušební
komisí (v 10. semestru) o celkovém rozsahu nejvýše
16 týdnů včetně obhajoby. Themata k diplomním pracím
jsou připravována katedrami s ohledem na diplomantovu
specialisaci a na pracoviště, na které absolvent odejde.
Po úspěšném obhájení prl'ce obdrží student diplom s jed-
ním ze dvou stupňů prospěchu (vyhověl s vyznamenáním,
vyhověl) a kromě toho vysvědčení, v němž budou uvedeny
známky z jednotlivých zkoušek, které absolvent složil
za celé své studium. V diplomu bude též uvedena absol-
ventova specialisace.

Jaké úkoly jsou absolventi sto plnit, je stanoveno
charakteristikami SÚP.

Absolventi specialisace geodetické jsou vychováváni tak,
že ovládají nejen problémy použití geodesie pro účely
státního mapování, ale i problémy, spojené s užitím
geodesie v různých úsecích národního hospodářství,
zejména pak ve stavebnictví. Ovládají theorii i praxi
v zaměřování velkých i malých územních celků, jak po
stránce polohopisné, tak i výškopisné, práce spojené
se zhotovováním mapových podkl'ldů pro projekty silniční,

technickou úpravu pozemků, která bude základem dalšího
rozvoje zemědělské socialistické velkovýroby. Absolventi
této specialisace budou vedle geodetických disciplin
ovládat základní zemědělské nauky a ekonomiku země-
dělské výroby; těchto znalostí využijí při zhotovování
podkladů pro výstavbu zemědělských obcí, při sestavování
a vytyčování osevních plánů, při situačním mapování
pro potřeby JZD, CSSS a STS, při delimitaci půdních
fondů a sestavování podkladů pro zemědělské mapování.
Jejich návrhy budou též podkladem pro vodohospodářské
a stavební práce v zemědělství.

Ve specialisacikartografické jsou absolventi vychováváni
obzvláště v matematické kartografii, v redakci a sestavování
map původních i odvozených, v techníce kreslení a úpravě
map, v reprodukci a vydávání mapových děl a v zeměpise,
potřebném pro kartografii. Úkolem absolventů této
specialisace je zhotovovat a připravovat k vydání veškeré
druhy map na podkladě topografických prací nebo jiných
kartografických děl, vytvářet odvozené polohopisné a topo-
grafické mapy technické, zeměpisné mapy a atlasy, mapy
a atlasy zvláštního poslání a jiná kartografická díla.

Jak čtenář velmi dobře může posoudit, byly komisí
expertů vypracovány dobré učební plány s ohledem
na poslání jednotlivých specialisací. Vypracováním těchto
učebních plánů byla ukončena dlouhá řada studijních
reforem, čímž školám je dána možnost soustředit se plně
na pedagogickou práci. Učební plány zachycují nejen
bouřlivý vývoj, jímž prošla zeměměřická praxe, zvláště
po roce 1948,který přinesl nové a nikdy před thn netušené
využití geodetických method v různých oborech národ-
ního hospodářství, ale dávají též nové perspektivy studen-
tům, školským pracovníkům a praxi.
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Vysoká škola a praxe

Spolupráce vědy a praxe. Praktická cvičení s hlediska pedagogického a s hlediska praxe, jejich organisace a provádění.
Povinné provozní praxe posluchačů a zkušenosti získané pli jejich provádění. Diplomní práce. Výsledky a význam úzké
spolupráce vysoké školy a praxe.

Požadavek spolupráce vědy a praxe stal se v současné
době, díky velkému rozvoji socialistického budování,
samozřejmostÍ. Ve všech výrobních odvětvích uvádí se
tento požadavekv život. Stejně jako pro výrobu je důležitý
i pro naše školy. Výsledkem úzkého spojení vědy s praxí
je na vysokých školách technického směru prohloubení
praktické části výuky. V první fázi byly zavedeny jedno-
měsíční povinné provozní praxe a studium končí di-
plomní prací, řešící konkretní praktický problém. Na
jednotlivých fakultách bylo postupováno s ohledem
na zvláštnosti a potřeby příslušného oboru, při čemž
bylo přihlédnuto k bohatým sovětským zkušenostem.
Ctenáře bude zajímat nejvíce, jak byly tyto otázky řešeny
na zeměměřické fakultě.

Pedagogickývýznam praktických cvičení jako součásti
výuky spočívá v procvičení a prohloubení přednesené
látky z praktického hlediska. Theoretické výklady jsou
osvětlenyna praktických příkladech vhodně volených tak,
aby poskytly posluchačům zároveň možnost počtářské
průpravy. Posluchači se seznámí s přístroji a pomůckami,
o kterých bylo vykládáno v přednáškách, a osvojí si
zacházení s nimi. Vhodně volený program a správné
provádění cvičení připravují posluchače pro praktické
úkoly,které budou řešit po vstupu do zaměstnání. Praco-
vištěmají proto velký zájem na vysoké úrovni praktických
cvičení, poněvadž získané poznatky pomáhají k tomu,
aby doba zapracování mladého inženýra byla co nejkratšÍ.
Fakulta se vyrovnala se zvýšenými požadavky na prak-
tickou výuku tím, že počet hodin praktických cvičení byl
rozšířen. Hlavně byly rozšířeny o zavěrečná polní prak-
tická cvičení tyto předměty: vyšší geodesie, fotogrametrie
a mapování. Nově byla zavedena cvičení ze základů
dopravního stavitelstv{ (trasovací cvičení).

Jak budou při praktických cvičeních splněny poža-
davkyna ně kladené, závisí na způsobu provádění cvičenÍ.
Praktická cvičení mají již na fakultě svou tradici, a lze
proto využít dlouholetých zkušenostÍ. Nevhodné a za-
staraléprvky jsou vypuštěny a nahrazeny novými poznatky
a methodami,aby se cvičení co nejvíce přimkla k součas-
nému plOváděníúkolůia seznámila posluchače s pokroko-
vými pracovními postupy. Pokud se někdy zdá, že ně-
které úkoly nesledují přímo praktické cíle, mají význam
z hlediska pedagogického, jako na př. osvětlení složitých
početníchúkonů nebo získání počtářské zručnosti. Náplň
cvičeníje schvalována katedrou. Program cvičení je vždy
předemprodebatován s profesorem nebo docentem, který
je pověřen přednášením předmětu. Pokud je to možné,
je dodržována zásada, aby ve cvičeních probíraná látka
byla již odpřednášena. Vedením cvičení je obvykle po-
věřen odborný asistent, který má delší praxi, takže je
zaručen správný průběh cvičení. S ním spolupracují
mladší asistenti a je snahou, aby jeden asistent neměl na
starosti početnější skupinu než 10 posluchačů. Takovou
skupinu lze dobře zvládnout, posluchačům je možno
věnovat dostatečnou péči a provádět kontrolu práce
každého jednotlivce. Aby byla zachována jednotnost

provádění cvičení, osvědčily se pracovní porady kolektivu
asistentů pracujících v cvičení je4noho předmětu.

Většina cvičení byla již dříve doplňována nebo za-
končována vícedenními polními praktickými cvičeními
v terénu. Posluchači při nich řešili již větší souvislé úkoly.
Výsledků polních praktických cvičení bylo dokonce
v několika případech použito pro potřeby praxe. V roce
1949 bylo při polním cvičení z nauky o katastru pro-
vedeno nové měření, doplněné měřením tacheometrickým
pro potřeby Mezinárodního studentského sanatoria Zd.
Nejedlého v Třebotově. V následujícím roce při cvičení
z téhož předmětu bylo provedeno zaměření pozemků
a evidence držby školního velkostatku vysoké školy země-
dělské v Uhřiněvsi o rozloze 570 ha.

Výkonné zeměměřiče bude jistě zajímat, jak 'je usku-
tečňována zásada úzké spolupráce při provádění prak-o
tických cvičenÍ. Účast praxe je tu celkem malá, což je
pochopitelné, poněvadž jde vesměs o úkoly z větší části
pedagogické. výjimku tvoří pouze ty předměty, které
jsou přednášeny odborníky z praxe (na př. topografické
mapování, speciální geodesie a další). Přednášející si
většinou cvičení z těchto předmětů vedou sami a strojové
vybavení i podklady bývají obstarávány z pracovišť
přednášejících; avšak i v ostatních praktických cvičeních
by se mohla účast praxe zvýšit i když nepřímo. Bylo by
vhodné, kdyby na př. pracoviště věnovala škole některé
vzorné ucelené elaboráty, kterých by bylo možno při
provádění cvičení využít. Učitelským silám by měla být
v rozsáhlejší míře poskytnuta možnost navštěvovat
jednotlivá pracoviště. Cvičení nabudou přitažlivosti,
mají-li asistenti cvičení konající dostatečnou praxi v pří-
slušném oboru a mohou podepřít své výklady příklady
z praxe.

Byla popsána organisace a provádění praktických
cvičení do dnešní doby. Probíhající reforma provedla
dosti značné úpravy v provádění polních praktických
cvičenÍ. Tato cvičení jsou nyní přesunuta do prázdnino-
vých měsíců a rozšířena na t. zv. učební praxe. Jimi jsou
nahrazeny dosavadní provozní praxe. Sledují se tim peda-
gogické úkoly, aby se posluchači při provádění praxí
seznámili se všemi druhy měřických prací. Má být za
součinnosti Ústřední správy geodesie a kartografie vy-
budován "cvičný terén", ve kterém by sekaždoročoě
učební praxe prováděly.

Jak bylo právě podotknuto, jsou povinné jednoměsíční
provozní praxe nahrazeny učebními praxemi. Poněvadž
učební praxe navazují bezprostředně na praxe provozní,
bude dobře se zmínit o vývoji, kterým bylo nutno projít,
než byly provozní praxe zařazeny do učebního plánu.

Potřeba provozní praxe byla pociťována již dlouhou
dobu. V letech před druhou světovou válkou, byla však
otázka praxí řešena zcela individuálně. Bylo na každém

.jidinci, zda měl zájem v době svých prázdnin nějakou
praxi vykonat. Vhodných a honorovaných praxí bylo
velmi málo. Po roce 1945 se poměry v tomto směru
značně změnily. Velké úkoly obnovy našeho hospodářství
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vyžadovaly řady pracovníků, takže téměř"každý posluchač
o prázdninách pracoval, často za velmi výhodných finanč-
ních podmínek. Takové řešení provozní praxe nebylo
však vhodné, praxe nebyly povinné a škola neměla nad
nimi žádný dohled. Pedagogická stránka mnohdy trpěla
a posluchači si osvojovali některé, ne zcela vhodné, pra-
covní způsoby v praxi používané. Rušný život provozu
je mnohdy oslnil a úkoly, které měli v následujícím roce
zpracovávat ve škole, se jím zdály malicherné. Proto byly
činěny pokusy o řešení tohoto problému a je třeba vy-
zdvihnout, že první pqpud vyšel ze strany posluchačů.
V roce 1949 byla místo pracovních brigád manuálních

zorganísována měřická brigáda Spolku posluchačů země-
měřického inženýrství, která pracovala v Bechyni. To byl
první pokus začlenění provozní praxe do rámce studia.
Cílem bylo vytvořit skupiny posluchačů z různých ročníků
a vésti je k samostatné a odpovědné práci, současně mělo
být dbáno i ideové výchovy. Tato brigáda měla dosti
nedostatků a podobně musela překonávat mnoho obtíží
měřická brigáda v GottWaldově-Zlíně, pořádaná v ná-
sledujícím roce. Byly to však nesporně kroky kupředu,
při nichž získány cenné zkušenosti, jichž bylo využito
v následujících letech. Koncem roku 1950 byla svolána
tehdejší vysokou školou speciálních nauk porada za
účasti zástupců zeměměřickýchsložek všech oborů praxe,
kde byly dány podklady pro řešení otázky provozních
praxí ve smyslu nového vysokoškolskéhozákona (č. 58 Sb.
z 18. května 1950). Výsledkem řady porad byla přeměna
dobrovolných měřických brigád v povinné provozní praxe
a nově zavedené zakončení studia diplomní prací.
Prvé provozní práxe v roce 1951 byly organisovány

v rámci diplomních prací. Fakulta vyzvala jednotlivá
pracoviště o zadání vhodných úkolů. Po jejich výběru
byly s pracovišti sepsány smlouvy. Z posluchačů země-
měřického studia bylo sestaveno 42 měřických skupin,
které pracovaly na šestnácti pracovištích. Vedení skupiny
bylo svěřeno diplomantu, který zpracováním daného
úkolu (diplomní práce) končil své studium na vysoké
škole. Práci technika vykonával posluchač III. ročníku'
a posluchači II. a 1. ročníku konali práce figurantské.
Odborný dohled měli pracovníci z praxe, pedagogický
dohled učitelské síly vysoké školy. Výkon měřických
skupin byl pozoruhodný a hodnota provedených prací
byla vyjádřena částkou 867000 Kčs (starých peněz).
Poněvadž tato organísace se osvědčila, byly také v roce
1952, kdy jako figuranti byli zařazeni též posluchači
zeměměřické průmyslové školy, konány provozní praxe
a diplomní práce obdobným způsobem a stejně pro-
váděny i v roce 1953.
Finanční stránka provozních praxí byla řešena v roce

1951 tak, že posluchači byli placeni z prostředků, které
vysoká škola obdržela za vykonané práce. V letech 1952
a 1953byli diplomanti placeni jako zaměstnanci pracovišť
a ostatní posluchači obdrželi pouze finanční podpory
z prostředků ministerstva školství. Podpory byly dosti
nízké vzhledem ke zvláštním pracovním poměrům země-
měřické praxe - roztroušená a rozlehlá pracoviště,
stravování v závodních kuchyních není obvykle možné,
tělesná námaha je značná. Většina pracovišťvyřešila tuto
otázku s velkým pochopením. Někteří posluchači byli
vedeni též jako zaměstnanci, ti pak ovšem podporu mín.
školství neobdrželi, ostatním poskytla pracoviště možnost
výdělku brigádnickými hodinami a hradila jim stravt!
a byt.
Provozní praxe a diplomní práce byly jakýmsi zkušeb-

ním kamenem úzké spolupráce školy a praxe. Je možno
říci, že spolupráce na tomto poli byla vzorná. Konání
provozních praxí a diplomních prací bylo nemyslitelné
bez pomoci pracovišť a je třeba zdůraznit, že zvláště
dobře byla pochopena důležitost správného vedení
měřických skupin posluchačů. Vedením byli většinou
pověřeni nejlepší pracovníci. Způsob provádění pro-
vozních praxí se velmi osvědčil a byly získány dobré
zkušenosti, jak s hlediska pedagogického, tak i praktického.
Zvláště byla ceněna svědomitost a odpovědnost, s jakou
posluchači k práci přistupovali. Totéž platí i o diplomních
pracích. Diplomant musel po skončení daného úkolu
předložit práci k autentifikaci a během 3 roků vyskytl se
pouze jediný případ, kdy předloženou práci nebylo
možno převzít. Při tom výkon skupin byl také dobrý
a v některých případech bylo dosaženo pracovních norem,
předepsaných pro zkušené praktiky. Kromě cenných
POZO'ltků,které si posluchači i absolventi z provozních
praxí a diplomních prací přinesli, bylo vykonáno mnoho
užitečné a potřebné práce.
Bude proto správné, když získaných zkušeností se

využije v nynější stále ještě probíhající reformě studia,
která organisaci a provádění provozních praxí a diplom-
ních prací do značné míry pozměňuje. Loňský rok tvořil
přechod mezi dosavadním stavem a novou úpravou,
kterou zavádí reforma. V příštích letech mají být pro-
vozní praxe pro všechny ročníky nahrazeny, jak již
bylo uvedeno, učebními praxemi v rozsahu 3 až 5 týdnů.
V posledním, pro přechodnou dobu devátém, jinak de-
sátém semestru studia vykoná student jednoměsíční
předdiplomní praxi a vypracuje diplomní práci. Pro
předdiplomní praxe budou vybírána pokud možno taková
pracoviště, kde studenti mohou získat praktické zkuše-
nosti potřebné k řešení daného diplomního úkolu. Dip-
lomní práce (včetně obhajoby před státní zkušební komisí)
má trvat nejvýše 16 týdnů. Státní závěrečnou zkouškou,
skládajícíse z diplomní práce a její obhajoby, bude studium
zakončeno.
Provádění praktické části výuky mělo a jistě i nadále

bude mít vliv na vzájemný styk fakulty a praxe. Dříve
se spolupráce obou složek omezovala na součinnost
učitelských . sil při projednávání celostátních úkolů,
případně účast praktiků v zkušebních komisích pro II.
státní zkoušku. V současné době se okolnosti podstatně
změnily. Přispělo k tomu nemálo i zřízení nových peda-
gogických c~lků - kateder. Členy katedry jsou totiž,
kromě příslušníků fakulty, také členové z praxe vyslaní
jednotlivými pracovišti. Mají právo hlasovací a tak se
mohou plně podílet na celém školském dění, ať již jde
o zpracování osnov jednotlivých předmětů, prodiskutování
náplně praktických cvičení a pod. Prospěch úzké spolu-
práce je pro obě strany značný. Pedagogické síly jsou na
katedrách seznamovány s problémy praxe v přednáškách
praktiků, kteří mohou opět při jednáních kateder sledovat
život školy. I ve vyšších složkách školských jsou za-
stoupeni odborníci z praxe. Návrhy fakulty na důležitá
rozhodnutí v školských a studijních záležitostech jsou
projednávány ministerstvem, společně s komisí expertů.
Tak přispívá škola ke vzájemné spolupráci.
Ze strany praxe se spolupráce ještě někdy omezuje

pouze na provádění provozních praxí a diplomních
prací. Jistě by bylo vhodné, aby podobně, jako příslUŠníci
praxe jsou členy kateder, byli i příslušníci fakulty členy
poradních sborů nebo podobných orgánů Ústřední
správy a Výzkumného ústavu. Ústředpi správa musí
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více než dosud podporovat svým vlivem snahu fakulty
o lepší vybavení kateder a lilavně nově budovaných
ústavů, neboť při velkém· počtu posluchačů je tísnivě
pociťován nedostatek některých pomůcek a strojů, hlavně
počítacích. Taková opravdu úzká spolupráce bude na
prospěch oběma složkám.

Bylo probráno několik otázek praktické části výuky

na zeměměřické fakultě a vzájemné spolupráce fakulty
s praxí. Neznamená to zdaleka vyčerpání látky a jistě
bude řada připomínek a podnětů, jak nejlépe tyto otázky
řešit. Je jistě v zájmu nás všech, ·společnou prací zvyšovat
úroveň našeho vysokého zeměměřického školství. Jen
tak budeme moci jako zeměměřiČ!í inženýři plnit zdárně
úkoly, které nám dává socialistické budování našeho státu.

Vědecká a pedagogická činnost asistentů
na zeměměřické fakultě v Praze

Úspěchy dosažené při budování zeměměřického vysokého školství v Praze za léta 1945 až 1954. Vědecká a výzkumná
práce asistentů na zeměměřické fakultě ČVUT v Praze. Pedagogická činnost asistentů - jejich hlavní úkol. Perspektivy
dalších možností budování vysokého odborného učiliště geodesie a kartografie v Praze.

Úvod

Za několik málo měsíců uplyne deset let od znovu-
otevření našich vysokých škol. Posuzujeme-li tuto dobu
s hlediska trvání lidského života, pak je to období zajisté
krátké. Srovnáme-li však vývoj naší fakulty v těchto
letech s kterýmkoli předcházejícím obdobím jejího trvání,
potěší nás rychlost jejího růstu a vzestup jejího významu.
Tato skutečnost má svůj původ - vedle řady jiných pří-
znivých podmínek a' vlivů - také v tvůrčí a pracovní
schopnosti kolektivu učitelů a studentů, odpovědně při-
stupovat k řešení všech úkolů a otázek nejen rázu organi-
sačního, ale zejména charakteru pedagogického a vědec-
kého.

Domníváme se, že pro širokou obec našich zeměměřičů
nebude bez zajímavosti, seznámíme-li ji přehledně
s praktickou a vědeckou činností asistentů naší fakulty
v době přestavby a výstavby naší vysoké školy. Poznají
tak alespoň, jak se tito nejbližší spolupracovníci našich
význačných geodetů připravují k odpovědnému úkolu,
jakým je výchova nových zeměměřických kádrů a po
objektivní úvaze přisoudí zajisté také jim podíl na vý-
sledcích dosud vykonané práce.

Práce vědecká a výzkumná

V období let 1945-50, kdy na vysoké škole studovali
nejen noví posluchači, ale také stovky těch, kterým válka
studium přerušila, bylo hlavním úkolem asistentů věnovat
se přípravě cvičení, jakož i cvičením vlastním. Nebyl to
úkol snadný, úvážíme-li neobyčejJ;lě vysoký počet po-
sluchačů, nedostatek pomůcek, místností i učitelských sil.
Avšak byl zvládnut velmi dobře právě proto, že většina
asistentů, kteří nastoupili po· válce na vysokou školu,
přišli přímo z praxe s bohatýmí, namnoze mnoholetýmí
odbornými zkušenostmi, kterých bylo na škole plně
využíváno. Pravdou je, že na tento stav věcí dopláceli
v prvé řadě asistenti sami, neboť kromě činnosti pedago-
gické se plně podíleli na' vypracování četných studijních
reforem, vyžadujících si, vedle dlouhých porad, zejména
neproduktivní administrativní práci, která nakonec náležela
také k jejich nepsaným a nejméně oblíbeným povinnostem.
Jestliže i v tomto čase mnozí předložili k přísnému po-
souzení výsledky své vědecké a výzkumné činnosti a do-
sáhli akadernic1)é hodnosti docenta nebo doktora věd
technických, případně také navíc složili autorisační
zkoušky, svědčí to nejen () odpovědnosti, s jakou nazírali

na své učitelské působení na vysoké škole, ale také o na-
dšeném zaujetí pro svůj obor, dále o píli a houževnatosti
a pevné vůli, rozšiřovat za každých podmínek základnu
svých vědomostí a tak nepřímo kladně působit na stu-
dentské okolí. Sem třeba také zařadit četné odborné
články a publikace spolu s činností v mnohých odborných
spolcích a vědeckých společnostech. Byl to výsledek
společného. úsilí zkušených profesorů - na slovo vzatých
vychovatelů a vědců - a jejich žáků a spolupracovníků.

Je však vhodné přiznat, že rozhodování k výzkumnické
a vědecké činnosti bylo více méně ponecháváno na dobro-
volném uvážení asistentů samých, na jejich vlastní iniciati-
vě. Proto někteří, zlákáni lel"šími finančními podmínkamí
výkonné praxe, opouštějí po krátkém působení ústavy.
Značně nepříznivý vliv na takový krok měla v mnohém
případě i ta skutečnost, že nadřízené školské úřady se
nevšímavě stavěly k potřebám a snahám asistentů.

.Zůstane chloubou naší fakulty, že právě z řad jejích
učitelů vyšly jedny z prvních konstruktivních podnětů,
směřující k zlepšení a prohloubení práce a působnosti
asistentů. Tyto náměty byly později postupně buď lega-
lisovány v novém vysokoškolském zákoně, nebo rozpraco-
vány a uvedeny v život směrnicemí ministerstva školství
nebo rektorátu ČVUT. Máme tu především na mysli
naléhavý požadavek plánu vědecké činnosti, správné hod-
nocení publikační a přednáškové činnosti, osvobození
od písařských prací, pevné a rovnoměrné stanovení
asistentských úvazků na všech fakultách a podobně.
To vše, i když směřovalo především ke zkvalitnění výuky,
neobešlo se bez přesvědčování zejména těch činitelů,
jimž problematika práce na vysokých školách technického
směru nebyla dostatečně blízká.

Jak bylo vzpomenuto, nový vysokoškolský zákon z roku
1950 se stal také asistentům :<Jákladnou pro budování
lepších pracovních podmínek a možností systematického
vědeckého růstu. Dále je v něm zhodnocena jejich před-
chozí praktická činnost, neboť jsou rozděleni do dvou
skupin. V první jsou asistenti odborní, u nichž se vy-
žaduje vedle několikaletého praktického působení ve
zvoleném oboru také schopnost samostatně vědecky
pracovat, dále publikační činnost a kladné výsledky peda-
gogické práce. Do· druhé skupiny patří asistenti, kteří se
teprve k samostatné vědecké činnosti připravují a při tom
si současně osvojují důležité· vychovatelské poznatky
a zkušenosti.
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Je proto zcela přirozené, že u všech učitelských sil
vzniká snaha vypracovat si dlouholetý plán vědecké
práce jednotlivců i kolektivů, který harmonicky zapadá
do činnosti kateder a celé fakulty. Sestaveni těchto plánů
předcházejí ve většině případů porady se zkušenými
profesory a docenty, dále řada diskusí v katedrách a ko-
nečné schválení plánů katedrou a fakultní radou. Při tom
se přísně dbá, aby všechny práce výzkumné a vědecké
byly úzce napojeny na problémy praxe, případně aby
měly určitý předstih před příštími potřebami našich
zeměměřičů. Plnění této podmínky mohou snadno kontro-
lovat zástupci praxe, kteří jsou externími členy kateder
a účastní se proto veškeré jejich činnosti.

Při tomto způsobu práce je nemyslitelné, aby existovala
dřívější isolovanost jednotlivých pracovišť, neboť některé
problémy předložené praxí vysoké škole si přímo vy-
žadují kolektivního zpracováni a těsné spolupráce většiny
učitelských sil. Pro hladký průběh těchto nových pra-
covních method musely být hledány nové cesty, neboť
se nedalo vždy čerpat z dosavadních zkušeností, jednak
pro zvláštní charakter a odlišné podmínky našeho země-
měřietví a dále také pro jeho prudký rozvoj v posledních
letech. Avšak i s těmito obtížemi se pracovníci fakulty
úspěšně vypořádaii, takže můžeme už dnes poukázat na
řadu výsledků jejich práce a úsilí, k jejichž dosažení bylo
potřebné nejen hlubokého studia vlastního oboru, ale
také všech ostatních, které s ním souvisí nebo na něj
navazují.

Nahlédneme-li do osobních plánů vědec~é" práce asis-
tentů naší fakulty, setkáme se tam s velmi zajímavými
problémy. Tak na příklad mnoho pozornosti je věnováno
přesné polygonometrii po stránce jejího plného využití
pro současné mapovací práce. Je analysována její přesnost
a studována vhodná volba přístrojů a pracovního postupu.
Praktická měření, kterými se ověřují theoretické výsledky,
přinášejí stále nové cenné poznatky a zkušenosti, s nimiž
jsou seznamováni studenti posledních ročníků, z nichž
mnozí jsou k spolupráci přímo přizváni. Rovněž otázka
konstrukce nových geodetických strojů, zejména sov~t-
ského původu, dále jejich udržování a rektifikování, je
předmětem hlubokého zájmu několika asistentů, kteří
vedle svého zeměměřického vzdělání osvojili si v potřebné
míře theoreticky a prakticky také zmlosti z mechaniky a
optiky. Nezapomíná se ani na řešení problémů spojených
s mechanisací měřických a výpočetních prací. Pozornost
je rovněž věnována geodetickému měření deformací
údolních přehrad, z kteréhožto pracovního úseku bylo
nashromážděno mnoho cenných poznatků. Patřičná péče
je věnována studiu tíživých problémů novodobého důlního
měřictví, které rozsáhlou mechanisací důlních prací
přechází stále rychleji a šířeji na nová pole působnosti,
což si vyžaduje přesnějších přístrojů i speciálních mě-
řických method, právě tak jako důkladnějších znalostí
z geologie a jiných příbuzných vědních oborů.

Sovětské zkušenosti z fotogrametrického mapování
jsou rovněž na fakultě podrobně zkoumány a s jejich vý-,
sledky seznamováni studenti v praktických cvičeních.
Hledají se také možnosti nejširšího uplatnění těchto po-
znatků v našich poměrech. Ani zeměměřické problémy
socialistické výstavby naší vesnice nebyly ponechány
pracovniky našich kateder bez náležitého studia. - Mohli
bychom takto po řadě probrat ještě geodetickou astronomíi,
gravímetrii a geofysiku, právě tak jako matematickou
a praktickou kartografii, reprodukci map, vyrovnávání
měřických sítí a transformování souřadnic nebo otázky

vyšší geodesie, kde všude našli asistenti široké pole pro
své vědecké práce a výzkumy.

V neposlední řadě obracejí se mnozí ke studiu poznatků
moderní fysiky, jejíž znalost bude v budoucnu mnohým
geodetům právě tak potřebná jako na příklad matematika.
Existuje jistě ještě mnoho jiných zajímavých úseků
geodetických výzkumů prováděných na fakultě, o nichž
nebylo psáno. Postupně se však s ními seznámí naše
zeměměřická veřejnost buď na vědeckých konferencích
naší vysoké školy, které budou pravidelně pořádány,
nebo na pracovních schůzích jednotlivých kateder, kde se-
podávají referáty o postupu všech vědeckých prací.

Je pochopitelné, že řada naznačených výzkumů se nedá
provádět bez spolupráce s praxi. Je proto v pracovních
plánech asistentů větší část prázdnin dobrovolně před-
určena pro získávání zkušeností přímo na pracovištích,
ať už jsou v terénu, v kancelářích nebo v laboratořích.
Styk asistentů s praxi je však udržován i jinak, neboť
stále častěji přicházejí na fakultu nejen její absolventi,
ale také odborníci jiného technického zaměřeiú, aby
konsultovali s profesory, docenty a asistenty, případně si
vyžádali znalecké posudky nebo přímou pomoc jednot-
livých kateder při řešení geodetických problémů na svých
pracovištích. Někteří asistenti působí jako referenti cizo-
jazyčné i domácí odborné literatury pro technickou doku-
mentaci. Zasahují i jako recensenti do vydavatelské činnosti
našich nakladatelství, pokud jde o geodetické a kartografické
publikace. Tato expertní činnost poskytovaná státním
úřadům, projekčním složkám, výzkuplU a nakladatelstvím,
umožňuje asistentům seznámit také studenty s nejživějšími
problémy praxe a vzbudit v nich velmi často zájem
o studium důležitých otázek, které zdánlivě nesouvisí se
zeměměřietvím. Výsledkem je potom široké uplatnění
mladých zeměměřičů i v takových oborech, kde ještě před
několika málo lety o geodetech a jejich práci a schopnostech
ani nevěděli.

Dalším kladem asistentské práce je jejich pnnos při
navazování styků mezi sesterskými vysokými školami
u nás a v zahraničí. Přispěly k tomu jednak jejich studijní
cesty do Německé demokratické republiky, Polska a Švý-
carska a rovněž návštěvy zahraničních odborníků na
naší fakultě (SSSR, Polsko, Bulharsko, NDR). Při nich
došlo k přímé výměně odborných i pedagogických zkuše-
ností, které jsou ještě dále oživovány vzájemnou výměnou
skript, učebnic, různých tabulek a ostatních vědeckých pu-
blikací. Všechen tento bohatý materiál je půjčován nejen
studentům, ale také četným zájemcům z řad praxe, kteří
v něm velrní často našli odpovědi na otázky, které měli
prakticky řešit. ~

Pedagogická činnost

Ačkoliv všeobecným předpokladem úspěšné činnosti
pedagogické je práce vědecká, zůstane vždy jedním z hlav-
ních úkolů asistentů, napomáhat ve všech směrech pro-
fesorům a docentům při výchově nových odborníků.
Druží-li se k tomuto úkolu ještě oprávněný požadavek,
aby výsledky výchovy byly trvalého charakteru a měly
blahodárný vliv na celou příští odbornou a veřejnou činnost
nového inženýra, potom je to zajisté úkol odpovědný
a obtížný. Vyžaduje to především; aby asistent nebyl
jen odborníkem, ale měl také určité učitelské nadání
a předpoklady k němu. Jen tehdy se dají očekávat dobré
výsledky jeho působnosti. Toto tvrzení je dnes oprávně-
nější, nežli tomu bylo do let pětačtyřicátých, neboť dnešní
organisace studentského života na fakultě je zcela jiná
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než jakou pamatuje většina z nás. Předně je potřeba si
uvědomit, že dříve se nikdo nestaral o to, jak dlouho
student pobývá na vysoké škole; to byla záležitost čistě
jeho, případně finančních možností jeho rodičů. Dnes
má pracující společno~t prvořadý zájem na tom, aby ti,
kteří se po pečlivém výběru dostali na vysokou školu
a projevují o studium trvale zájem, tuto také v přede-
psaném čase absolvovali a mohli tak být co nejdříve
platnými odborníky, kteří bohatě vrátí státu investice
vynaložené na jejich studia. Proto také nový vysokoškolský
zákon spolu se studentským studijním řádem má dnes
docela odlišné požadavky na vysokoškolské učitele. Ukládá
jim řadu nových povinností o péči a výchovu svěřených
mladých lidí.
Předně se staly vysoké školy školami výběrovými. To

znamená, že ze značného počtu přihlášených zájemců
o studium musí se vybrat při přijímacích zkouškách ti
nejzdatnější. Tady ~začíná již pedagogická činnost asis-
tentů, poněvadž oni jsou členy komisí, které provádějí
výběr. Je tedy na nich, aby správně ohodnotili každého
ucha?Fče, rozpoznali jeho schopnosti pro zvolený obor
a vyloučili ty, kteří nemají charakterové vlastnosti stát se
po několika letech vedoucími technických kádrů. Jinými
sloVy řečeno, asistent musí mladým lidem rozumět
a dovést je správně ocenit. Neboť na odpovědně pro-
vedeném výběru je závislá snadnost nebo obtížnost
dalšího vedení během studií. Každému ročníku je dán
na pomoc zkušený odborný asistent, který sleduje prů-
běžné studium, docházku a prospěch všech svěřených
mu studentů. Společně se radí se studentskými vedoucími
pracovních skupin, s vedoucím studentem ročníku,
sestavuje s nimi plán zkoušek a je jejich pomocníkem
a rádcem ve všech studijních otázkách. Toto opatření
vede k tomu, že vedoucí učitel ročníku - jak je nazýván
asistent, který je na tuto funkci ustanoven děkanem -
vykonává-li svoje poslání dobře, dokonale pozná svěřené
studenty a jejich pracovní morálku. Mnohdy stačí studen-
tovi přátelská domluva, aby ho zachránila před případným
neúspěchem u zkoušek, jindy je třeba volit jiný způsob
přiblížení a nápravy; vždy však záleží na podrobných
znalostech nepříznivých okolností a příčin, aby konečné
rozhodnutí a řešení studentovi neublížilo.
V hodinách vlastního cvičení má asistent znovu velkou

možnost se studenty nejen procvičit uloženou látku,
nebo i v případě potřeby ji naučit, ale také poznat jejich
postoj k práci, odpovědnosti a samostatnost. Poněvadž

celý ročník je rozdělen na pracovní skupiny, které se
zejména při praktických cvičeních člení dále na skupinky
asi o 8 až 10 lidech, může asistent volit vhodný způsob
výuky a tak docílit maximálního výsledku u všech svěře-
ných studentů. K tomu mu v hojné míře ještě napomáhají
konsultační hodiny, ve kterých mají studenti právo žádat
o vysvětlení všech složitějších otázek nebo případných
nejasností, na které narazili při současném studiu.

Z naznačeného vyplývá, že asistent, chce-li vykonávat
svoji funkci odpovědně a s dobrými výsledky, nemůže'
dnes být jen zkušeným odborníkem, ale musí být dobře
obeznámen také s otázkami správného vyučování a vedení.
Připadá mu tedy ještě vedle neustálého odborného vzdělá-
vání také navíc studium otázek pedagogických, jejichž
znalost je právě tak důležitá jako jeho znalosti odborné.

Máme-li hodnotit pedagogickou činnost asistentů naší
fakulty, bude snad nejlépe poukázat ná skutečnost, že
mnozí odborní asistenti byli po zralé úvaze fakultní rady
pověřeni samostatnými přednáškami nejen na země-
měřické fakultě, ale také na jiných fakultách Českého
vysokého učení technického a Karlovy university, kde ve
spolupráci se svými mladšími kolegy se snaží zvyšovat
vážnost mateřské vysoké, školy, jdouce tak stále ve šlé-
pějích svých výborných profesorů, jejichž příkladná
práce, dále bohaté úspěchy na poli vědeckém a pedago-
gickém jim zůstanou vždy bezpečným ukazatelem vlastní
další činnosti.

Závěr

•. Je zcela přirozen~, že současný stav vědecké 11 pedago-
gické.. práce na zeměměřické fakultě je jen j'edním ze
stupňů na cestě k stále četnějším a lepším výsledkům.
Aby však určených cílů bylo dosaženo co nejdříve, bude
nutné zabývat se v nejbližší budoucnosti ~ a to se vší
vážností a odpovědností - vybavením naší vysoké školy
potřebnými místnostmi zejména rýsovnami a laboratořemi,
dále plynulým doplňováním inventáře novými moderními
přístroji a pomůckami. Splnění tohoto úkolu musí být
společnou záležitostí všech čs. zeměměřičů. Vždyť
jejich práce vykonávaná úspěšně nejen na všech velkých
stavbách v naší republice, ale na každém budovatelském
úseku vůbec, si plně zaslouží, aby jejich "tajné" přání,
honosit se podobnými geodetickými instituty, jaké jsou
na příklad v SSSR nebo v některých zemích lidových
demokracií, se stalo brzy radostnou skutečností.

Naše pomoc československ~ kartografii
" Ing. Dr Jaroslav Kovařík 526.8(4371

Požadavky kladené na moderní mapová díla. Čs. vysoké školy pro výchovu odborných kádrů. Potřeba map k účelům
politickým, hospodářským a kulturním. Potřeba map velkých měřítek pro hospodářskou výstavbu. Potřeba geografických
a jiných odvozených map pro veřejnost. vývoj kartografické výuky na čs. vysokých školách.

Nejobecnějším výsledkem zeměměřičovy práce je
rovinný obraz zemského povrchu, vyjádřený mapou nebo
plánem. Moderní mapa - nepostradatelná pomůcka
veškerého dění politického, hospodářského i kulturního -
musí při zobrazování prvků zemského povrchu vyhovět
řadě požadavků: přesnosti, úplnosti, názornosti, hospodár-
nosti atd. Proto moderní mapa nevystačí - jako tomu bylo
u starých map - jen s kresličským vyjadřováním země-
pisných znalostí, nýbrž musí vznikat na podkladě přímého

vyměřování zemského povrchu (mapy původní, velkých
měřítek) nebo musí být z výsledků takového přímého
měření odvozena (mapy odvozené, středních a malých
měřítek). Historický vývoj, který zejména během po-
sledních g.vou století přinesl vysoké požadavky na přesnost
a úplnost map, vytvořil tím těsný svazek tří disciplin:
geodesie, topografie a kartografie.
Učilištěm, které vychovává pro úkoly civilní výkonné

praxe v ČSR vedoucí technické kádry uvedených disciplin,
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je zeměměřická fakulta Českého vysokého učení techníc-
kého v Praze a oddělení zeměměřického inženýrství na
fakultě inženýrského stavitelství Slovenské vysoké školy
technické v Bratislavě. Pražská fakulta vychovává na
jednotlivých specialisacích odborníky, v jejichž školení
jsotI pevné základy v geodesii doplňovány znalostmi
potřebnými k plnění úkolů: 1. geodesie a topografie,
2. kartografie, 3. hospodářsko-technických úprav po-
zemků. Bratislavské oddělení vychovává absolventy s od-
borností uvedenou ad 1. a ad 3.
Máme-li správně nahlédnout výchovu našich země-

měřických inženýrů v oboru kartografie, jak je prováděna
na pražské fakultě, musíme vycházet z potřeb čs. státu
v tomto oboru, určovaných socialistickou výstavbou,
a přihlížet při tom k současnému stavu naší kartografie.
Je nespornou skutečností, že pro vlastní hospodářskou

výstavbu potřebuje stát nutně především dokonalé mapy
velkých měřítek, pořizované v rámci předem zvoleného
systému. Pro plnění vědeckých i praktických úkolů
většího rozsahu, pro účely kulturní a politické pak jsou
potřeba také mapy malých měřítek. .
Pokud jde o mapy velkých měřítek, disponuje náš stát

materiálem velmi různorodým jak zobrazovacími způsoby,
tak měřítky a vnitřní kvalitou map, v němž mapy, pořízené
za čs. republiky a vyhovující moderním požadavkům
ales,poňco do přesnosti, jsou v menšině, kdežto soustavný
mapový materiál pochází ještě z !minulého století a často
již nepostačuje nárokům naň kladeným. Tento provisorní
stav nutno co nejdříve nahradit dílem, vyhovujícím dnes
již vyvinutým zásadám pořizování podrobných map.
Poněvadž vybudování takového díla je velmi závažno~
rozsáhlou a nákladnou celostátní záležitostí (proto také
je prováděno přímo státem), nutno je považovat za první
základní úkol čs. kartografie.

I

Jinak je tomu u map středních a zvláště malých měřítek.
Tam určité mapové dílo je obsaženo na jediném nebo na
několika málo listech a jeho pořízení je zpravidla usku-
tečnitelné - ve srovnání s mapami velkých měřítek '...-:-
v krátkém čase a s malými finančními náklady. Při tom
mnohé odvozené mapy, ku př. obecné geografické mapy
malých měřítek, nacházejí při své nízké ceně široký okruh
spotřebitelů, což vše byly důvody, pro které si vydávání
těchto map udržovali soukromí nakladatelé. Kvalita
a prospěšnost map jimi vydávaných řídila se zpravidla
podle toho, jaké externí odborné spolupracovníky si za
příslušnou obchodní úplatu získali. To vše je v protikladu
s nutností systematického a hospodárného vydávání nej-
různějších odvozených map i jeho vybavení kádrem
vyspělých pracovníků přímo v kartografické výrobě. Je
tedy druhým základním úkolem čsl. kartografie soustavné
a hospodárné vydávání dokonalých odvozených map.
Jak je u nás zajišťováno plnění základních kartogra-

fických úkolů? Zásadním krokem, následujícím po pří-
pravných fázích, bylo zřízení'-Ústřední správy geodesie
a kartografie vládním nařízením č. 1 z r. 1954. Jedině
takový orgán, provádějící jednotně řízení a koordinaci
prací v oboru geodesie, topografie a kartografie, může
zajistit splnění daných úkolů. Je ovšem nutno, aby byly
k disposici potřebné kádry. Vedoucí pracovníky vy-
chovává vysoká škola, o středně technické kádry je
postaráno našimi zeměměřickými průmyslovkami, příp.
jiným odborným školením. .

Na otázku, jak se promítají základní úkoly naší karto-
grafické praxe do výchovy inženýrů-kartografů na země-
měřické fakultě v Praze, nejlépe odpovíme, všimneme-li
si vývoje příslušných disciplin na této fakultě, už také
proto, že první z obou základních úkolů čs. kartografie
není v ČSR nového data, vzrostla jen podstatně jeho
závažnost. Zjistíme tak, že už před více než třiceti léty -
tehdy ještě na dvouletém učebném běhu - bylo po-
sluchačům zeměměřického studia na ČVUT v .Praze
umožňováno doporučenými přednáškami a cvičeními
získání znalostí kartografického zobrazování, topografic-
kého mapování, reprodukce plánů a map i praktické foto-
grafie, tedy všech základních disciplin, potřebných
k zvládnutí geodetických i mapovacích úkolů, Od těch
dob se studium organisačně vyvíjelo, všechny jmenované
předměty byly zavedeny jako povinné, jejich náplň se
prohlubovala a rozšiřovala, škola spolupracovala na řešení
problémů čs. geodesie a kartografie~ a tak po r. 1945
nebylo třeba zvláštních zásahů k tomu, aby absolventi
studia zeměměřického inženýrství mohli zvládnout pří-
slušné úkoly obnovy naší osvobozené vlasti. Po roce
1948, kdy se vyhraňoyal druhý ze zmíněných zákla~ÍCh
úkolů čs. kartografie, byly k dosavadním disciplinám
v r. 1951/52 přibrány přednášky a cvičení z užité karto-
grafie, pojednávající o redakci a sestavování odvozených
map a celé jeho problematice. Lze s uspokojením kvitovat,
že někteří absolventi dosavadní geodeticko-kartografické
specialisace, která se oborem kartografie zabývala po-
drobněji, již úspěšně pracují v naší státní kartografii.

Aby však mohly být ve své neodlučitelnosti plně
technicky zvládnuty oba zásadní úkoly naší kartografické
výroby, je na zeměměřické fakultě v Praze od škol. roku
1954/55 z dosavadní geodeticko-kartografické specialisace
vyčleněna jako samostatná specialisace kartografická. Ta,
navazuJÍC plynule na svou předchůdkyni, vychovává
odborníky, jejichž pevné základy v oboru geodesie a topo-
grafie budou bohatě doplněny vědomostmi v oborech
matematické kartografie a kartometrie, redakce a sestavo-
vání map, zeměpisu, polygrafie, organisace a plánování
kartografické výroby i ostatních disciplin, s nimiž tato
výroba souvisí. Absolventi této specialisace budou jako
vedoucí technici uskutečňovat - spolu s absolventy
specialisace geodetické - dílo původních map; budou
na podkladě skutečných potřeb zajišťovat soustavné
a hospodárné vydávání odvozených map, budou se
technickým řízením i tvůrčí spoluprací podílet na přípravě
originálů těchto map, zpracovávaných za účasti odborníků
těch oborů, jejichž vědecké zásady a praktické potřeby
mapa musí splňovat. Jako hlavní technici kartografické
výroby budou tak zajišťovat co nejlepší kvalitu při-
pravovaných map i plynulost technologického postupu
jejich výroby.

K obsluze výuky na kartografické specialisaci země-
měřické fakulty ČVUT v Praze byla zřízena katedra
kartografie, zahJ;nující všechny základní discipliny, jak
byly již uvedeny. Plnění své pedagogické i vědecké funkce
nastoupila katedra v nejužší spolupráci s Ústřední správou
geodesie a kartografie i s jejími ústavy, aby tak mohla co
nejlépe přispívat jak výchovou inženýrů-kartografů, tak
svou prací studijní, k úspěšnému plnění úkolů naší karto-
grafie, oproštěné od vědeckých, organisačních i tech-
nických nedostatků minulosti.
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Náplň studia specialisace HTÚP se zřetelem k úkolůin
zeměměřického inženýra po X. sjezdu KSČ

Ing. Matěj Pokora 333.384:526...9(075.5)

Politicko-ekonomické směrnice k dosažení vyšší produktivity zemědělské výroby. Speciální úkoly zeměměřičů při realisaci
těchto směrnic. Hlavní úkol zeměměřičů-projektantů na úseku hospodářsko-technických úprav pozemků. Výchova země-
měřičů-projektantů jako specialistů pro provádění hospodářsko-technických úprav pozemků na zeměměřické fakultě CVUT
v Praze. Studijní náplň specialisace HTOP.

X. sjezd KSČ konaný v červnu 1954 dal mimo Jme
i směrnice pro podstatné zvýšení zemědělské výroby
v nejbližších 2-3 letech. Při jejich prostudování je
zřejmé, jak veliké úkoly nastávají našim zeměměřičům.
I když po IX. sjezdu KSČ strana a vláda kladla největší

váhu na rozvoj našeho těžkého průmyslu, nemenší po-
zornost byla věnována i zemědělské výrobě a veškerá
usnesení strany a vlády o pomoci našemu zemědělství,
aťjiž v roce 1952 nebo v roce 1953, jsou toho nejlepším
dokladem.
Přes veškerou tuto péči nebyla odstraněna disproporce

mezi naším průmyslem a zemědělstvím. Celková úroveň
zemědělské výroby zaostává za potřebami národního
hospodářstvía nestačí krýt stále rostoucí požadavky našeho
obyvatelstvaa našeho průmyslu. Je to ovlivňováno charak-
terem našeho zemědělství, ve kterém dosud převládá
malovýroba s nízkou produktivitou práce a malou vý-
robností.
Proto pro dosažení podstatného zvýšení zemědělské

výrobyje nutno podle směrnic X. sjezdu KSČ:
1. dále upevňovat JZD, rozšiřovat jejich členskou

základnua zvyšovat jejich výrobu.
2. zlepšit podstatně hospodaření ČsSS, aby se staly

vzorem socialistické zemědělské velkovýroby,
3. starat se o zvýšení produkce samostatně hospo-

dařících zemědělců,
4. budovat nová JZD všude tam, kde jsou pro to vy-

tvořenypředpoklady.
Usnesení sjezdu obsahují pak podrobný vý'Čet"jednotli-

výchdílčích úkolů. Abytyto úkoly byly splněny, je třeba,
aby všichni pracující na úseku zemědělské výroby plně
rozvinuli svoji iniciativu a uplatnili veškeré své znalosti
a zkušenosti.
I když všechna usnesení a směrnice jsou nedilným

komplexema je třeba je plnit v celé šíři a neustále jejich
plnění kontrolovat, je možno zvláště vyzvednout určité
dílčí úkoly, při jejichž realisaci bude mít hlavní slovo
zeměměřič.
Ve směrnicích o rozšíření a plném využití zemědělské

a orné půdy se ukládá postupně rozšířit do roku 1957
výměruorné půdy nejméně o 200000 ha na území celého
státu. Jistě to není malý úkol pro naše zeměměřiče, aby
pomohli při řádně provedené kontrole evidence půdy
nalézt veškerou ornou i zemědělskou půdu, která byla
snad dočasně odňata svým hospodářským úkolům, nebo
byla obhospodařována, avšak z různých důvodů nebyla
vykázána.
Oblastnímústavům geodesie a kartografie, zčásti také

Státnímuústavu pro projektování zemědělské výstavby -
Agroprojektu,bylo uloženo zjistit do 31. 3. 1955celkovou
výměru půdy podle způsobů obdělávání v rámci obcí,
okresůa krajů rozdělenou podle hospodářských sektorů.
Do konce roku 1958 zjistit :výměru půdy jednotlivých

sektorů a závodů v obcích. Na podkladě těchto vý-
sledků založit novou přesnou evidenci půdy a udržovat
ji ve stálém souladu se skutečností.
Při všech těchto pracích je třeba využít údajů pozemko-

vého katastru a"je nutné jim věnovat veškerou péči, aby
výsledků mohlo být využito jako podkladů k evidenci
dalších nastalých změn v půdě.
Největší význam bude mít práce našich zeměměřičů -

projektantů v úseku hospodářsko-technických úprav
pozemků (HTÚP).
Zvyšování hektarových výnosů u všech plodin, s tím

souvisící rozšíření krmivové základny a zavádění pícni-
nářských osevních postupů, jak o tom hovoří další dva
body směrnic, nelze prakticky provádět u roztříštěné země-
dělské malovýroby: Na malých parcelách nevhodných
tvarů se nedá využít mechanisace, zavádět řádné osevní
postupy a používat všechna agrotechnická opatření.
Proto je tak velký důraz kladen na upevňování stávají-

cích JZD a zakládání dalších, kde jsou k tomu podmínky.
Jedině zemědělská velkovýroba na velkých lánech

(honech) je schopna v plné míře využít mechanisace
a zavádět 'komplexně travopolní soustavu se všemi agro-
technickými opatřeními, jako jsou: křížový osev, čtvercová
výsadba brambor a kukuřice, používání uznaných osiv
a sádí, vyu~ití hnojiv, boj proti škůdcům a plevelům atd.
Právní norma pro provádění HTÚP bylajiž předložena

ministerstvu zeměq.ělstvía má postavit provádění hospo-
dářsko-technických úprav pozemků na zákonný podklad.
Zde má zeměměřič - projektant ve směru HTÚP široké
pole působnosti. Společně s agronomem navrhne a pomůže
realisovat našim socialistickým zemědělským velkozávo-
dům takový směr výroby, aby byly využity veškeré pří-
rodní podmínky daného místa se zřetelem na úkoly
státního plánu a všechny ekonomické ukazatele, které
mají vliv na zvyšování produktivity zemědělské práce.
Jedině jejím zvýšením se odstraní disproporce mezi
průmyslem a zemědělstvím a zvýší se i životní a kulturní
úroveň pracujících·v zemědělství.
Zjednodušené plánování zemědělské výroby (menší

počet ukazatelů) dává možnost, aby plán HTÚP pamatoval
na všechny možné eventuality a využil zkušeností místních
znalců, ať již s hlediska technického či agronomického.
Nedílnou součástí plánu HTÚP musí být nejen vy-

řešení velikostí a tvarů honů a návrh na osevní postup
s řádnou bilancí půdy, avšak především uspořádání nové
socialistické vesnice s určením směru výroby v rámci
územního plánu.
Při tom m~sí být řešena veškerá společná zařízeni, ať

již to jsou budoucí stavby pro společnou živočišnou vý-
robu (jejich umístění) nebo cesty a příkopy, zavlažovací
aodvodňovací zařízení, výstavba celé obce, rozmístění
půdních fondů, atd.
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Stejně tak bude postupováno u objektů čs. státních
statků.

Doporučuje se současně, aby při pracích HTÚP byla
přezkoušena i skutečná bonita půdy.

Ke splnění uvedených úkolů, kde zeměměřič bude mít
hlavní slovo, je třeba vychovat značný počet odborníků.
Proto celá naše technická zeměměřická veřejnost s radostí
přivítala zřízení samostatné zenJ,ěměřické fakulty a vy-
tvoření specialisace pro HTÚP v jejím rámci.

Tato specialisace má vyškolit nový typ zeměměřiče-
projektanta, který bude stěžejní osobou při provádě-
ní . hospodářsko-technických úprav pozemků pro naše
JZD a ČsSS. Aby mohl s úspěchem splnit tento odpo-
vědný úkol, musí mu vysoká škola technická - fakulta
zeměměřická dát všechny základní znalosti a to nejen
v oboru geodesie, ale také základní znalosti ekonomické
a hospodářské.

Proto specialisace studia pro HTÚP zahrnuje od 3. roč-
níku ve své studijní náplni odborné předměty z hospodář-
ského úseku, v nichž se posluchači seznámí se všemi
problémy své příští práce.

Tato v přednáškách o rostlinné výrobě budou pro-
brány mimo všeobecných nauk o rostlinách i přehledně
nové methody pěstování všech kulturních plodin, použití
mechanisace v rostlinné výrobě, způsoby hnojení, obdělá-
vání plodin, sklizně atd. Zvláště velká pozornost bude
věnována sestavování osevních postupů, aby tyto ve
spojení s agrotechnickými opatřeními nám pomáhaly
zlepšovat strukturu a úrodnost půdy a tím hektarové
výnosy.

V živočišné výrobě seznámí se posluchači se základy
živočišné výroby, s optimálními podmínkami pro její
rozvoj a s novodobými methodami ošetřování podle
sovětských zkušeností, jejichž zavedení nám zvyšuje
užitkovost dobytka. Bilance stáda, zajištění krmivové
základny a technika krmení jednotlivých druhů hospodář-
ských zvířat bude další součástí této nauky.

V mechanisaci zemědělství budou posluchači
přehledně se?námeni se všemi mechanisačními stroji
a to jak pro rostlinnou, tak i živočišnou výrobu.

Ekonomika zemědělské výroby umožní poslu-
chačům, aby prováděli HTÚP na základě ekonomických
rozborů vycházejících z ekonomických přírodních pod-
mínek a rozborů pracovních sil. Takto určí za spolupráce
s ostatními odborníky směr zemědělské výroby pro
jednotlivá hospodářství, ať již JZD nebo ČsSS, kde pod-
chytí všechny možnosti pro zvýšení produktivity práce.

V organisaci zemědělských socialistických zá-
vodů se naučí posluchači základní věci o JZD, STS
a ČsSS, ať to již bude o organisaci a řízení těchto závodů
nebo o organisaci práce a jejím odměňování. V sestavování

výrobních plánů a v dalších přednáškách, jako jsou'
základy vodohospodářství a výstavba komuni-
kací a v příslušných cvičeních se naučí posluchači samO-
statně vyřešit projekty menšího rozs::lhu, které se vy-
skytují pravidelně při HTÚP, jako na př. menší meliorace,
závlahy a ostatní vodohospodářské zásahy. Při výstavbě
komunikací samostatně vyřeší sítě cest a podružných silQic,
včetně jejich trasování.

V zemědělsko-Iesních melioracích v rámci plánu
ZL V o přeměně přírody se seznámí s účelem a použitím
meliorací při řešení obce, aby dílčí úpravy byly v souladu
s uvažovaným plánem (větrolamy, delimitace lesních
a zemědělských půd, zalesňování atd.).

Územní plánování bude zamě.řeno hlavně na řešení
širších a užších zájmů pro rayonování a specialisaci země-
dělské výroby. Při investiční výstavbě v zemědělství bude
kladen zvláštní důraz, aby posluchači znali podklady pro
určování stavebních obvodů zemědělských staveb a po-
užití dosud schválených typů na úseku zemědělské výroby.

Všechny uvedené návrhy budou nakonec skloubeny
v přednáškách o projektování HTÚP, aby projekt
hospodářsko-technické úpravy pozemků vyhovoval všem
požadavkům, které jsou na něj kladeny. V prvé ř,dě musí
být vytvořeny nové hospodářské obvody upravovaných
obcí a v těchto vyřešena nová komunikační síť, která
bude navržena s ohledem na používání mechanisačních
prostředků. Při hlavních cestách budou podle potřeby
vyřešeny i potřebné svodnice, pokud nebudou projekto-
vány samostatně.

Návrh stavebních obvodů, jak pro výstavbu vesnice,
tak i pro společná zařízení JZD (stavby) bude projednán
s odpovědnými zástupci lidové správy. Půda určená na
záhumenky členů JZD a pro jiné účely, jako jsou sady,
vinice, chmelnice atd. bude umístěna tak, aby nejvhodnější
polohy zůstaly pro společnou výrobu.

A konečně na společných honech budou navrženy
vhodné osevní postupy, které ve spojení s agrotechnickými
opatřeními a melioračními zásahy dají předpoklady ke
zvýšení hektarových výnosů. Toto bude předpokladem
i pro zvýšení produkce v živočišné výrobě podle směrnic
X. sjezdu J<lsC.

Náš nový zeměměřič-projektant, tak jako sovětský
zemljeustrojitěl, zařadí se do řady inženýrů-projektantů,
kteří projektují velké stavby socialismu. V dohodě s ostat-
ními projektanty z úseku stavebního, s vodohospodáři,
územními plánovateli a jinými odborníky vytvoří dílo,
které bude sloužit rozvoji naší zemědělské velkovýroby.
Tímto způsobem pomůže vytvářet hodnoty pro zvýšení
produkce našeho zemědělství a poslouží v boji za upevně-
ní trvalého míru ve světě.

Fotogrametrie a zeměměřická fakulta

vývoj fotogrametrie. Civilní fotogrametrické práce a používané stroje. Dosud získané zkušenosti s fotogrametrickým
mapováním. Vyučování fotogrametrie na zeměměřickém inženýrství v Praze dříve a nyní. Důležitost fotogrametrie pro
státní mapování. Potřeby fotogrametrie v příštích letech.

Fotogrametrie bývá někdy označována jako nová
měřická methoda, ale je to methoda dávno používaná,
která v českých zemích má svou tradici. Vždyť první
pokusné fotogrametrické měření prováděl v Praze profesor

Dr Karel Kořistka už před 90 lety. Rozvoj fotogrametrie
nastal po prvé v letech 1923 až 1938. Potom se foto-
grametrie opět začala probouzet k životu po r. 1945.
Rozvíjela se velmi pomalu, hlavně proto, že zprvu byly
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sporyo tom, které obory státní správy mají fotogrametrické
práce provádět. Větší zájem o fotogrametrii nastal až
po r. 1948. Ale ani teď, o šest let později, nelze ještě říci,
že její stav by byl zcela uspokojivý. Její využití je u nás
pořád ještě malé a poměrně omezené. S určitostí lze však
očekávat, že již v roce 1955 bude fotogrametrie používána
pro státní mapování v mnohem větší míře než dosud a že se
postupně stane hlavní a nejpoužívanější mapovací me-
thodou, podobně jako v Sovětském svazu, kde se pro tyto
účely každoročně bfotografuje asi 1 000 000 km2 území.

V současné době provádějí fotogrametrické práce
hlavně fotogrametrická oddělení příslušných geodeticko-
topografických ústavů v Praze a v'Bratislavě. Pro lesnické
účely provádí je v českých zemích n. p. "Lesprojekt"
a na Slovensku "Lesprojekta" ye Zvolenu. Pro pozemní
fotogrametrii se používá hlavně Zeissových fototheodo-
litů a vyhodnocování sní:mkových dvojic se koná na
Orlově stereoautografu, příp. na Wildově autogr2fu.
Letecké měřické snímky se pořizují povětšině na filmu
řadovými leteckými komorami Wildovými anebo Zeisso-
výmí. Pro jednosnímkovou leteckou fotogrametrii jsou
Zeissovy optické překreslovače. VYhodnocování leteckých
stereofotogrametrických snímků se provádí na Zeissových
stereoplanigrafech a na Wildových autografech. Projekční
multiplexy se u nás pro civilní fotogrametrické mapování
nepoužívají. Pro lesnické mapovací práce jsou v používání
dva fotogrametrické stroje "Nistri", italského původu.
V poslední době se provádějí zkušební mapovací práce
s použitím sovětských topografických stereometrů kon-
strukce prof. Drobyševa, které se dobře osvědčily při
mapování v SSSR.

S pozemní stereofotogrametrií byly získány už v dř>
vějších letech velmi dobré zkušenosti, a to při mapování
v měřítkách 1: 2000, 1: 1000 a v měřítku 1: 500 (pro
stavby údolních přehrad, zaměřování skalnatých·. území
a lomů" uhelných hald a pod.). - Letecká stereofoto-
grametrie se osvědčila v měřítku 1: 2000, při mapování
územního pruhu dlouhého několik desítek kilometrů,
pro železniční projekty. Pro tyto úkoly je leteck* foto-
grametrie rychlá, hospodárná a přitom dostatečně přesná
měřická methoda, lepší a hospodárnější než methoda
tacheometrická, která až dosud byla u nás v podobných
případech používána téměř výhradně. Je patrno, že když
leteckou stereófotogrametrii lze už použít pro poloho-
pisné/ a výškopisné mapování v měřítku 1: 2000, dá se
použít i pro státní mapování v měřítku 1: 10 000 nebo
1 : 5000. Leteckou stereofotogrametrií byla u nás již
zhotovena řada listů Státní mapy ČSR 1 : 5000 - hospo-
dářské. Letecká fotogrametrie předčila v tomto případě
všechny dosavadní geodetické a topografické methody,
zeiména po stránce hospodárnosti a rychlosti práce.
Zvlášť velké jsou úspory časové, neboť jeden list mapy
1 : 5000 lze pořídit za pouhý týden.

A jak je to s vyučováním f~togrametrie na vysoké škole?
První zmínku o vyučování fotogrametrii na českém
vysokém učení technickém v Praze najdeme ve studijním
programu na r. 1904/05. Tehdy na dvouletém učebním
běhu pro vzdělání zeměměřičů po prvé prof. Fr. Novotný
věnoval na konci svých přednášek z nižší geodesie malou
stať pozemní fotogrametrii. V letech' 1922/23 ohlásil
své doporučené přednášky doc. Dr J. Kounovský. Pro
kandidáty učitelství na středních školách přednášel t. zv.
"Konstruktivní fotogrametrii". O dva roky později byla
po prvé zavedena na učebním běhu pro vzdělání země-
měřičů "Letecká fotogrametrie". Byl to předmět zprvu

jen doporučený, nepovinný a přednášel jej od r. 1924/25
Geom. P. Potužák, a to v letním semestru po 2 hodiny
týdně.
Od r. 1927/28, když na vysoké škole speciálních nauk

v Praze bylo zřízeno. tří1eté studium zeměměřického
inženýrství, byla snaha studium fotogrametrie podle její
důležitosti patřičně rozvinout. Proto už v I. ročníku před-
nášel prof. Dr J. Ryšavý "Géodesii nižší (s fotogrametrií)"
a ve II. ročníku l)yla "Letecká fotogrametrie" označena
jako předmět II. státní zkoušky. Také v následujícím
studijním roce byla v programu "Geodesie nižší s foto-
grametrií" a "Letecká fotogrametrie". Ve studijním
roce 1929/30 byla fotogrametrie oddělena od geodesie
a vytvořila samostatný předmět nazvaný "Fotogrametrie
I. běh"; letecká fotogrametrie byla potom označována
jako "Fotogrametrie II. běhu". Oba tyto předměty byly
sice povinné, ale u státních zkoušek se nezkoušely. Pro-
jevilo se zde nepochopení tehdejšího ministerstva školství
pro tak důležitý studijní předmět. Od r. 1930 byla foto-
grametrie I. přednášena ještě jako 40poručený předmět
posluchačům lesního inženýrství. Vyučování fotogra-
metrie v rozsahu 2týdenních hodin přednášek ve dvou
semestrech trvalo na vysoké škole speciálních nauk až
do násilného uzavření českých vysokých škol v r. 1939.

Po roce 1945 přednášel "Fotogrametrii I" Dr J. Klo-
bouček a "Fotogrametrii II" prof. Dr P. Potužák. Výuka
nemohla plnit dobře svůj účel, protože, podobně jako
řada jiných předmětů, byla i fotogrametrie po několik
let studijním předmětem úlevovým, který nejen že nebyl
zkoušen u státních zkoušek, ale posluchači nemuseli
z fotogrametrie skládat ani žádnou zkoušku prospěchovou.
V roce 1946 bylo na speciálních naukách zřízeno čtyrleté

studium zeměměřického inženýrství. Rozsah přednáško-
vých hodin z fotogrametrie zůstal stejný, jako byl ve
studiu tříletém, a dokonce se stalo, že vlivem četných
studijmch reforem nebyla na zeměměřickém inženýrství
ve studijním roce 1949/50 fotogrametrie přednášena
vůbec; přednášela se v té době jen jako doporučený
předmět posluch'lčům lesního inženýrství. Je patrno, že
stav vyučování fotogrametrie na vysoké škole v oněch
letech se také obrážel v malém používání fotogrametrie
v praxi a naopak.
Pokrok ve vyučování fotogr"metrie nastal teprve ve

studijním roce 1951/52, kdy fotogrametrie I. a foto-
grametrie II. byly sloučeny v jeden celoroční předmět
"Fotogrametrie". Přednášky byly svěřeny doc. Dr J.
Kloboučkovi a výuka byla doplněnl! laboratorními cviče-
ními a týdenním polním fotogrametrickým cvič.ením;
na konci 6. semestru byla prospěchová zkouška a foto-
grametrie se začala zkoušet i u závěrečných státních
zkoušek. Od r. 1952/53 se fotogrametrie stala také po-
vinným studijním předmětem pro posluchače IV. ročníku
lesního inženýrství, pro směr pěstební i technický.

Několik let trvající reformy studia zeměměřického
inženýrství se chýlí ke konci. V letošním studijním roce,
který má ještě přechodnou studijní osnovu, je. fotogra-
metrie přednášena posluchačům specialisace geodetické
a posluchlČům specialisace kartografické společně, a to
ve III. ročníku v zimním semestru 3 hod. týdně a v letním
semestru 2 hod. týdně. Ku konci kp.ždého semestru je
prospěchová zkouška. Laboriitorní cvičení z fotogrametrie
jsou v zimním semestru 2 hodiny a v letním semestru
3 hodiny týdně;' v měsíci srpnu bude ještě fotogrametrické
cvičení v terénu, které potrvá 14 dní. - Posluchači specjí
alisace hospodářsko-technických úprav pozemků mai-
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přednášek a cVlcení z fotogrJmetrie týdně o hodinu
méně a jejich výuka je zaměřena více na potřeby HTÚP.
- Od r. 1955/56 budou už pro fotogrametrii platit nové
učební osnovy pětiletého studia zeměměřického inže-
nýrství, v nichž bude ještě o jednu hodinu přednášek
a cvičení více.
Rozsah přednášek a cvič~ní z fotogrametrie je dosti

obsáhlý a k dobré výuce je třeba dostatek přístrojů a učeb-
ních pomůcek, zvláště když uvážíme, že nynější III. roč-
níky zeměměřického inženýrství a IV. ročníky lesního
inženýrství mívají každý téměř 100 posluchačů a že
výcvik na fotogrametrických strojích je převážně indivi-
duální. Kabinet fotogrametrie, který je, nyní přičleněn
ke katedře mapování a HTÚP, je poměrně dobře vybaven
pro fotogrametrii pozemní, neboť má k disposici 4 foto-
theodolity, 2 stereokomparátory a řadu dalších učebních
pomůcek. Pro leteckou fotogrametrii má projekční multi-
plex, aerosimplex, sovětský topografický stereometr, ně-
kolik leteckých měřických komor, letecké stereoskopy, ob-
kreslovače leteckých snímků a 2 optické překreslovače,
Zeissův a Roussilheův. Pro velký počet posluchačů a pro
dneš'ní potřeby letecké fotogrametrie to však nedostačuje,
a proto na zeměměřické fakultě bude třeba brzy vybudovat
vhodnou fotogrametrickou laboratoř, doplněnou po-
třebným počtem novodobých fotogrametrických strojů,
na kterých bude možno provádět nejen praktická cvičení,
ale i potřebný výzkum v tomto oboru.
V současné době máme problém, jak nejrychleji a nej-

hospodárněji provést nové státní mapování v měřítku
1: 10000 a kterak nově zmapovat v měřítku 1: 5000
části území zvlášť hospodářsky důležité. Použití foto-

grametrie pro státní mapovaru v uvedených měřítkách
může být a mělo by být veliké, neboť jedině s vydatnou
pomocí letecké fotogrametrie bude možno včas, dobře
a hospodárně toto celostátní mapové dílo dokončit.
Letecké fotogrametrii je proto třeba věnovat zvýšenou
pozornost. Bude třeba plánovitě zajišťovat její rozvoj
a hlavně strojové vybavení fotogrametrických ústavů,
které zatím daným úkolům nemohou dobře stačit. Na
nákup potřebných fotogrametrických strojů bude třeba
po řadu let pamatovat ve státním rozpočtu většími část-
kami než dosud. Současně bude nutno více podporovat
vyučování fotogrametrie, a to nejen na vysokých školách,
ale i na středních průmyslových školách zeměměřických,
které mají vychovávat střední technické kádry a techniky
pro práce na stereofotogrametrických strojích.
Je třeba plně využívat bohatých zkušeností sovětských

a sledovat rozvoj fotogrametrie ve státech ostatních. Bylo
by proto užitečné, uspořádat ve větším městě některého
lidově demokratického státu asi 10denní fotogrametrický
kurs, který by se potom mohl každoročně anebo vždy po
dvou letech opakovat. Bylo by také účelné uspořádat
v Praze anebo v Bratislavě asi týdenní fotogrametrický
kurs, aby pracovníci z oboru zeměměřietví, kteří v dří-
vějších letech neměli možnost získat hlubší poznatky
v tomto oboru, se mohli nyní seznámit s pokroky, které
fotogrametrie učinila. Katedra mapování na zeměměřické
fakultě a její kabinet fotogrametrie sledují nejen všechny
pokroky z oboru fotogrametrie, ale i jejich praktické
využití pro potřeby národního hospodářství, a proto
noví absolventi zeměměřického inženýrství mohou v oboru
fotogrametrie přispět k budování státu.

Ústav astronomie a geofysiky
Ing. Stanislav Holub 378.9: 527/529: 550.3

vý~ka astronomie a geofysiky na ČVUT v Praze. Vybavení ústavu astronomie a geofysiky přístroji. Výuka astronomie
ageofysiky. Astronomická a geofysikální měření a cvičení. Vědecko-výzkumná činnost ústavu. Kyvadlový zenitteleskop -
prototyp konstruovaný v ústavě. Program na konstrukci dalších přístrojů. Uplatnění znalostí astronomie a geofysiky v praxi.

Mezi vědní obory, s kterými se musí posluchač země-
měřického inženýrství během svého studia dobře se-
známit, patří také astronomie a geofysika. Obě
tyto muky mají základní a stále rostoucí význam jak při
budování přesných geodetických základů a pro řešení
vědeckých otázek souvisících s tvarem, rozměry, složením
a vůbec jakýmkoliv bádáním, týkajícím se zemského tělesa,
tak i pro vytvoření správného světového názoru, pro
poznání prostoru, času a hmoty a stejně i pro rozvoj
hospodářského života státu. Základní vědomosti a vědní
poznatky v oboru obou předmětů o všech podstatných
problémech a o jejich praktickém řešení, nutné nejdn
pro hlavní činnost zeměměřiče, ale i pro možnou činnost
speciálně v praktické astronomii nebo v geofysice, nabý-
vají posluchači v přednáškách a ve cvičeních v Ústavu
astronomie a geofysiky.
Ústav je umístěn v nejvyšších patrech hlavní budovy

CVUT na Karlově náměstí. Byl založen brzy po první
světové válce prof. dr. J. Svobodou a zároveň byla při
něm na střeše budovy zřízena astronomická observatoř.
Ústav byl po poslední válce v desolátním stavu. Za-

řízení, přístroje a knihy byly z velké části roztroušeny
po jiných ústavech nebo se vůbec ztratily. Značná část
původního prostoru nebyla ústavu vrácena. Bylo nutno

vlastně začínat s budováním ústavu téměř od začátku.
Byl to celý řetěz starostí, nezměrné):lO úsilí a fysické
práce téměř všech členů ústavu než se podařilo uvést
ústav do takového stavu, aby bylo možno řádně plnit
všechny pedagogické úkoly a. provádět i nejdůležitější
vědecký výzkum. Lze však říci, že se pracovníci ústavu
snaží rozvíjet ústav soustavně dál, aby vzorně vyhovoval
jak s hlediska pedagogického, tak. i pro badatelsko-vě-
deckou činnost a také, aby mnozí návštěvníci a hosté
z ČSR i ciziny, přicházející často do ústavu na exkurse
či porady, si odnášeli ten nejlepší dojem. Doplňují se
zařízení a sbírky přístrojů, v modernisující se mechanické
dílně se vyrábějí různé pomůcky a prototypy nových pří-
strojů a knihovna se doplňuje novými, odbornými knihami
a časopisy, takže slouží celkem dobře nejen členům a po-
sluchačům naší fakulty, ale i odborníkům z jiných ústavů
a z praxe. Přesto, že většina z ústavních, poměrně chudých
sbírek přístrojů pro astronomická cvičeni a vlastní výzkum
různých method geodetické astronomie jsou přístroje
starších typů, nalézají se zde i různé prototypy cenných
přístrojů, Jako Svobodův astroláb, zvláštní přístroj prof.
Svobody k měření zeměpisné šířky bez pomocí libel
methodou Horebow- Talcottovou, dále Nušlův-Fričův
cirkumzenitál, jehož vývoj byl dovršen Bucharovým
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neosobním optickým mikrometrem,1) takže je nyní jedním
z nejvhodnějších přístrojů geodetické astronomie (obr. 1).
Při pozorování úplného zatmění Slunce v r. 1954 byl
cirkumzenitál s československou vědeckou výpravou
v SSSR, kde vzbudil značnou pozornost vědců sovětských
i jiných. K běžnému pozorováni) k vědecko-výzkumným
pracem slouží různé dalekohledy, umístěné ve zvláštních
observačních domcích na střeše budovy, z nichž Merzův
s paralaktickou montáží má průměr objektivu 12 cm

a dva azimutální dalekohledy Zeissovy o průměru objek-
tivu 11 cm a 10 cm. Ústav také vlastní jeden z prvních
československých výrobků Maksutovova teleskopu. Nej-
důležitějším přístrojem praktické astronomie jsou přesné
hodiny. Kyvadlové hodiny hvězdné "Strasser & Rohde"
a střední "Zenith" jsou umístěny v uzavřené komůrce
s automaticky udržovanou stálou teplotou. Jejich chod,
jakož i chod dvou chronometrů "Nardin" a "Ditisheim"
se kontroluje pravidelně denně příjmem přesných vě-
deckých časových radiosignálů. Umístění hodin tak
vysoko, místo ve sklepě, ovšem příliš nevyhovuje, zvláště
když ve stroj nich dílnách v přízemí pracují s mechanickými
kladivy. Pomocí důmyslné slaboproudé rozvodné desky
lze zapojit hodiny nebo chronometry na signální pero
chronografu a na další dvě tastrovací pera současně dva
registrační mikrometry u přístrojů z kteréhokoliv z pěti
observačních domků a meridiánové síně na střeše budovy.
Za mnohé astronomické přístroje vděčí ústav akademiku
prof. Dr J. Ryšavému, který je ústavu předal, zvláště
pak za nový astronomický universál Hildehrandův a jeden
Zeissův astronomický dalekohled. V daleko horší situaci
je však ústav v případě geofysikálních přístrojů, neboť
většinou jde o zahraniční a poměrně drahé stroje a ve
vlastní mechanické dílně si je ústav nemůže pro ne-
dostatek vhodného materiálu vyrobit. Je zde vlastně tedy
jen jediný přístroj, který ústavu předal rektor ČVUT
Ing. Dr J. Trnka, a to čtyrkyvadlový Fechnerův aparát
s koincidenčním přistrojem.2) Protože však pracovníci
ústavu mají velmi dobré styky s praxí, mají posluchači
možnost zásluhou Dr Wittingera z Geodetického a topo-
grafického ústavu a Dr Píchy z Ústředního geofysikál-
ního ústavu ČSAV pozmt a prakticky měřit i s moder-
ními gravimetry, a to s gravimetrem Noergaardovým
a sovětským GKA. Ostatní geofysikální přístroje, hlavně

1) Viz článek: Novyj bezličnyj mikrometr dlja cirkumzenita-
la, Buchar, Bulletin ČSUA, roč. 4, No 4.

2) Fotografie a popis viz Pícha, Gravimetrie, str. 59-62.

seismické a magnetické, uváděné v přednáškách, poznají
posluchači při exkursích do Geofysikálního ústavu Karlovy
university, které s nevšední ochotou umožňuje prof.
Dr A. Zátopek. Tím ovšem nekončí ústavní styky s praxí.
Pracovníci ústavu se účastní řešení mnohých vědeckých
problémů pro praxi a různých praktických měření.

Hlavní činnost ústavu spočívá v pedagogické vý-
chově posluchačů zeměměřického inženýrství. Jak již
plyne ze samotného názvu ústavu, rozpínají se jeho zájmy
a výuka od největších dálek Vesmíru přes fysický povrch
zemský a pronikají a~do tajemného nitra Země. V před-
náškách získají posluchači pevný theoretický základ pro
řešení kteréhokoliv úkolu v uvedeném oboru a pro svůj
další vědecký růst.
Astronomie se přednáší pro specialisaci geodetickou

dva semestry, a to jeden semestr sférická astronomie,
která tvoří vlastně theoretický podklad astronomie prak-
tické neboli geodetické, přednášené v následujícím se-
mestru. V úvodních přednáškách se posluchači seznámí
hlavně s významem astronomie pro praktický život a pro
utvoření si správného přírodovědeckého světového názoru
a s nejdůležitějšími poznatky o nebeských tělesech, stavbě
Galaxie, Vesmíru a o kosmogonických theoriích. V dalším
se pak probírá řešení úloh o polohách a pohybech ne-
beskýc!). těles na nebeské sféře, odvozují se opravné
vzorce pro různé vlivy na souřadnice všech tři sou-
řadnicových soustav a vykládají se způsoby měření ně-
kterých základních astronomických veličin. Na tyto
theoretické přednášky navazují přednášky z geodetické
astronomie. V nich se posluchači seznámí se základními
poznatky o zemském tělese, s významem a užitím astro-
nomie pro geodesii, s přístroji a se způsoby astrono-
mických měření a osvojí si methody přibližného určování
zeměpisné polohy v '.navigaci a v avigaci a s hlavními
způsoby, zvláště sovětskými, určování zeměpisné šířky,
korekce hodin a zeměpisné délky a azimutu. Pro ostatní
specialisace se přednáší látka v menším rozsahu.
Přednášky z geofysiky, a to hlavně z gravimetrie, jsou

toliko semestrální. Posluchači se v nich dovědí o vzniku,
stáří, složení a hmotě Země, o zemské tíži. a určení tvaru
Země na základě tíhových měření, o způsobech a pří-
strojích pro měření zemské tíže a druhých derivací tího-
vého potenciálu, o významu a použití gravimetrie v geo-
desii, a to o způsobech redukcí při přesné nive1aci, o způ-
sobech určování absolutních tížnicových odchylek, o určení
tvaru geoidu podle Stokesovy formuÍe a na základě
astronomicko-gravimetrické nivelace a o slapových změ-
nách geoidu. Pak následuje několik přednášek, v nichž
se seznámí se základy seismiky, geomagnetismu a geo-
elektřiny a konečně přednášky z užité geofysiky, jejichž
method se používá při hledání užitkových nerostů, tak
důležitých k rozšíření surovinové základny našeho státu.
V přednáškách astronomie a geofysiky jsou odvozovány
všechny podstatné vzorce a objasňovány i nejobtížnější
problémy.
Kromě uvedených přednášek se koná každoročně pro

posluchače, kteří mají hlubší zájem na rozšíření svých
vědomostí, ještě astronomický a geofysikální seminář.
V nich se probírají speciální partie z geodetické astro-
nomie, ale i z nebeské mechaniky a v geofysikálním semi-
náři se hlavně doplňuje látka z užité geofysiky. Posluchači
zde mohou přednést své vlastní referáty a po každé před-
nášce obvykle následuje ještě plodná diskuse.
Mímo výchovu nových inženýrů provádí se v ústavu

i školení vědeckých aspirantů. Theoretickou prací:
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"K problému vzniku a vývoje meteorických rojů" ukončil
Dr Plavec jako prvý aspiranturu v ústavu.

Získané theoretické poznatky se rozšiřují a doplňují
praktickými výklady ve cvičeních a látka se upevňuje
řešením konkretních případů. Posluchači se také seznamu-
jí s používanými přístroji, s různými pomůckami, s po-
krokovými pracovními postupy a s praktickými způsoby
měření. Cvičení z_uvedených, předmětů; jsou vzhledem

k jiným předmětům mnohem obtížnější jak pro vedoucí
asistenty, tak i pro posluchače. Praktická cvičení z geo-
detické astronomie se konají - pokud to dovoluje počasí
- na terase ústavu, a to nejdříve ve dne, kdy se měří na
Slunce, a potom v nočních hodinách, kdy se měří na
hvězdy. Měření i zpracování naměřených hodnot vyžadují
velkou bedlivost a určitou praxi, neboť zaměřovaný cíl
je v pohybu a kromě čtení úhlů je nutno zjišťovat ještě
časový okamžik záměry a čtení libel a při výpočtech se
vyskytuje příliš mnoho různých redukcí. Proto číselné
podklady pro cvičení opatřuje asistent vlastním měřením,
a protože v astronomii a v geofysice neexistuje jiná
kontrola než dvojí výpočet, je nutno předem zpracovat
zadávané hodnoty. Praktické výpočty v geofysice se do-
plňují také měřeními s kyvadlovým aparátem a zapůjče-
nýmí gravimetry.

Kromě cvičení mají posluchači možnost, a také ji
někteří využívají i přes značné studijní zatížení, pracovat
pod vedením učitelských sil ve vědeckých kroužcích,
a to jak v astronomickém, tak v geofysikálním, při čemž
jsou jim k disposici literatura i potřebné přístroje.

Každoročně pak ještě umísťuje ústav několik za-
interesovaných posluchačů na praxi do astronomického
a gravimetrického oddělení Geodetického a topografického
ústavu, aby si zde pod pedagogickým vedením prohloubili
své poznatky, získané na škole a nakonec prokázali svou
vyspělost a schopnost užívat prakticky svých theoretických
vědomostí v komplexním diplomním úkolu.

Takto vyškolený absolvent je jistě plně schopný uplatnit
se i při úkolech vyžadujících speciálních vědomostí
astronomických nebo geofysikálních. Musí ovšem samo-
zřejmě i v praxi dále sledovat nové pokroky vědy a tím
prohlubovat získané vědomosti na škole a po případě je
doplnit dalším speciálním studiem.

Kromě pedagogické práce, která samozřejmě nespočívá
jen v přednáškách či ve vedení cvičení, je třeba provádět
praktická měření a značné množství výpočtů, starat se
o zajištění řádného chodu ústavu a plnit další a další
povinnosti a funkce na škole i mimo ní. Dříve bývalo v ústa-
vu až osm asistentů při stejném počtu posluchačů a dnes
vlastně jen dva či tři při zvýšených povinnostech. Proto
je možno věnovat se další základní povinnosti ústavu -
vědecko-výzkumné činnosti 000 vlastně jen mimo
pracovní dobu. A tak jen dík mimořádné píli a nadšení
pro astronomii a geofysiku a pro práci vůbec může být
dosahováno tak zdárných výsledků.

Za veder i mrazů, když se obraz Slunce večer sklání
za zelené stráně Petřína a potemnělá, tiše se otáčející
nebeská báň se rozžíhá třpytnými hvězdami, přicházejí
pracovníci ústavu, aby pokračovali v další práci. Z terasy
ústavu se otvírá nádherný, mnohými návštěvníky obdivo-
vaný pohled na krásnou, v modravém nádechu se roz-
kládající Prahu. Sta věží, vzpínající se kolos Hradčan,
stráně Petřína a rúznotvaré střechy milionového města
se sbíhají pod temnící se oblohou v unášející celek. Zde na
terase se konají praktická měření z geodetické astronomie,
získávají se číselné podklady pro cvičení a zkoušejí se u nás
dosud prakticky neužívané, hlavně sovětské methody a růz-
né přístroje. Nečistota atmosféry, jas noční oblohy, způso-
bený světly velkoměsta a poměrně málo jasných nocí
(navíc mlhy od Vltavy) nedovolují jiná, na př. astrofysi-
kální pozorování. Proto vědecký výzkum se týká nejvíce
astrometrie a spočívá hlavně ve výzkumu, konstrukci
a zkoušení nových přístrojů a method. Dále se soustavně
pozorují zákryty hvězd Měsícem, jež se v ústavu redukují
a budou počítány odchylky v dráze Měsíce, pak zatmění
Slunce i Měsíce a další jiné důležité nebeské úkazy.
Výsledky se uveřejňují a mají značný mezinárodní význam.
V poslední době profesor Buchar zahájil zkoušky s nově
konstruovanou fotografickou komorou o průměru objek-
tivu 13,5 cm a ohniskové dálce 70 cm, připojenou k visu-
álnímu dalekohledu Merz (obr. 2). Uvedený přístroj
bude používán hlavně k fotografování planetek a na jeho
základě ke stanovení drah planetek, čímž se ústav chce
zapojit na mezinárodní službu, vedenou SSSR.

Další prototyp nového přístroje vynalezený prof.
Bucharem a konstruovaný v ústavní dílně vyšel již ze
stadia zkušebních měření. Bude ve větším provedení poz-
ději používán pro určování absolutních deklinací a pro
měření změn zeměpisné šířky. Je to t. zv. kyvadlový
zenitteleskop (obr. 3). Zrcadlový dalekohled Newto-
nova typu visí na dvou ocelových břitech na způsob ky-
vadla na masivním podstavci a může volně kývat v rovině
poledníku a dá se jím otáčet kolem svislé osy o 180°.
Zrcadlo má průměr 70 mm a ohnískovou dálku 600 mm
a bylo vybroušeno v ústavu. Výkyvy dalekohledu jsou
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tlumeny v olejové lázni. Přístroj je opatřen okulárovým
nitkovým mikrometrem. V otvoru provrtaného para-
bolického zrcadla je malý objektiv a pod ním je umístěn
rtuťový horizont. Toto autokolimační zařízení má sloužit
ke kontrole svislé polohy teleskopu. Pokud zenitová
vzdálenost z nepřesahuje poloměr zorného pole r, lze
ji určit přímo ze vztahu

R
z = """2 Cms - mn),

kdeR je hodnota otočky mikrometru, ms a mn čtení mikro-
metru v obou polohách přístroje. Je-li z kladné na jih,
bude deklinace hvězdy

0= q; ~ z,
kde rp je zeměpisná šířka stanoviště. Lze tedy užít pří-
stroje buď k určování deklinací hvězd v úzkém pásu
cp - r < o < q;+ r, nebo k měření změn zeměpisné
šířky při známé deklinaci hvězd. Pokusná měření dávají
střední chybu jednoho měření zenitové vzdálenosti asi
± 1". Větší přístroj dá jistě mnohem lepší výsledky. Je
možné, že se použije Maksutovova meniskového teleskopu,
čímž se podstatně zvětší šířka pásma pozorovatelných
hvězd. Ve stadiu příprav je model velkého "cirkum-
zenitálu" s objektivem r.s 16 cm a ohniskovou dálkou
200 cm, při čemž výška průchodů lllězd bude měnitelná.
Měřit se bude speciálním neosobním mikrometrem a pří-
stroj bude možno použít k absolutnímu měření rekta-
scensí a deklim.cí· methodou stejných výšek. Těmito
přístroji se ústav chce zapojit do mezinárodního úkolu -
určování posic hvězd, a to s větší přesností než dosud.
To by ovšem vyžadovalo zvýšení počtu pracovníků
v ústavu. V plánu jsou ještě d1lší přístroje pro geode-
tickou astronomii i geofysiku. U geofysikálních přístrojů
se však mráží na nepřekomtelné zatím materiálové potíže,
a proto není možno se v tomto oboru rozvinout tak,
jak by bylo třeba. Podobně je tomu tak i při snaze určení
tvaru geoidu na základě tíhových měření, neboť nelze
prozatím získat potřebný měřický materiál, hlavně ze
sousedních států. Byly však provedeny významné studie
z oboru theoretické gravimetrie. Pracuje se také na
řešení zadaných výzkumných úkolů.

Pracovníci ústavu se snaží plnit své pedagogické
a vědecko-výzkumné poslání co nejlépe a dosahované
výsledky ukazují, že jejich snaha není marná. Absolventi
zeměměřického inženýrství se dobře uplatňují nebo
mohou uplatnit i mimo úkoly, spojeně s mapovými díly
a obvyklými zeměměřickými pracemi i nově v odvětvích,
kde jsou třeba zvláštní znalosti astronomické a geofysikální.
Jsou to kromě prací, které mají základní důležitost pro
zvýšení přesnosti a zdokonalení geodetických základů,
jako jsou měření na Laplaceových bodech nebo pro
určování přesného času a měření v gravimetrické síti
a s tím souvisící zpracování a stanovení tížnicových
odchylek a tvaru geoidu na území ČSR, hlavně práce,
při nichž použití astronomické orientace, případně určo-
vání polohy je výhodnější a hospodárnější, jako na př.
při vytyčování tras vodních toků, komunikací, tunelových
os, při důlních měřeních, při stavbě vysílacích i televisních
stanic, při usměrňování kompensačních kruhů, při astro-
nomické avigaci a dalších jiných pracích. Dále se mohou
uplatnit a také se uplatňují při veškerých geofysikálních,
hlavně pak gravimetrických a magnetických a seismických

měřeních a vůbec při geofysikálním průzkumu nerostných
ložisek, kde geologické methody selhávají a při čemž cena
jednoho chybného hloubkového vrtu víc než plně uhradí
náklady geofysikálního průzkumu. Pokud se týče činnosti
vědecko-výzkumné, vynalezené přístroje budou mít vel-
ký význam při zvýšení přesnosti a pohodlnosti dosa-
vadních měření a také i ostatní, byť zatím theoretické
práce, budou mít značný význam pro praxi. Zbývá ještě
mnoho otevřených problémů v uvedených oborech a jistě

se naleznou jejich řešitelé i z řad dobře připravených
absolventů zeměměřické fakulty. Příkladem theoretického
bádání a praktického využívání method geodetické astro~
nomíe a geofysiky nám je SSSR, z jehož bohatých vědec-
kých poznatků a zkušeností je nutno čerpat co nejvíce.

Svojí prací všichni, učitelské síly i posluchači, se snaží
přispět k budování nového a lepšího světa.

R e d ak ční p o zná m k a: Čtenáře našeho časopisu upozor-
ňujeme, že serii článků z fakulty zeměměřické pro nedostatek
místa v tomto čísle dokončíme ve 3. Č1sle,pro které máme při-
praveny ještě tyto články:

Ing Dr František Cach: K přednáškám ze speciální geodesie,
Ing. Dr Miroslav Hauf: Konstrukce geodetických strojů a
Ing. Bořivoj Delong: Nejpřesnější "radar" v rukou země-

měřičů.
Prof. Dr Josef Klobouček: Dálkové studium zeměměřické-

ho inženýrství.
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Zeměpis a jeho úkoly při katedře kartografie

Geografie a polygrafie jako nutný doplněk geodesie a matematické kartografie na kartografické specialisaci zeměměřické
fakulty CVUT v Praze. Obsah přednášek z fysického a hospodářského zeměpisu, jehož dokonalá znalost je základním
předpokladem vědeckého sestavováni, redakce a vydávání map malých měřítek nejrůznějšího druhu a určení.

Snaha člověka o poznání zemského povrchu dala
základ vzniku třem vědním komplexům: geodesii, geo-
grafii a kartografii. Po dlouhou dobu se tyto tři vědy
vyvíjely souběžně, aniž by si důsledněji vymezily své pra-
covní pole. I když již ve starověku dochází k určitému
rozdělení na dva směry, z nichž jeden se více přimyká
astr.onomii a matematice, druhý zeměpisnému popisu,
nastává důsledná diferenciace až na úsvitu kapitalismu,
kdy vzniká triangulace a stává se základní charakteristickou
methodou měření Země - geodesie.
Geografie buduje své vědecké základy teprve na po-

čátku 19. stoleti, kdy se začíná uplatňovat tehdejší materia-
listický názor a prosazovat důsledná srovnávací methoda
s výkladem příčin a důsledků geografických jevů.

Kartografie se počíná osamostatňovat za pomoci geodesie
a dostává proto z počátku silný matematický ráz, jehož
projevem je rozvoj matematické kartografie, rozvoj
theorií zobrazovacích způsobů a úsilí o přesný zákres
horizontální situace pomocí bodů určených triangulací.
Rozvoj geografie v 19. století nezůstává bez ohlasu v karto-
grafii. Vědecký obsah mapy, jenž se dosud opíral převážně
o geodetické poznatky, počíná přibírat výsledky zeměpisu.
Zdokonalení polygrafie, rozvoj zeměpisu a zpřesnění

(zhuštění geodetických základů ke konci 19. a na počátku
20. století umožnil bouřlivý rozmach kartografické výroby.
Tu však vliv kapitalistické racionalisace nevhodně tříští
kartografická pracoviště, takže buržoasní kartografie ob-
sahuje vlastně dva od ,sebe značně isolované obory. vý-
roba map velkých a středních měřítek, opírající se o geode-
sii, je nerentabilní, a proto je převážně v rukou státu.
S geografií zůstává spojena výroba map malých mě-
řítek, která je rentabilní, a proto je v rukou soukrom-
riíkůa její kvalita ustupuje víc a víc potřebám kom.erčním.
Tak kartografická dila velkých a středriích měřítek,

dokonalá po stránce geodetické, mají mnohdy značné
nedostatky geografické a opět mapová díla malých měřítek
mají sice solidní zeměpisné základy, ale po stránce geode-
tické vykazují mnoho nedokonalostí. Tento stav buržoasní
kartografie se stává stále větší a větší brzdou nejen pro
rozvoj kartografické výroby; ale pro kartografii vůbec.
Sovětská kartografie odstranila brzdící vliv rozštěpené

buržoasní výroby map i její komerční ráz tím, že sou-
středila veškerou civilní kartografickou výrobu v rámci
jednoho státního úřadu (GUGK) a současně opřela pevněji
vědu o praxi. To je jedna ze základních příčin mohutného
rozvoje sovětské kartografie, jenž je i pro nás vzorem.
Proto po soustředění zeměměřické služby došlo i na
zeměměřické fakultě ke zřízení samostatné kartografické
katedry, která bude vychovávat inženýrské kádry pro
kartografickou praxi s dokonalými znalostmi nejen geo-
desie, ale i geografie a polygrafie.
Pro kartografa je tedy nutné ovládat nejen geometrickou

podstatu Země a její rozměry, ale i jevy zemského po-
vrchu, jež ve svém vzájemném působení tvoří zeměpisné
prostředí. To znamená tedy ovládat nejen zeměměřictví,
ale i zeměpis.

Zeměpis je celý komplex těsně spolu souvisících věd
rozdělených na dvě hlavní odvětví - fysické a hospo-
dářské. Fysický zeměpis studuje přírodní podmínky, jež
ve svém komplexu tvoří zeměpisné prostředí, které
obklopuje lidskou společnost a má tak výrazný charakter
přírodní vědy. Hospodářský zeměpis studuje rozmístění
výroby na zemském povrchu. Při tom je nutno si uvědomit,
že výrobní síly a hlavně člověk jako nejdůležitější výrobní
síla přerůstá rámec zeměpisného prostředí a přetváří je
pro své účely. Proto hospodářský zeměpis má charakter
ekonomické vědy.

Z toho je zřejmé, že zeměpis obsahuje značné množství
učební látky a tu je v prvé řadě zapotřebí velmi pečlivě
vybírat obsah zeměpisné výuky na zeměměřické fakultě.
Vodítkem zde jsou požadavky kartografické praxe a so-
větské zkušenosti. Přesto bude zapotřebí velmi pečlivě
kontrolovat výsledky zeměpisné výuky a sbírat tak zkuše-
nosti pro další pedagogickou činnost. Bude nutno mít
stále na paměti, že zeměpis pro kartografa má za účel
přispět ke zlepšení výroby map.

Nezbytným .předpokladem pro vytvoření dokonalé
mapy je ucelená představa o tvarech zemského povrchu
a jejich rozmístění. Tuto ucelenou představu lze nejlépe
nabýt obšírným studiem zeměpisu. Naopak nedostatečné
zeměpisné znalosti vedou k nejasné představě o tvářnosti
Země a mají za následek vytvoření nevyrovnaného, mnohdy
i nelogického obsahu mapy, jenž skresluje skutečný obraz
Země. Na znalostech zeměpisu tedy závisí v převážné
míře kvalita komposice mapy a její generalisace. Pečlivě
sestavená mapa vyžaduje v dalším výrobním procesu
minimální počet oprava zvyšuje tak podstatně racionálnost
kartografické výroby.

K získání ucelené představy o zemském povrchu je
zapotřebí hlavně studium regionálního zeměpisu. Proto je
na přednášky z tohoto oboru věnováno 49 % z celkového
počtu hodin, jenž připadá na výuku zeměpisu. Přednášky
všeobecného zeměpisu v rozsahu 23 % celkové učební
doby umožní lepší porozumění zem~pisu regionálního tím,
že si studující osvojí základy fysické a hospodářské geo-
grafie. Obsahem praktických cvičení (seminářů) bude
hlavně hodnocení pramenů pro obsah mapy, sestavování
geografických popisů pro mapové programy a pod. To
znamená, že v seminářích (28 %) bude procvičována
hlavně látka z regionálního zeměpisu.

Celá výuka bude směřovat k tomu, aby si studující
osvojili schopnosti správného výběru podkladových mate-
riálů pro sestavování map, seznámili se s názvoslovným
popisem geografických jevů a poznali jednotlivé formy
zeměpisného prostředí, jejich vývoj, výklad i charakte-
ristické vlastnosti. Osvojili si znalosti zeměpisných jevů
a jejich souvislosti a tak poznali zákonitou mnohotvárnost
zemského povrchu jako určitý vývojový stupeň stále se
měnícího zeměpisného prostředí, jehož grafické znázorňo-
vání tvoří podstatnou část kartografie.
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Rozmanitosti
Kongres Mezinlrodní unie geodetické

a geofysikálnÍ (UGGI)
Řím 14. - 25. září 1954.

Část geodedcká.
[Jednání Mezinárodni geodetické asociace (AGI)]

Referuje: Prof. Jas. BiJhm

Jednánikongresu se konalo v rozlehlé budově nového římského
výstaviště.Kongres byl organisován velmi dobře. Shromáždění
celé Dnie předsedal její president prof. Chapman (Anglie),
jehož funkce kongresem končila, gener. sekretářem Unie je
Laclavere (Francie). Pro období příštich 3 let byl zvolen
presidentem Ind Prof. Ramamlthan. Příští kongres Unie
v r. 1957 se má konat v Buenos Aires, takže účast evropských
zemí bude patrně slabší. Přes· to byla zvolena Argentina za
misto kongresu, který bude mocnou vzpruhou pro tamější,
slibně se rozvíjející geodesii ageofysiku. Je naděje, že snad
argentinskávláda uhradí dopravu evropských účastníků zvláštní
lodí,což by účast nepochybně zvýšilo.

Se zřetelem k očekávané slabé účasti evropských zemí hodlá
uspořádat geodetická asociace před kongresem Unie schůzi
delegátuevropských zemí (pravděpodobně v Paříži).

Kongresu se zúčastnilo asi 1 020 delegátů a pozvaných zá-
stupcuúřadů a ústavů z 51 různých zemí. Nejsilněji byly zastou-
peny Italie (194), Anglie (121), USA (116), Francie (103),
záp. Německo (85).

S výjimkou Albánie, Bulharska a Rumunska byly zastoupeny
všechnyevropské země. Účast dalších světadílů:

Amerika: Argentina, Bolivie, Kanada, Chile, Ecuador, USA,
Haiti, Mexiko, Nicaragua;

Asie: Afganistan, Indie, Indonesie, Iran, Izraei, Japonsko,
Filipiny, Syrie, Turecko, Libanon;

Afrika: Kongo, Egypt, Maroko, Tunis, Jižní Afrika;
Australie: Australie, Nový Zeeland.
I menší státy obeslaly konferenci početnými delegacemi:

Rakousko(18), Belgie (29), Dánsko (19), Finsko (14), Holansko
(36), Švédsko (22), Švýcary (28), Jugoslavie (15), Norsko (32).

Velké pozornosti se těšila 7členná delegace sovětská, vyslaná
Akademiínauk (Bělousov (seism.), Gorškov (geolog.), Kalaš-
nikov (geomagn.),Koridalin (seism.) Moloděnskij (geodet),
Monine (geofys.), Vlodavěc (vulcan.), která přijela na kon-
gresdobře připravena. Každý z účastníků kongresu obdržel vý-
tisks obsahy zpráv z oboru geofysiky, v jazyce italském nebo rus-
ko anglickém, které sovětští delegáti přednesli na zasedáních.
Mimo to sovětská delegace věnovala kongresu výtisky publikace
o účasti SSSR na mezinárodní službě šiřkové. Přítomnost so-
větské delegace byla všeobecně radostně vítána, vedení Unie
jí velmi vycházelo vstříc a usilovala o získáni SSSR k trvalé
spolupráci. Naděje, kterou vyslovil pres. Chapman na závě-
rečném shromáždění, že Sovětský svaz pravděpodobně vstoupí
do Dnie, byla uvítána spontánním bouřlivým potleskem. Unie:
nabídlapro ten případ Akademií nauk zastoupeni ve všech výkon-
nýchvýborech.

Sovětskývelvyslanec v Římě pořádal dne 23. září recepci asi
pro 59 delegátů kongresu, včetně příslušniků západní Evropy.
Z lidově demokratických zemí bylo na kongresu zastoupeno:

dem.Německo: 7 delegátů, z toho 3 geodeti (Kramer, Peschel,
Zappe), 1astronom (Pavel), 3 geofysikové (Krumbach, Meis-
ser, Phillips);

Maďarsko: 3 delegáti, z toho 2 geodeti (Kántas, Hornoch)
a I geofysik (Németh);

Polsko:4 delegáti, z toho 1 astronom (Koebecke) a 3 ge0'1eti
(Lesniok, Odlanicki, Winiewicz);

CSR: 3 delegáti, z toho 2 geofysikové (Smetana, Bouška),
I geodet (BOhm).

Současněbyla v budově výstaviště umístěna i výstava geode-
tických a geofysikálnich přístrojů a kartografických prací na
celkovéploše asi 3500 m2•

V dalším textu uvedu v závorce čísla získaných dokladů, které
budelze si vypůjčit prostřednictvím děkanátu zeměměřické fakulty
(PrahaI., Rusova 5).

Mezinárodní geodetická asociace
Předseda: Baeschlin (Švýcary) - Tajemnik: Tardi (Francie).

Zasedala v plenárni schůzi dne 14. září 1954. V generálni
zprávě se zmínil Tardi o práci 15 speciálnich komisí za uplynulá
3 léta. Byly to komise pro:

1. Vyrovnání velkých triangulací se zřetelem na tvar geoidu.
2. Výpočet síti zaměřených způsobem Shoran a dlouhých

geodetických křivek.
3. Kritický rozbor evropské trig. sítě.
4. Korekce výsledků nivelace z tihových odchylek.
5. Vyrovnáni evropské sítě nivelační.
6. Kritický rozbor method geodetické astronomie.
7. Reorganisace mezinárodní služby Šířkové.
8. Nové světové měřeni délek 1957-58.
9. Vybudování homogenni gravimetrické sítě.

10. Měření absolutní tiže.
11. Redukce tiže pro účely geodesie (k určeni geoidu).
12. Nejvhodnější methody k měřeni absolutnich tížnicových

odchylek.
13. Určeni geoidu měřením reciprokých zenitových vzdále-

ností.
14. Určeni evropského geoidu z tížnicových odchylek.
15: Geofysikálni interpretace tíhových anomalií.
Komise se staraly o organisaci mezinárodnich prací a při-

pravily referáty a doklady pro generální shromáždění v Římě.
Od dřívějších často akademických diskusí a platonických resolucí
se ukazuje přechod ke konkretním pracím, připravujícím vy-
tvořeni evropských síti na vědeckém základě, které budou opět
základem pro jiná vědecká bádání (tvar geoidu, variace mořské
hladiny, geologické změny).

Asociace sama nemá však prostředky k nákladným vyrovnáním
sítí (nevlastní elektronkové počítací stroje ani nezaměstnává
počtářský personál) a musí zde počítat s pomocí nějakého oficiál-
ního ústavu.

Referát sekretáře Asociace vhodně doplňují i přehledné zprávy
jednotlivých zemi o geodetických pracích, zpravidla za dobu
1939-1953 (doklady č. 9-35). Zprávy obsahuji budóvání
základnich sítí a dosažené přesnosti. Zajímavé je používání
geodimetru v triangulaci v některých zemích s přesnosti 1:40000(},
triangulace (přesněji: trilaterace) pomocí radaru (systém Shoran)
v Kanadě s přesností 1: 60 000, stanovení výšky hory Mount
Everest na 29002 stop (8840 ni) (ve zprávě Indie) plynoucí
z určení geoídu pod touto horou.

Referáty byly předneseny a prodiskutovány na schůzích
5 sekcí:

I. Triangulace
II. Přesná nivelace

III. Geodetická astronomie
IV. Gravimetrie
V. Geoid.

Stručný závěr jednání v sekcích byl shrnut ve společné resoluci
Asociace, vytvořené na plenárni schůzi dne 23. září 1954.
Povšechně se doporučuje pravidelně opakovat přesná měření
triangulační a nivelační ke zjišťování relativních změn polohy
v horizontálním i vertikálním směru a podávají se resoluce
jednotlivých sekcí.

Zasedání I. sekce (Triangulace)
Předseda: Whitten (USA). Tajemník: Kobold (Švýcary)

(V závorce jsou uvedena čísla dokladů.)
Plánováno bylo 6 schůzí. Z generální zprávy (doklad č. 36)

je patrné, že v triangulaci I. řádu se vžilo použití theodolitu
Wild T3. Výjimku tvoří Německo (Askania, Hildebrand),
Rakousko (Kern), Francie (Chasselon), Anglie (Tavistock),
Holandsko (Wanschaff), .Finsko (Wild T4, Hildebrand), Norsko
(Bamberg), Švýcary (Hildebrand, Kern), USA (Parkhurst),
Turecko (Hildebrand). Téměř výhradně se měří methodou
Schreiberovou s váhou 24-36.

G iga s podal návrhy na urychlení triangulace: fotoregistračni
theodolit, elektrické ok<>pro nočni observaci (pozorovatel ne-
pointuje, nýbrž sleduje galvanometr a čte nebo fotograficky
zaregistruje přechod přes nulovou polohu) a světlomety bez
obsluhy, rozsvěcované a zhasínané vysílačkou (doklad č. 45).

Ve studiu boční refrakce nejvíce pokročily Finsko a Japonsko.
Fínové zjistili měřením odchylky až 1,8" u záměr nad mořem
a podél horských svahů. Japonci zjišťují působeni refrakce
statisticky. Pokusy se konají dále v Německu a v Holandsku.
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Základny se měřily invarovými dráty nebo BergstrandovýIn
geodimetrem (Bdgie 1, Anglie 3, Švédsko 17).
Vzájemné spojení trig. síti provedly země: Irsko a Anglie;

Anglie a Francie; Belgie, Francie, Švýcary, Italie, Rakousko,
Jugoslavie; Egypt, Izrael; Turecko-Cypr.
Gauss-Krtigerovo zobrazení již přijaly téměř všechny státy.

Jednáno bylo i o .trigonometrickém měření výšek se zřetelem
k refrakci a tížnicovým ochylkám (Finsterwalder, č. 37;
Hofmann, č. 38).
Velká pozornost byla věnována otázce vyrovnání velkých sítí

se zřetelem na tvar geoidu (Laplaceovy rovnice, absolutní tížni-
cové odchylky, redukce na elipsoid). Příspěvky podali Hotine,
Ledersteger (č. 39), Marussi (č. 40), Dupuy (č. 41),
Baarda (č. 42).
Rozvoj moderních počítacích strojů s perforovanými kartami

vede k souřadnicovému vyrovnání (podle pozorování zprostřed-
kujících) v rovině (na př. způsobem Helmertovým, který modi-
fikoval Pranis-Praněvíč).
Zprávu o vyrovnání evropské trigonometrické sítě, které pro-

vedla Army Map Service, podali Schive (č. 43) a Hough.
Tato síť byla pak podrobena ostré kritice (Kneissl - č. 44,
Gigas - č. 45, Olander .,...č. 46). Našly se chyby ve výchozích
datech, vytýká se různá kvalita síti, špatné spojení (i pomocí
starších měření), nestejnorodost měřených základen se syste-
matickými rozdíly až 2,5 mm/km (v přístroiích, etalonáži,
v základních etalonech). V rozboru komise č. 3 (Kneissl) se uvádí
i stav triangulací v různých zemích a plán nového vyrovnání
exropské sítě. Všude je střední chyba měřeného směru, určená
z vyrovnání sítě, značně větší než z uzávěru trojúhelníků (kvadra-
tický rozdíl činí průměrně 0,20").
Bylo usneseno, že dosavadní evropskou síť lze považovat jen

za první fázi ve vyrovnání, vhodnou pouze pro technické účely
a stanovení tvaru· geoidu, nikoliv za vědecky vyhovující síť.
Bude třeba
1. provést vědecký rozbor první fáze,
2. doplnit národní sítě,
3. přeměřit všechny základny Bergstrandovým geodimetrem

anebo přezkoušet metronomické základny v jednotlivých státech
pro etalonáž invarových drátů nebo geodimetrů interferenčním
komparátorem prof. Vaisala,
4. rozmnožit počet Laplaceových azimutů a základen podle

jednotného plánu, aby se zajistila přesnost 1: 100000,
5. provést spojení národních sítí včetně použití soustavy

Shoran vysoké přesnosti ke zvýšení přesnosti konečného vy-
rovnání,
6. Asociace má provést nové, lepší vyrovnání ~předcházejícími

redukcemi s geoidu na elipsoid.
K vyrovnání evropské sítě příspěvek podal W olf (č. 47),

který navrhuje postup souřadnicového vyrovnání hlavních
řetězců a vyrovnání vyplňující. sítě, aniž by se na ni přenesly
očekávané značnější deformace z hlavních řetězců (použily by se
jako dané opěrné body jen uzlové body, nikoliv celé původní
hlavní řetězce).
Ramsayer přednesl referát o funkčním kalkulátoru.
Kneissl podal rozbor přesnosti středoevropských triangulací

a měření azimutů (č. 48); zajímavá jsou i porovnání národních
síti německé a belgické před a po zapojení do sítě evropské
(č. 49, 50). U belgické sítě se objevily posuny d% = 1,9";
dAo= 7,2"; stočení dA" od - 3" do + 7" a změna měřítka
od - 24 do + 17 mm/km! Německá síť se celkem nezměnila
(dIPo= 0,02"; dA"= - 0,09"; dA" = + 0,15") až na značnější
střední změnu měřítka - 7,6 mm/km. Při zapojení italské sítě
se ukázal posun dipoasi 6".
Zájmu sekce se těšil i Bergstrandův geodimetr. Dosažená

přesnost je 1 : 400 000, přístroj je však objemný a těžký. V "Insti-
tut ftir angew. Geodasie" bvl konstruován lehký přístroj pro
měření vzdáleností 200 - 4 000 m s přesnosti 5 - 10 cm/km
(č. 51). Bergstrand sám zlepšil původní přístroj přidáním
druhého křemenného oscilátoru s menší (o 1 %) modulační
frekvencí, takže se umožnilo přímé určení počtu celých period

a není již třeba znát přibližně vzdálenost na; . 18 m. Další

zlepšení přístroje se nyní očekává od Němců, kteří mají dobře
vybavené optické laboratoře. Při zkouškách geodimetrů byla
spolehlivěj i určena i rychlost světla:

299 793 ± 0,3 km

o použiti radaru v geodesii podal obšírný referát Hart (č. 52)
(vývoj, přístroje, chyby přístrojů). Zatimní přesnost určení
vzdálenosti je 1: 60000, je však naděje na její zvýšeru. Cenný
referát podal Ross (č. 53) o trilateraci soustavou Shoran, pro-
váděné v Kanadě v r. 1949- 1953 na 86 stanicích, se 325 stranami
o délce 20 - 590 km, s postupem všech prací a četnými foto-
grafiemi. Tý~ sestavil i bibliografii prací o měření vzdáleností
elektromagnetickými vlnami a výpočtu dlouhých křivek (č. 54)
a přednesl referát o výpočtu sítí soustavy Shoran. Brazier
(Kanada) podal referát o vyrovnání těchto sítí.
Soustava Shoran byla použita i v.USA v Aljašce a na ostrovech

v Behringově moři a při spojení Floridy s ostrovem Portorico.
Dosažena byla přesnost 1: 100000.

Sekce II. Přesná nivelace
Předseda: Dore (ltalie). Tajemník: Simonsen (Dánsko).
Byla plánována 3 zasedání. Generální zprávu podal K uk-

kamaki (doklad č. 55) o průběhu nivelačních prací v době
1951- 53 a o jejich stavu v různých zemích světa. Přesnost
nivelace se pohybuje v mezích 0,4-1,2 mm/km pro celkovou
chybu T;0,2-0,5 mm/km pro nahodilou složku 1). Symetrická
složka podle Lallemanda (J je zpravidla menší 0,1 mm/km,
podle mezinár. vzorce činí na dlouhé vzdálenosti C = 0,4 až
0,6 mm/km; límitní vzdálenost Z = 50-85 km. V Argentině
dosáhli překvapující nízké hodnoty 1; = 0,08 mm/km, což se
přičítá použité methodě přerušované nivelace. (Pro srovnání
uvádím, že v ČSR, zatim v západní části státu, T = 0,56 mm,
1) = 0,29 mm, (J = 0,04 mm, C = 0,48 mm z uzávěrů polygonů
anebo má imaginární hodnotu, počítá-li se z rozdílů v úsecích
mezi uzl0\fÝ9li body.) .
Většina ;Zemí používá přesných nivelačních strojů fy. Zeiss

a Wi1d, nebo jim podobných. Automatické stroje Zeiss-Opton
zatím dávají - podle výsledků z německých nive1ací o délce
asi 600 km - stř. chybu ± 0,8 mm/km, což nestačí požadavkům
přesné nivelace. Vesměs se používají invarové latě.
Z method nivelačních zavedla Argentina důsledně a s úspěchem

methodu přerušované nivelace. ť':etné země měří současně i tep-
lotní gradient. Měření je uspořádáno symetricky (vzad-vpřed-
vpřed-vzad). Některé země zaváděií opravy z refrakce nebo
i astronomické. Rovněž se provádějí studia oscilačních pohvbů
kůrv zemské (Finsko, Německo, Italie, Japonsko, Holandsko,
Belgie, Norsko, USA) a porovnáním se staršími nivelacemi se
zjišťují výškové geologické posuny, které činí za dobu několika
desítek let místy i decimetry. Při tom je ovšem třeba obě časově
odlehlé nivelace vyrovnat stejným způsobem a používat stejných
korekcí (orthometrických, tihových).
Z, mezinárodních spojení nivelačních sítí bylo uskutečněno:

Argentina-Paraguav, Rakousko s Italií, Švýcarskem a Jugoslavií,
Belgie s Francií a Německem, Dánsko a Německo, Izrael-Syrie,
Italie- Jugoslavie, .Holandsko-Německo.
Nakonec uvádí, Kukkam1iki i seznam publikací o přesné

nivelaci z jednotlivých zemí.
V dalších referátech a diskusích se jednalo o různých pro-

blémech přesné nivelace. V otázce konstrukce strojů se věnovala
pozornost novodobým stroiům s automatickým urovnáním bez
libely (č. 56). Velkou naději dává nejnovější konstrukce auto-
matického stroje fy Fennel; prototyp byl vystaven na kongrese
a· zatimní zkoušky ukazují přesnost 0,3 mm/km postačující i pro
nivelaci vvsoké přesnosti. Na rozdíl od stroje Zeiss-Opton zde
kýVádestička s ryskami zavěšená na skřížených vláknech. Výroba
přístroje započne v r. 1955.
Referát holandského úřadu (č. 57) podává zprávu o použiti

hydrostatické nivelace přes řeku Š'eldu. Uzávěr polygonu s ob-
vodem 120 km činí pouze 0,3 mm. Další jeho. zpráva (č. 58) se
týká 'výsledků nivelace přes řeky s dlouhými záměrami o ne-
stejné délce.
Největší pozornost věnovala sekce studiu systematických chyb

v nivelaci. Nesnadný problém nivelační refrakce byl nejpodrob-
něji zkoumán v Dánsku (č. 59) - Pomocí elektrických teploměrů
byl. při pokusných měřeních určován teplotní gradient a po-
tvrzen jeho nesporný vliv na ohyb paprsku. Bylo však dále též
zjištěno, že za stavu, kdy vzduch je téměř nasycen vodními
parami, nastávají refrakční zievy, které pravděpodobně jsou
způsobeny vlhkostí vzduchu. Tyto zjevy se těžko dají vyčíslit
podle známých fysikálních zákonů, takže chybí dosuq jejich vy'"
světlení.
Oscilace půdy během dne (therrnicMho původu) a během roku

byla zkoumána především ve Španělsku (č. 60), Německu
(č. 61) a Dánsku (č. 62), častěji opakovanou nivelací na po-
kusných tratích. Rozdíly nadmořských výšek bodů pořadu na-
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měřených v časových intervalech (během dne nebo v různých
měsících) ukazují na grafikonech velmi zřetelně kmity kury
zemské. U pokusů ve Španělsku mají vlny délku 15-20 km
s amplitudou 1- 2 cm a potvrzují Vignalovu hypothesu o pruž-
nosti zemské kůry a jejich saisonních kmitech. V Dánsku bylo
k uvedeným pokusům použito hydrostatické nivelace; oscilace
běhemdne· se neprojevila, nýbrž ze dne na den a v korelaci se
změnami teploty půdy (značky byly asi půl metru pod po-
vrchempůdy). Na jiném místě byly však během dne P'lzorovány
až půlmilimetrové výkyvy v převýšení dvou bodů vzdálených
35m od sebe.
Sekce dále dospěla k názoru o velké důležitosti měření tíže

a jejích anomalií pro zhodnocení výsledků přesné nivelace,
t. j. získání orthometrických nebo dynamických výšek. Před-
loženybyly studie o uplatnění tíhových anomalií v orthometrické
korekci a porovnání různých vzorců uvedené redukce (č. 63,
64,65).
Disku~ováno bylo i o výpočtu přesnosti nivelace. Schive

(č. 66) předložil některé nové vzorce, odvozené separátním
uvažováním chyb při měření tam nebo zpět. Z holandského
min. dopravy (č. 67) vzešel návrh vyloučit z výpočtu závěr
obalovéhopolygonu, protože není nezávislý, což konečně platí
i pro ostatní polygony, takže spolehlivější je střední chyba
zvyrovnánísítě.
Wassef (č. 68) vychází z poměrného rozdilu e/R ke statis-

tickýmrozborům uzávěrů (s aplikaci na nivelaci v Nilské Deltě).
Velký význam vědecký byl přisouzen společnému vyrovnání

evropskýchsítí, potřebnému ke studiu variaci a vzájemné polohy
mořskýchhladin a povlovných geologických posunů. Vyrovnání
se má provést na podkladě tíhového potenciálu. K tomu bude
ustavenazvláštní komise z nejlepšich odborníků různých zemí.
Wolf (doklad č. 69) předložil návrh na vyrovnání evropské

sítě způsobem, který je v podstatě způsobem Kukkamakiho,
je exaktnější, avšak i složitější.
Sekce doporučila všem zemím studium systematických vlivů

na nivelační měření, zejména studium vzdušnérefrakce, pokus-
nýmměřením v různých krajinných typech.

Sekce III. Geodetická astronomie
Předseda: Cox (Belgie). Tajemník: Jelstrup (Norsko).

Bylo plánováno 8 schůzí. V povšechné zprávě (doklad č. 70)
podal koelofs výklad o pracích komisí, o měř. methodách,
užitýchpřístrojích, časové službě v jednotlivých zemích a o do-
saženépřesnosti. V dalším referátě (č. 71) přednesl kritickou
studii některých method geodetické astronomie. Cox (č. 72)
podalposudek o přesnosti určení zeměpisných souřadnic.

Následovaly příspěvky, týkající se přístrojů a method měření:
Leval10is (fotografická registrace), Roelofs (měření na slunce),
Herk-Munck (měření na umělé signály bez refrakce - č.73),
Richardus (Nová methoda k určení kolímace - č. 74), Munck
(určení nerovnoměrnosti čepů točné osy pasážníku (č. 75),
Haas (nová methoda a přístroj k určení korekce chronometru -
č. 76). Loodts (methody měření azimutu vysoké přesnosti -
č. 77), Tardi-Duhamel (určování délek pomocí nepřetržitě
vysílanýchčasových signálů - č. 78).
V otázce časové služby bylo doporučeno pozorování čas.

signálů,vysilaných z různých stanic, a to na více místech v každé
zemi. Doporučuje se způsob nepřetržitě vysílaných signálů.
Guyot podal referát o molekulární a atomícké chronometrii.
Poslední úvahy jsou vyvolány blížicím se mezinárodním

geofysikálnímrokem. Na programu byla dále mezinárodní služba
Šířková.Ústřední úřad této služby (ředitel Cecchini) podal
obšírnouzprávu (č. 79) o své činnosti v době od r. 1952 do
května1954. Akademíja nauk SSSR vyti~kla obšírnou publikaci
(č. 80) s řadou pojednání o účelu a programu mezinárodní
služby šířkové (pro účastníky kongresu; Akademie hodlá se
intensivnězúčastnit mezinárodníllO geofysikálního roku).
Projednala se i určitá reorganisace této služby po dohodě

s Unii astronomickou. V resoluci Asociace (č. 8) jsou obsaženy
i návody k měření šiřek, pravděpodobně přizpůsobené sovět-
skémuprogramu.
Podobněbylo jednáno o novém světovém měření délek a o účasti

na geo(ysikálním roce vůbec a organisaci prací.
Některéreferáty se dále týkaly method měření k určení pohybu

.Měsíce,zatmění, zákrytů, měsíční paralaxy a j. Asplund podal
obsáhlýreferát o využití zatmění slunce z 30. června 1954 pro
geodetickéúčely (č. 81). Kopff předložil doplňkový katalog
FK 3 (č. 8~).

Sekce IV. Gravimetrie
Předseda: Lejay (Francie). Tajemník: Browne (Anglie).
Sekce plánovala 4 schůze. Ve všeobecné zprávě (doklad č. 83)

podal Boaga výsledky z 23 zemí, které vyplnily zaslané dotazníky.
Začíná se s měřením absolutní tíže pomoci kyvadlových strojů
(provedeno 90 měření v 7 zemích). Splněný program má Ra-
kousko a Španělsko. Mezinárodní spojení uskutečnily: Kanada-
USA, Kanada-Anglie. V Japonsku mají nový kyvadlový přístroj
s křemennýmí kyvadly. Za poslední 3 roky přibylo asi 100000
bodů s relativním změřením tíže. Téměř ve všech zemich se
zřizují gravimetrické etalonážní základny a budují základní
i zhušťovací sítě (Kanada má základnu s rozdílem 1 500 mgalů).
Detailní sítě mají hustotu 1 bodu na 10-15 km2, přesnost od
několika setin až po celý míligal.
Z rozsáhlejšich prací lze vyjmenovat měření university ve

Wisconsin (1948-1953), která zaměřila 2000 stanic v 78
ruzných zemích, měření polární expedice francouzské podél záp.
pobřeží Gronska a francouzské gravimetrické měření v Africe
(293 stanic po celém kontinentě). Komíse shromáždila 34 map
s anomaliemi podle Bouguera a 215 publikaci z celého světa.
Morelli (č. 84) uvádí nejnovější hodnotu g (Potsdam) =

= 981,261,3 ± 0,001,0 a hodnoty dalšich soustav. Další zpráva
je o absolutních tíhových měřeních v různých zemích (včetně
SSSR), návrh na spojení absolutních stanic Evropy a Ameriky,
na eventuální úpravu mezinárodního vzorce pro normální tíže
pro Hayforduv elipsoid 'Y = 978,049 + 0,005 ·288 . 384 sin2q> -
- 0,000 . 005 . 869 sín2 211' - 0,000 . 000 . 022 sin2 11' • sin2 211'
a konečně některé výsledky studií o sekulární variaci tíže.
Další referát měl Lejay o vytvoření světové homogenní

sítě gravimetrické, která je velmi důležitá a má být dilem mezi-
národní gravimetrické komise.
Další obecný referát podal Lam bert o měření slapů zemské

kůry v různých zemích (6.85). Zajímavý příspěvek k tomu podal
Melchior (č. 86) o pravidelném kolísání hladiny v přírodním
basénu v Kongu vlivem slapů kůry zemské (se zřejmou korelaci
s polohou Měsíce a Slunce).
Některé osoby nebo ústavy předložily výsledky gravimetrických

měření v různých zemích.
(č. 87) Morellí: gravimetrické měřeni na dně severního

Jadranu.
(č.88) Societas scientiarium Islandica: grav. měření

na Islandě v r. 1950. .
(č.89) Polární francouzská expedice: grav. měření v Gronsku

1948-1952.
(č.90) Comité nat. fran~ais de Géodésie et Géo-

physique: grav. práce 1939-1953.
(č.9l) Gravimetrická měření v Kanadě.
(č. 92-93) Gravimetrická měření v Italii.
(č. 94) Německá základní tíhová síť a příspěvek k určení

geoidu z tíhových anomalií.
(č. 95) Gravímetrická základna francouzská Paris- Toulouse.
Další jednání se týkala mezinárodního spojení stanic (Cook,

č. 96) a jeho přesností, srovnávacích základen, měření na moři
(kde jsou ještě velké prázdné plochy; také není mnohdy určena
hloubka moří potřebná k redukci tíže), o výpočtech zrychlení,
nových přístrojích a mezinárodní jejich komparaci (doklady
chybí). Projednáno bylo i připojení národnich sítí na síť I. řádu.
Uznána byla důležitost znalostí gravitačního pole, jehož význam
pro vědu a techniku stále roste.
K vytvoření evropské sítě příspěly referáty: Martin (eta-

lonáž gravimetrů na evropských kyvadlových základnách a pře-
hled spojení světových stanic - č. 97), Morelli (sestavené
údaje o evropské síti -'- č. 98).
Theoretické příspěvky podali Mader (potenciál prismatických

těles - č. 99, 100), Berroth (výpočet kontinentální a regionální
složky tíhového pole - č. 101), Tsuboi (užití Bessel-Fouriero-
vých řad v gravimetrii - č. 102), Heiskanen (geofysikální
interpretace tíhových anomalií - č. 103 a obšírné pojednání
o theorii s posouzením tížnicových odchylek, odvození tvaru
geoidu a s uvedením příspěvku jednotlivých zemí - č. 104).

Sekce V. Geoid
Předseda: Bomford (Anglie). Tajemník: Thompson

(Anglie).
Sekce měla plánováno 5 schůzí a jednala q ruzných způsobech

určení tvaru geoidu .
a) Určení geoidu z tížnicových odchylek. Generální zprávu

podal Bomford (doklad č. 105). K řešení úkolů je třeba, aby
pokročila mezikontinentální triangulace. Pokrokem je doměření
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oblouků Cairo-Kapské město a spojení triangulací Turecko-Irak
a z Pakistanu až po Singapore, v Americe od Aljašky po rovník.
Vyskytují se však stále četné mezery. Krátce shrnul stav znalostí
tížnicových odchylek v různých zemích.
V resoluci sekce se žádají některé státy k doplnění a vzájem-

nému spojení trig. sítí, zejména mezi Evropou a Afrikou.
V dalším referátě uvedl stav určení evropského geoidu s pří-

slušnou bibliografií (č. 106). Používá se Hayfordův elipsoid,
který prochází bodem Helmertturm v Potsdamu; tamtéž je
tížnicová odchylka v meridiánu - 3,36"; v prvnim vertikálu -
1,78". Lze zatím nakreslit jen obrysy geoidu, které nestačí ještě
ke geofysikálním závěrům. Schází dosud možnost rozšíření
studia geoidu do Asie a Afriky.
Dupuy (č. 107) podal povšechnou informaci o převodu

naměřených výsledků na referenční plochu. Další příspěvky
přinesli Wolf, Litschauer (č. 108) a Ledersteger.
b) Určení geoidu z měřených zenitových vzdáleností přednesla

komise č. 13 (prof. Kobold - č. 109). Problém není nový,
je však třeba studovat vliv refrakce. Další příspěvek podal
Horvat (trigonometrická nivelace a tížnicové odchylky).
c) Určení tvaru geoidu z tíhových anomalií. Zde se dá určit

odlehlost geoidu od elipsoidu pomocí Stokesovy rovnice. Referát
podal Graaff-Hunter (č. 110), který modifikoval uvedenou
rovnici přiWížeje i ke hmotě vně geoidu (č. 111). Další pří-
spěvek k tomu podali J effreys (č. 112) studií o rozdělení tíže,
kde objevuje systematický charakter; Bragard (výrazem pro
odchylku tížnice v bodě cogeoidu - libovolné plochy massy
v rovnováze, dále opravuje rovnice Vening-Meineszovy a Graaff-
Hunterovy - č. 113), Heiskanen (výsledky z posledních let).
d) Určení absolutních tížnicových odchylek bylo obsahem

referátu, který přednesl Lambert (č. 114). V diskusi se jednalo
i o využitf čistě astronomických method (zatmění slunce - viz
doklad č. 81, pozorování Měsíce methodou Markovitze, vy-
užití geofysikálního roku).
Studii o zakřivení tížnice podal Baeschlin (č. 115).
Gulatee ukázal v zajímavém referátě, jak stanovení výšky

hory Mount Everest je závislé na určení geoidu pod touto nej-
vyšší horou světa (doklad č. 116).
Komisi byly předloženy i mapy geoidu v Evropě (č. 117)

a střední Evropě (č. 118).

Mezinárodní výstava geodetická a geofysikální
v ~ímě 13.-25. IX. 1954 (geodetická část)

Výstava byla uspořádána ve stejné době i v prostorách X. gene-
rálního shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofysikální
(UGGI).
Z geodetických a kartografických ústavů vystavovaly:
1. Institut géographique national (Paris): přístroje geodetické

a geofysikální, ukázky map.
'2. Mezinárodní ústřední pro leteckou fotogrametrii: ukázky

fotoplánů, map a přístrojů.
3. Ostav geodesie a geofysiky university v Janově.
4. Instituto geographico militare, Florencie (mapy, instrukce,

plastické mapy, vzory letecké triangulace).
5. Generální ředitelství katastrální v Římě (mapy, fotoplány).
Průmysl geodetických a matematických přístrojů byl za-

stoupen firmami především ze západního Německa:
Ott, Askamia, Zeiss, Fennel (přístroje geodetické,

u fy Z eiss i fotogrametrické);
z ltalie ET A, Officine 'Galilei, Nistri a jiné, zejména

fotogrametrické přístroje a ukázky prací;
ze Švýcarska: Kern, Wild - všechny typy přístrojů a ukázky

map vyhotovených fotogrametricky. Novinkou fy Kern je
universální přístroj astronomický.
Mimo to vystavovaly i některé závody z Francie, Anglie.
Mezi pozoruhodné novinky patří zejména automaticky se

urovnávající niv. stroje bez libely. Italská továrna Philotechnica
Salmoiraghi vyřešila automatické urovnání zavěšenim nitko-
véhokříže. Tím je optická osa dalekohledu vždy svislá a pomocí
hranolků a zrcátek se převádí na vodorovnou.
Fy Fennel předvedla automatický přístroj v prototypu;

zkoušky ukazují přesnost ± 0,3 mm/km, takže se hodí i pro
nivelaci vysoké přesnosti. Do výroby bude dán v r. 1955 za
cenu asi 500 $. Princip je odlišný od autom. nive1ač. stroje
Zeiss-Opton tím, že zde kývá destička s ryskami, zavěšená na
zkřížených vláknech.
Prospekty a popisy přístrojů geodetických byly předány akad.

prof. Ryšavému, přístrojů fotogrametrických prof. Kloboučkovi.

Ce1os1ovenský aktiv vedúcich a najlepšich pracovnikov
geodézie a kartografie na Slovensku

Vedúci a najlepší pracovníci geodézie a kartografie z celého
Slovenska zišli sa dňa 20. decembra 1954 na aktive v Bratislave,
aby si preverili ako zvládli svoje tohoročné úlohy a čo treba
urobiť, aby ich práca bo1a v budl1cnosti ešte úspešnejšia.
Aktívu sa zúčastnili zástupcovia ÚV KSS, Povereníctva

miestneho hospodárstva, Poverenictva financií a Slovenskej
vysokej školy technickej.
Predseda Správy geodézie a kartografie s. inž. Karol Bartoš

v úvodnom prejave zhodnotil výsledky plnenia plánu za rok 1954
a vytýči1 Wavné úlohy sústredenej geodetickej a kartografickej
služby na Slovensku pre najb1ižšie obdobie.
Zdůraznil, že v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva

na rok 1955, ktorý vláda schválila 10. decembra 1954, sú kon-
krétne vyjadrené úlohy vyp1ývajúce zo Smerníc X. sjazdu KSČ.
Splnenie týchto úloh má vytvoriť čo najpriaznivejšie podrnienky
rozvoja v ďalšej etape našej socialistickej výstavby, ktorá sa bude
opierať o širokú, plánovitú spoluprácu všetkých krajín fudovej
demokracie a Sovietského svazu.
Tiež geodétom a kartografomukladá plán na rok 1955 důležité

úlohy a to na úseku technicko-hospodárskej výstavby i obrany
našej vlasti. Geodetické a kartografické práce predchádzajú
vzniku každého technicko-hospodárskeho diela, sprevádzajú ho
pri jeho výstavbe a často po ukončení overujú dokonalosť jeho
prevedenia. Je ich preto treba zabezpečovať s dostatočným časo-
vým predstihom, aby ostatné hospodárske orgány, ktoré vykoná-
vajú ďalšiu technicko-hospodársku alebo kultúrnu nadstavbu,
mohli ich plne využiť a tiež splniť im prikázané úlóhy v termínoch
stanovených stranou a vládou.
Medzi najdůležitejšie a zvýšené úlohy geodézie a kartografie

v zmysle Smerníc X. sjazdu KSČ patrí vyhotovenie spofah1ivých
podkladov pre plánovanie a riadenie pofnohospodárskej výroby,
podkladov pre rozvoj palivovej, energetickej, surovinovej zá-
kladne, podkladov pre investičnú výstavbu' a vyhotovenie celo-
štátnych mapových diel.
Tieto zvýšené úlohy sú reálne a možno ich splniť v podstate

na jestvujúcich kapacitách ich lepším využitím a zvýšením
produktivity práce. Cestou k tomu je včasné a kvalitné vy-
pracovanie technicko-hospodárskych plánov za najširšej účasti
pracovnikov, straníckych a masových organizácií, ďalej potom
rozpis úloh až na jednotlivca pri súčasnom uzatváraní kolektivnych
zmlúv.
V diskúzii k referátu predsedu SGK, pri ktorej sa vystriedalo

vyše 20 vedúcich a najlepších pracovnikov, bolo zvýraznené
bojové odhodlanie prekonať doterajšie nedostatky a úspešne
splniť všetky úlohy uložené orgánom geodézie a karťografie
na Slovensku štátnym p1ánom rozvoja národného hospodárstva
na rok 1955.
Po uzatvorení diskúzie, riaditelia ústavov vyhlásili najlepších

pracovníkov, ktorých činnosť bola vyhodnotená v rámci ústavov
na celozávodných schódzách ROH, a odmenili ich čestnými
uznaniami a vecnými odmenami.
Aktív zakfúčil predseda SGK vyhodnotením jeho priebehu.

Z diskúznych príspevkov vyplynu10, že aktiv.svoje poslaníe
splnil. Všetci zúčastnení pracovníci si uvedomili význam geode-
tických a kartografických prác pre budovanie socializmu a pre
obranu našej vlasti a upevnili si bojové odhodlanie, mobilizovať
na svojichpracovis kách celý pracovný kolektív za úspešné splnenie
úloh v roku 1955.
Zaspievaním Piesne práce bol aktív ukončený. SGK

Výzva
Žádáme naše čtenáře, aby nám pomáhali v rozšiřování

okruhu přispěvatelů a také k upevňování kádTŮ trva-
lých odběratelů našeho časopisu. Upozorňujte zejména
mladší pracovnÍJky oboru geodesie a kartografie· na to,
jak je důležité, aby přispívali do našeho časopisu, do-
pisoval,i redakci a tím aby se podíleli na tvorbě časo-
pisu, který teprve potom .může být takovým časopisem,
jakým ho čtenářská obec chce mít.
Je nepsanou, ale velmi nutnou morální povinností

zejména všech odborných pracovníků oboru geodesie
a kartografie, aby byli odběrateli Geodetického a karto-
grafického obzoru a pomáhali svým příspěvkem za-
jišťovat i jeho hospodářskou rovnováhu.
Přihlášky k odbě:ru naš·eho časopisu přijímá každý

poštovní úřad nebo doručovatel, po případě Po š t o v n í
n o v i n o v Ý ú řad, Jindřišská 14, Praha II, tel. 247'5 36.
V seznamu časopisů doručovaných Poštovní novino-

vou službou je náš časopis veden pod číslem 480.
Redakce
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