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Marčák, P.: Skúmanže lokálnych výškových zmžen
pevných bodoch prž meraní sadanža pržehrad

Geodetický a kartografický obzor
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Skúmanie lokálnych výškových zmien
pevných bodov pri meraní
sadania priehrad

\

inž. Peter Marěák, csc.,
Ústav te6rle meranla SAV, Bratislava

Referát prednesený na medzžnárodnom kolokužu
o merace; technžke na pržehradách v Drážďanoch

v dňoch 22.-25. 9. 1965

Jednou z kfúčových otázok, ktoré treba riešiť pri
geodetických meraniach sadania stavieb je otáz-
ka pevných výškových badov. Tieto body tvo-
ria základ, z kťorého sa pri nivelačných meraniach
sadania vychádza. Mali by preto byť rozvrhnuté
a vybudované tak, aby poskytovali možnosť určovať
výškové zmeny pozorovaných bodov s požadovanou
presnosťou a aby po celé obdobie periodických meranf
zachovávali nezmenenú výškovú polohu.
Praktické skúsenosti však ukazujú, že zabezpečiť

splnenie poslednej požiadavky počas dlhodobých
meranf je veImi ťažko. Pevné výškové body nemožno
totiž stopercentne uchrániť pred vplyvom )"oznych
faktorov ako sú sezónne zmeny teploty, kolísanie
hladiny podzemnej vody, vplyv tlakovej zóny stavby
a pod. Tak dochádza k výškovým zmenám pevných
1;Jodov,s čfm treba v praxi vždy počítať.
Geodet, ktorý koná merania sadania stavieb, je

takto postavený pred úlohu skúmať stabilitu pevných
výškových bodov, tj. zistiť na základe výsledkov
merania" ktoré z pevných bodov zachovali svoju
povodnú výškovú polohu (polohu zo základného
merania), a ktoré zaznamenali výškové zmeny. Pri
posledných treba potom vypočítať veIkosť výškových
zmien.
K riešeniu uvedenej úlohy možno pristúpiť viacerý-

mi cestami [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Nie všetky však
vedú k výsledkom rovnakej kvality a nie všetky sú
rovnako hospodárne.
Dokladné štúdium otázok spojených so skúmaním

stability pevných výškových bodov podáva pofský
geodet A. Hermanowski [2], ktorý navrhol novú me-
tódu vyrovnania a výpočtu zvislých posunov pevných
výškových bodov, pri ktorej sa upúšťa od podmienky
ich stálosti. Navrhnutú metódu oyeril na výsledkoch
experimentálnych meraní a porovnal ju so známou
metódou T. Lazzariniho [4].
V ČSSR sme získali dobré skúsenosti s približnou

metódou, navrhnutou autorom tohoto príspevku [5],
[6], pri ktůrej sa tiež nepredpokladá stálosť pevných
bodoch. Aby bolo možné posúdiť, či táto metóda dáva
výsledky rovnocenné s metódou A. Hermanowského,
či rozdiely oboch metód sú v medziach presnosti
určených posunov, porovnáme obe metódy na kon-
krétnom materiáli z dvoch čs. priehrad.
Skor než pristúpime k vlastnémuporovnaniu,podá-

me stručnú charakteristiku uvedených metód. Pod-
mienkou ich úspešného použitia je najstarostlivejšf
rozvrh a vybudovanie lokálnej siete pevných výško-
vých bodov.

Pri približnej metóde vychádzame z predpokladu [5],
[6], že pri starostlivo rozvrhnutej a vybudovanej sieti
pevných výškových bodov bude vačšina z nich zacho-

vávať prakticky nezmenenú výško~ú polohu po celé
obdobie merania. Našou úlohou je identifikovať tieto
body a tak získať základ, na ktorý bude možné niye-
lačné meranie pripojiť. Identifikácia sa uskutoční na
základe porovnania odpovedajúcich prevýšenf pri
základnom a uvažovanom meraní. Keď je predpoklad
stálosti splnený, nemali by rozdiely cdpovedajúcich
prevýšenf prekračoyať hranice dané presnosťou me·
rania.

Na ilustráciu postupu zvoIme nivelačný polygón,
ktorý tvoria pevné body Fo ... Fn (obr. 1). Prevýšenia
zo základného merania označme hl' .. hn a z uvažova-
ného hľ ... hn'.ZvoIme ďalej bod Fo za východiskový
(všeobecne možno zvoliť fubovoIný z pevných bodov)
a vypočítajme zvislé posuny ostatných (n-1) pev-
ných bodov podfa vzťahu:

LIhFi = (hľ + h2' + .... h/) - (hl + h2 + .... hi);

i=1,2 ... n. (1)

Poznámka: Keby sme uvažovali uzavretý nivelačný
polygón, dosadili by sme do (1) -ryrovnané
hodnoty hi a h/.

Rozdiely LlhFi vypočítané podIa (1) nemali by, ak bol
predpoklad o stálosti splnený, prekročiť hranice dané
kritériami [5]:

Llh < ± m V2N mm, resp.

Llh < ± moV2R mm, (2)

kde: m - st~edná (jednotková) chyba pre jedno
stanovište,

mo - stredná (jednotková) kilometrová chyba,
N - počet stanovíšť medzi pevnými bodmi,
R - vzdialenosť pevných bodov v km.

O výškovej zmene sme prakticky presvedčenf, keď:

Llh > 2m V2N mm

alebo: Llh > 2moV2R mm . (2a)

Vačšiu istotu pri identifikácii zfskame, keď výškové
zmeny vypočítame podIa rovnice (1) nielen voči
jednému, ale postupne aj voči všetkým ostatným
pevným bodom a porovnáme ich s kritériami. Výsled-
ky možno prehradne zostavit do tabuIky (tab. 1)
a vyznačiť ktoré hodnoty prekračujú prípustné od-
chýlky (2), a ktoré prekračujú ich dvojnásobok.
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Mal'čák, Po: Sktímanie lokálnych výškových zmien
pevných bodoch pri mel'aní sadania priehl'ad

Po identifikácii pevných bodov, ktoré nezmenili
svoju výškovú polohu pristúpime k druhej časti úlohy.
Z posunov určených podfa (1) pre body, u ktorých sa
predpoklad stálosti splnil, vypočítame aritmetický

~LthF' .
priemer --~ a jeho strednú chybu

n

Pridaním aritmetického priemeru k hodnotám Lth F
podfa vzťahu:

dostaneme ako výsledok tzv. "orientované zvislé po,""
suny".

2. Met6da vyrovnania a výpočtu zvislých posunov
pevných bodov, pri ktorej sa upúšfa od podmienky
ich stálosti (metóda Hermanowského)

Pri tejto metóde sa vychádza z toho istého predpokla-
du ako pri približnej metóde [2]. Avšak Ao Herma-
nowski ide ďalej a tvrdí, že nie je známe, či rozdiely
prevýšení LthF., ktoré nevybočujú z hraníc (2) vznikli•len pa30bením nevyhnutných chýb merania a či aj
následkom mikroposunov pevných bodovo Je preto
toho názoru, že najlep3ie bude prijať pródpoklad, že
je rovnako pravdepodobné, že vznikli tak posobením
prvého akoaj druhého z uvedených faktorov.

Ďalej predpokláda, že mikroposuny pevných bodov
sú vefmi nepatrné, že ich znamienka nemožno pred-
vídať a že majú vlastnosti náhodných chýb meraní.
Na základe toho zavádza miesto nich opravy ď
a zastavuje podmienkové rovnice, ktorých všeobecný
tvar je:

Z uvedeného vidieť, že táto metóda sa zakladá na
súčasnom vyrovnaní základného a uvažovaného mera-
nia, pričom sa nekladie podmienka stálosti pevných
bodovo Vyrovnanie je opreté o tie pevné body, u kto-
rých bol predpoklad stálosti splnený (rozdiely prevý-
šení sú v medziach daných (2), resp. (2a». Maže sa
vykonať v jednej alebo v dvoch etapách. Rovnica (5)
je zostavená pre jednoetapové vyrovnanie. To sa
používa vtedy, keď pevné body, ktoré v danom časo-
vom intervale zachovali nezmenenú výškovú polohu,
vieme vopred identifikovat.

Z doterajších úvah vyplýva, že základná podmienka
metódy najmenších štvorcov je:

kde: 1) - opravy pre prevýšenia h (základné mera-
nie),

1)' - opravy pre prevýšenia h' (uvažované
meranie),

15 - opravy pre mikroposuny pevných bodov,
p - váhy prevýšení h,
p' - váhy prevýšení h',
q - váhy mikroposunov pevných bodovo

I ' I ! ' I ' '
F, I FlO i F" , F" I F., I Fu I Fu i F18 I F••

I :23[1_ ' 1

1

------- ---il' ---I, .. i=
I
! +0,21 II -- I--!----I ~'.~-~(--'::::.-=-~,- --

I +g:;~I -g:~gi - 1---- ----------I~~i-~- I ! - .
ii _g:;~II -g;:g I -g:5~ - I I.,

: +g:~iI g:~i.I +g:~~+g:::r· .__~j -'--:--·-1
I O59 O -4 I O51 O45 I) oD !
: +0:31 I +O:~O : +Ú9 +0:52 +0:7(; I -- i
i 0,63 0,58 I 0,54 II 0,49 .--~,:~~---- 0,20 I - I

: -~::: :'1 . :::; I .:::~ .-~::; I ~~:~~ i - ::::'1 ~36 ----

: - ~:~: I ~~::;- i -~::: I--~::~II-~:::I . :':;'~:::: I
I +0,49 I +0,28 I, +0,37 I +0,70 I +0,28 +0,18 I, +1,57

I ----I, I

li 0,32 _ 0,39 I 0,44' 0,49 I 0,61 1'1 0,58 il 0,54I -.2-1,44 I +1,23. I _+1,32 i +1,65 - +1.23 I +1,13 I +2,52

I-
I

I

-~' i - - -------
0,23 - I

+,261 I
=1 I--"=~-

0,41 j 0,34 I --
_+3,56 +0,95_ I

PoznlÍmka:
Tabufka obsahuje porovnanie výškových zmien vypočitaných podIa (1) (dolně hodnoty) s kritěriami (2) (horně hodnoty). HC!dno-
ty prekračujúce dvojnásobok pripustných odchýlok sú podčiannutě dvakrát. Materiál je z merania na Oravskej priehrade za
obdobie 1954.....,60. Z tabulky jasne vidiet. že body F." F", Fu zmenili svoju p6vodnú výškovú polohu.
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a = -0,009 mm ± 0,098 mm, b = +0,2254 ± 0,0380

fg a empirickú strednú chybujednej výškovej zmeny: mo=
±0,20 mm. Z porovnania konštanty b, ktorá udáva ná.

klon priamky a jej strednej chyby (mb <~) možeme sú-

diť, že pri meraní r. 1961 sa prejavil vplyv systematic-
kých chýb. Vysvetliť ho je vermi ťažko, pretože toto
meranie bolo vykonané približne v rovnakých podmien-
kach ako ostatné merania. Tá okolnosť, že systematicky
narástajúce výškové zmeny neprekročili medze pres-
nosti nasvedčuje tomu, že skutočná presnosť merania
z r. 1961 je vyššia ako bola uvažovaná pri kritériach.
Ináč by tento pomerne nepatrný vplyv systematic-
kých chýb nebolo možné odhaliť. Takto získané výš-
kové zmeny pevných bodov sa vermi dobre zhodujú
s výsledkami metódy A. Hermanowského (pozri
st1pec 9a, 15a).
00 ukazuje predložené porovnanie výsledkov v tab.

2 a 31 Pretože metóda A. Hermanowského sa zakladá
na použití metódy najmenších štvorcov, možeme
prijať, že dáva exaktné riešenie úlohy, že dáva vyrov-
nané hodnoty posunov pevných bodov s minimálnym
rozptylom okolo skutočných hodnot neznámych (keď
výsledky nie sú ovplyvnené systematickými chybami).

') .Autor je vďakou zaviazaný inž. Prostředníkovi a iuž. Slu-- Možeme ju preto považovať za vhodnú na overenie
nčikovi z Hydroprojektu Praha za poskytnutie výsledkov merania , 1 dk 'bl' v dzOrlickej priehradY pre tento účel. vyS e ov pn lznej metó y.

Zavedením člena [qbb] do základnej podmienky mi-
nima (6) vznikla nutnosť určiť váhy q. A. Hermanow-
ski navrhol následovný približný sposob ich určenia:
váha mikroposunu pevného bodu bude nepriamo
úmerná jeho vzdialenosti od všetkých ostatných
pevných bodov, ktoré nezmeniIi svoju povodnú
výškovú polohu, idúc najkratšími cestami. Súčasne
suma váh na všetkých pevných bodoch, identifikova-
ných ako stále, má sa rovnať sume váh nivelačných
ťahov medzi nimi idúc najkratšou cestou.

3. Porovnanie výsledkov približnej metódy a metódy
A. Hermanowského

Na vzájomné porovnanie oboch metód pouzlJeme
výsledky meraní siete pevných výškových bodov na
Oravskej a Orlickej priehrade. Z oboch priehrad máme
k dispozícií výsledky niekorkoročných meranf.l)
Vybrali sme však z každej iba po 4 merania a pokiar
to bolo možné tak, aby nasledovali v 2ročných inter-
valoch.

Podmienky na jednej i druhej priehrade sú dost
odlišné. Desať pevných bodov založených na Oravskej
priehrade v oblasti karpatského fiyša tvorí uzavretý
nivelačný polygón o dižke 2,53 km (obr. 2). Naproti
tomu tvorí 15 bodov založených v skaln'ý"chzákladoch
na priehrade Orlík vofný polygón o dlžke 4,08 km
(obr. 3).
Porovnanie výsledkov oboch metód je v tab. 2

(Oravská priehrada) a tab. 3 (priehrada Orlík).
Výškové zmeny určené podra (1) sú v stipcoch 5,8,11.
Výsledky získané približnou metódou sú v stipcoch
6,9,12 a výsledky vyrovnania podra metódy A.
Hermanowského v stipcoch 7,10,13. Rozdiely oboch
porovnávaných metód obsahujú stipce 14,15,16.
Výškové zmeny v rámčekoch označujú pevné body,
ktoré podra výsledkov identifikácie zmeniIi svoju
výškovú polohu.
Pri vyhodnotení výsledkov z priehrady Orlík z r.

1961 sa pri približnej metóde ukázali určité kompli.
kácie. V st1pci 8 tabu!ky 3 si možno všimnúť, že výško-
vé zmeny s kladným znamienkom systematicky na-
rástajú, avšak hranice dané presnosťou merania
neprekračujú (st1pec 4). Toto systematické narástanie
nepriaznivo ovplyvnilo výsledky približnej metódy,
takže na začiatku a na konci ťahu sme dostali pomerne
verké p::>suny(st1pec 9).

--_._ .._ .._ .._ .._---------_._------
m~ .._··-·· . -_.' ----- .--~~.~------- -~:_--------

". ---/./

EMPIRICKY POLYGÓN

POL'fGáN VYRCNNANYcH
POSLNOV

ZROVNÁVACIA ROVINA A
VYROVNAV4CIF PRIAMKY

POSUNY V mm

1
:2
0.'
0,6

Pretože pri meraniach z r. 1962 a 1964 sa uvedené
systematické narastanie neprejaviIo, možno vysloviť
domienku, že nebolo sposobené výškovými zmenami
pevných bodov, ale systematickými chybami. Za úče-
lom overenia tejto ~domienky sme vyrovnali posuny
.pomocou vyrovnávacej priamky (obr. 4). Dostali
sme tieto vyrovnané parametre:
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Z tab. 2 vidieť, že priemerný rozdieÍ oboch metéd
je 0,10 mm a max. 0,18 mm. Rozdiely sa v tomto
prípade pohybujú prakticky v medziach stredných
ch'ýb. Výsledky v tab. 3 ukazujú, ak (neuvažujeme
stlpec 15),že priemernýrozdieloboch met6d je 0,16 mm

80 max. 0,46 mm. Hoci uvedené hodnoty sú trochu
vačšie ako v predchádzajúcom prípade, nevybočujú
celkove z medzí stredných chýb. V oboch vyšetrova-
ných prípadoch dala približná met6da výsledky
prakticky zhodné s met6dou A. Hermanowského.
Statistická významnost rozdielov by sa dala ďalej
skÚIDat, čo však by prekročilo rámec príspevku.

Na záver uvedieme prednosti a nevýhody porovnáva-
ných met6d ako aj niektoré závery pre prax.

Ako hlavnú prednosť približnej met6dy možno
uviest jednoduchosť a rýchlosť. Jej nevýhodou je, že
neposkytuje sporahlivý odhad presnosti, a že pri
sieťach pozostávajúcich z viac uzavretých polyg6nov
nedáva jednoznačné výsledky. Metóda A. Hermanow-
ského má všetky prednosti metódy najmenších
štvorcov, ako bolo spomenuté v predchádzajúcej
stati. Jej nevýhodou je, že je značne pracnejšia ako
približná metóda.

Na základe vykonaného porovnania možno kon-
štatovať, že obe metódy sú vhodné na použitie v praxi.
Približnú metódu možno s výhodou použiť vtedy, ak
treba výsledky merania predložiť hned po skončení
merania, čo sa na vodných stabách v OsSR často
stávalo. Pri definitívnom vyhodnotení ju použijeme
v tých prípadoch, keď výšková sieť pevných bodov
tvorí jeden uzavretý nivelačný polygón. Avšak dobré
alebo prijaterné výsledky umožní získať aj pri vornom
polygóne. Keď však výšková sieť pevných bodov
pozostáva z viacerých uzavretých nivelačných poly-
gónov pouHjeme metódu A. Hermanowského. S ohra-
dom na jej prednosti ako aj na možnosť využiť pri
výpočtoch samočinné počítače, je výhodné využiť ju
občas tiež na overenie výsledkov približnej metódy a
na odhad presnosti určovaných posunov pevných bodov.

Lektoroval: doc. ini ..dr. Josef Zeman, CSc., VUT, Brno
LIteratura: viz str. 330.

Elektronická kopírka EK 101
a její přínos pro fotogrammetrii

ini. Vladimír Komárek, VÚGTK, Praha
in!. Zbyšek Fainman, CSc., VÚZOI\T, Praha

Kvalita leteckého snímku, jako výchozího materiá-
lu pro fotogrammetrii, je vedle jeho geometrických
vlastností dána především obsahem informací, kte-
ré snímek poskytuje o vyhodnocovaném terénu. Tok
informací od terénu ke snímku prochází řadou fil-
trfi, v nichž nastávají značné ztráty informací. Za
nejúčinnější filtr lze považovat atmosféru mezi te-
rénem a letounem v době snímkování, která se
projevuje tzv. vzdušným světlem, jehož vliv na
kvalitu snímku byl již v tomto časopise popsán [1].
Ke ztrátám informací dochází v dfisledku snížení
kontrastu terénních objektfi pod prahovou hodnotu,
takže objekty splynou se svým okolím, resp. u vět-
ších ploch zmizí jejich makroreliéf. Ve snaze ome-
zit ztráty na nejnutnější míru jsou letecké filmy
zpracovávány na poměrně velkou strmost, takže
působením vysokého gradientu původní, velmi malý
kontrast detailu ve vzdušném obrazu, je při převo-
du do obrazu fotografického zvýšen natolik, že ne-
klesne pod prahovou hodnotu. Zvýšení gradientu
negativu v celém rozsahu jeho zčernání se však
přirozeně projeví i ve zvýšení celkového kontrastu
snímku, který běžně přeroste meze expoziční šíře
diaposit1vního materiálu, takže ty informace, které

byly zachráněny při pořizování negativu, jsou ztra-
ceny v diapositivním procesu. Jediná cesta z této
situace vede přes takový diapositivní proces, který
zachová nebo dokonce zvýší kontrasty jednotlivých
detaHfi v celém oboru negativních hustot, současně
však sníží celkový kontrast negativu natolik, aby
hustoty diapositivu nepřekročily meze optimální
kresby.

Ve fotografické technice je už dlouho použí-
ván způsob kopírování pomocí tzv. neostré posi-
tivní masky, který plně vyhovuje uvedenému poža-
davku. Neostrá maska řídí osvit jednotlivých ploch
negativu tak, aby jejich hustoty na diapositivu byly
v požadovaných mezích, detaily uvnitř těchto jed-
notlivých ploch jsou však kopírovány s plným
kontrastem, který zabezpečuje jejich čitelnost. Tato
metoda přes svoji účinnost je časově velmi nároč-
ná, a proto je při kopírování leteckých snímkfi ne-

. použitelná. Principu neostré masky je využito
v elektronických kopírkách, které byly uvedeny na
trh v posledních letech. Posit1vní neostrá maska se
u nich vytváří automaticky při kopírování (tedy
ne v samostatném fotografickém procesu), její úči-
nek však je stejný jako při fotografickém prove-
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dení. Uvedení těchto přístrojů na trh vzbudilo za-
slouženě značnou pozornost odborníků. V mnoha
publikacích byl popisován jejich princip, technické
údaje, které by charakterizovaly výkonnost kopí-
rek, však chyběly.

V tomto roce byly dokončeny ve VÚZORTu
vývojové práce na původní československé elektro-
nické kopírce EK 101 (obr. 1), jejíž funkce byla
zkoušena již během konstrukce ve VÚGTK z hle-
diska potřeb fotogrammetrie. Cílem tohoto článku
je seznámit naši fotogrammetrickou veřejnost
s principem práce tohoto přístroje, s jeho technic-
kými parametry a přínosem pro fotografické zobra-
zení terénu.

Schéma elektronické kopírky je uvedeno na
obr. 2. Jako světelného zdroje je použito obrazovky,
umožňující rozklad obrazu na jednotlivé obrazové
body pomocí rozkladových generátorfl G. Objekti-
vem O se promítá po stínítku putující bod na ne-
gativ N, na nějž je kontaktně přiložen positivní
materiál P. Paprsek projde jak negativem, tak i po-
sitivem a dopadá na fotonásobič F, v němž se op-
tický signál přemění na signál elektrický. Je při-
rozené, že hustými partiemi negativu projde papr-
sek zeslaben více než partiemi s menší hustotou.
Elektrický signál fotonásobiče je zesílen zesilova-
čem Z a je veden jako modulační napětí zpět na
mřížku obrazovky K. Celý proces probíhá tak, že
prflchodem paprsku řídkým místem negativu stoup-
ne světelný tok, dopadající na fotonásobič, tím se
zesílí signál fotonásobiče, který ihned zeslabí jas

kopírovacího bodu na obrazovce a naopak při prů-
chodu paprsku tmavým místem na negativu se
stejnou cestou jas kopírovacího bodu zvýší. Na ko-
pírovaném negativu vytváří paprsek plošku o prů-
měru 0,5-1,0 mm. Každá ploška negativu, stejné
velikosti jako kopírovací plošky, je tedy kopírová-
na samostatně v závislosti na stávající hustotě ne-
gativu tak, aby zčernání positivu leželo poblíž
optimální hodnoty rozlišovací schopnosti. Detaily
snímku, které jsou menší než kopírovací ploška,
nejsou co do kontrastu změnou jasu paprsku ovliv-
něny a jsou kopírovány v plném kontrastu.

Obr. 2.: Schéma elektronické kopírky.
N -negativ, P-positivní materiál, F-fotonásobič, Z-zesilo'
vač, G-rozkladové generátory, K-obrazovka, O-objektiv.

Přeřádkováním celého formátu snímku se vy-
tvoří na obrazovce neostrá maska, která snižuje
kontrast větších ploch snímku a stlačuje ho do
úzkých mezí. Hustotu positivní masky, a tudíž
i stupeň snížení kontrastu, je možné řídit nastave-
ním velikosti zesílení zesilovače. Čím hustši, tj.
kontrastnější masku je kopírka schopna vytvořit,
tím větší je stupeň rovnání; tím je pak možné po-
užít tvrdšího positivního materiálu, jímž budou lépe
rozlišeny detaily. Celý pochod elektronického ko-
pírování je schematicky znázorněn na obr. 3. Spod-
ní část grafu znázoriiuje závislost hustoty negativu
Dn na dráze s, po níž se pohybuje kopírovací paprsek
o průměru d. Na křivce lze rozlišit jednak velké
rozdíly hustot, které odpovídají jednotlivým, rela-
tivně k průměru kopírovací plošky větším plochám
ve snímku, např. lesním parcelám, polím a loukám.
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Tyto rozdíly hustot tvoři celkový kontrast letecké-
ho snimku. Za druhé jsou znázorněny malé rozdily
hustot, které vznikaji na dráze kratší, než je prů-
měr kopirovaciho bodu. Tyto malé rozdíly hustot
tvoří kresbu makroreliéfu. Je zřejmé, že pro vyhod-
noceni jsou právě tyto kontrasty neidůležitější. Jak
dopadne kopirováni takového negativu konvenčnim
způsobem, je znázorněno v pravé spodní části gra-
fu. Malé kontrasty jsou kopirovány v patě a rame-
ni charakteristické křivky positivu, kde jeji gra-
dient je příliš malý, takže tyto nepatrné rozdily
hustot negativu nemohou již vytvořit žádný obraz
a odpovídající plochy jsou v positivu zcela bez
kresby. Střední část grafu ukazuje hustotu elek-
tronicky vytvořené posit1vni neostré masky, která

Obr. 3.: Funkce elektronické kopírky.
d-průměr kopírovací stopy, s-dráha kopírovací stopy,
Dn-hustota negativu, Dm-hustota masky, Dn+m-efektivnf
hustota negativu a masky.

vzniká popsaným způsobem na obrazovce. Kopíro-
vací ploška, která řádkuje negativ, integruje hus-
totu negativu po ploše průměru d a pro každou
takovou plošku· upravuje individuálně osvit v ko-
pírce, takže vyrovnává rozdíly hustot na větších
plochách. Na rozdíly hustot plošek menších než d
nemůže kopírka plně reagovat, a proto tyto rozdíly,
tj. kontrasty makroreliéfu, kopíruje bez jakýchkoliv
oprav. Průběh celkové hustoty, která vlastně určuje
osvit positivu, tj. součtu hustot negativu a neostré
masky, je znázorněn v horni části grafu. Z ní je
patrné, že celkové rozdily hustot byly vyrovnány,
kontrasty makroreliéfu byly ponechány beze změny
a kontrasty na rozhraní velkých ploch byly rela-
tiVně zdůrazněny. V pravé částí grafu vidíme, že
celé zobrazení posit1vu leží v přímkové části cha-
rakteristické křivky, kde gradient je dostatečně
velký, takže není předpoklad, že by některé detaily

zalllikly. Přestože liD' JJ < liDp, je prokreslení detailli
po elektronickém maskování nesrovnatelně lepší
než při normálním kopírováni. VolJjou správné ex-
poziční doby v kopírce je možné umístit kvantita-
tivně většinu hustot positivu do oblasti s nejvyššf
rozlišovací schopnosti.

Ici-wky 1~ JOsno. JclQSlckó kopírka

2-pSflo. eLektronIcká kopírka

\ 3-LákOL. klaSIcká kopírka

4- zákaL. eLek IronIcká Icopirka

/

-I /'" //L-/

Obr. 4.: Úloha elektronické kopírky v procesu výroby
leteckého snímku.

Úloha elektronické kopírky v celkovém pro-
cesu výroby leteckých snímků je patrna z grafu
na obr. 4. Graf označený "terén" znázorňuje celé
l'Ozmezí povětrnostních podmínek, za nichž se le-
tecké snímky pořizují. Úsečka a dává poměr jasů
v terénu k intensitě světla, dopadajícího z odpoví-
dajících směrů na objektiv leteckého fotografické-
ho přístroje při určité výšce letu za ideálně čistého
ovzduší, křivka b za povětrnostních podmínek, při
nichž se pro příliš silné vzdušné světlo přestává
fotografovat. Skutečné podmínky snímkování mo-
hou tedy ležet kdekoliv mezi a a b. Výsledek celé-
ho reprodukčního procesu je zřejmý z grafů, ozna-
čených "tónová reprodukce" a "gradient repro-
dukce". V obou grafech se křivky označené 1 a 2
vztahují ke zcela čisté atmosféře, křivky 3 a 4
k atmosféře se silným zákalem. Pokud jde o kva-
litu reprodukce jednotlivých celků terénu, lze ji
posoudit srovnáním průběhu křivek tónové repro-
dukce s křivkami v grafu "terén". Na první pohled
je zřejmé, že reprodukce je nejvíce zkreslena
u snímku pořízeného za ideálního počasí při použi-
tí klasické kopírky. V tomto případě se totiž nej-
více projevuje omezená expoziční šíře positivního
materiálu, která způsobuje zploštěníkřivky v oboú
krajích ve srovnání se střední částí. Křivka 2 téže
části grafu 'napovídá, že pOUžitím elektronické ko-
pírky se zlepší hustotní poměr jednotlivých ploch.

Na rozdíl od pozemní fotografie je u letecké
fotografie tónová reprodukce až podružným ukaza~
telem kvality snímku. Za hlavní ukazatel je nutno
považovat gradient reprodukce, tj. součin gradientu
kontrastu terénu z výšky letu, gradientu negativu
. 'a gradientu positivu. Gradient reprodukce rovný
jedné charakterizuje takový kontrast detailů na
positivu, který odpovídá jejich kontrastu při měření
na zemi. Ve snaze po dosažení maximálního rozli-
šeni detailů usHujéme vždy o získání gradi~ritu
vyššího než 1. Z průběhu křivek v 'grafu "gradient
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reprodukce" vidíme velikost účinnosti elektronické
'kopírky hlavně na snímcích pořízených za pěkné-
ho počasí. Za použití klasické kopírky je ve zvole-
ném případě gradient reprodukce v 55% rozsahu
nižší než 1, zatímco při použití elektronické kopír-
ky -nikde neklesne pod hodnotu 1 a v 60% rozsahu
je vyšší než 3. V tom je hlavní přínos elektronické
kopírky pro leteckou fotografii. Naproti tomu z kři-
vek 3 a 4 v témže grafu vysvítá, že ve snímcích,

__pořízených za silného zákalu, se účinek kopírky
prakticky neprojeví. Je to konečně pochopitelné,
protože v tomto případě nastává degradace kon-
trastů již při snímkování, takže kontrasty chybějí už
v negat1vu. Nelze tedy počítat s tím, že elektro-
nická kopírka by podstatně rozšířila možnosti le-
teckého snímkování za silného kouřma nebo pod
souvislou pokrývkou oblaků.

0.

1

---a
Dn

Obr. 5.: Přenosová charakteristika kopírky EK 101.
Vn-hustota negatlvu, Dk-efektivnl hustota maskovaného
negatlvu.

Ve snaze vyjádřit funkci kopírky objektivn!ě
byla stanovena metoda pro posouzení hlavních pa-
rametrů: stupně potlačení kontrastu na velké ploše
(tzv. přenosová charakteristik~) a stupně potlačení
kontrastu v závislosti na velikosti detailu. Součas-
ně byl sledován vliv použití elektronické kopírky
na ztráty informací ve snímku při diapos1t1vním
procesu.

Převodovou charakteristiku elektronické kopír-
ky lze vyjádřit výrazem

log Ht = konst - Dn - log (1 + A .1O-Dn)

Výraz platí pro případ lineárního přenosového ře-
tězu. V činiteli A je zahrnut i vliv transparentní
husto.y nevyvolaného duplikačního materiálu (ko-
pírovacího papíru, diapositivní desky apod.), na
niž závisí účinek kopirky. V této souvislosti je nut-
no uvést též nepříznivý vliv antihalační vrstvy, kte-
rou jsou opatřeny diapositivní materiály. NenHi
vrstva rovnoměrná a má-li patrnou strukturu, pro-
jeví se tato struktura i v kopU.

Přenosové charakteristiky formuluji matema-
ticky vztah mezi sensltometrickými vlastnostmi ne-
gatlvu a efektivnim osvětlením positivu. Jejich zna-

lost je nutná při objektivním řízení kopírovacího
procesu, tedy v těch případech, kdy jde o hromad-
né zpraCOVání snímků, jak je tomu ve fotogram-
metrU. Přenosová charakteristika pro maxlmálni
výkon kopírky EK 101, zjištěná metodou sensito-
metrické fotometrie, je vynesena v grafu na obr. 5.
Z grafu je zřejmé, že pro potřeby fotogrammetrie
účinnost kopírky EK 101 po stránce snížení celko-,
vého kontrastu vyhovuje. Při plném výkonu zpětné
vazby sníží kontrast negativu liD = 2,0 na efektivní
hodnotu 0,5.

Pozn.: Jedná se o efektivní kontrast, který je koplrován.
Tuto hodnotu nelze zaměňovat za konstrast pozitlvu,
který bude f\.Dp = Gp . f\.Dn, kde Gp je průměrný gra-
dient- pozitivu.

3,0 '.0 5.0 6,07,0 mm
-d

Obr. 6.: Závislost změny efektivní hustoty masky
na velikosti kopírovaného detailu.

Kromě zkoušek potlačení celkového konfrastu
byla zjišťována závislost účinnosti kopírky na ve-
likosti detailů ve snímku. Zkouška byla provedena
kopírováním čarového rastru s progresívní frek-
vencí. Sledována byla změna efektivni hustoty mas-
ky jako funkce velikosti detailu negativu. Výsled-
ky jsou vyneseny v grafu na obr. 6. Hodnota
,1Dm = 100 % vyjadřuje plnou účinnost kopírky na
velkých plochách, kterou je možno pro různé kon·
trasty negativu odvodit z grafu na obr. 5. Jak
z naměřených hodnot vyplývá, vyrovnává kopírka
pouze kontrasty předmětl1, jejichž průměr na sním-
ku je řádu m1l1metrů. Z hlediska snímkovánl pro
THM to např. znaniená, že kopírka nevyrovná stí-
ny budov ve vesnici ani ve snímku měř. 1: 5000,
vyrovná však alespoň částečné stíny vyšších budov
v ulicích měst.

Vliv elektronicky vytvořené masky na obrazo-
vou kvalitu snímku pro rl1zné kontrasty a velikosti
detailů byl sledován kopírováním čarového rastru
s rostoucí frekvencí a rostoucím kontrastem v me-
zích O < LiDn < 1,25. Výsledky jsou patrny z obr. 7.
Test byl kopírován kontaktně na diapos1t1vní ma-
teriál na normální kopírce (obr. 7a) a na kopírce
elektronické EK 101 (obr. 7b). Výsledek je zřejm1
z pouhého porovnání. Zatímco malé kontrasty při
konvenčním kopírování vymizí úplně, posune elek-
tronická kopírka prahový kontrast k nejnižším hod-
notám.
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RozhodujIcím pokusem laboratorních zkoušek
funkce elektronické kopírky bylo ověření jejího
vlivu na průběh funkce prahového kontrastu (FPK)
pro různé hustoty negativu. Na letecký film byly
pořízeny různou expozicí snímky zkušebních obraz-
ců, znázorněných na obr. 7, a z negativu vyhodno-

Obr. 7.: Zkušební obrazec s proměnným kontrastem,
kopírovaný: aj na normální kopírce, b J na elektronické

kopírce.
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Obr. 8.: Vliv elektronické ko-
pírky na průběh funkce práho-

vého kontrastu.
AB-interval jasu (kontrast), re

produkovaný na negat1vu
RS-rozlišovacl schopnost (1'ela

tivnI)

cena FPK pro každý negativní snímek. Filmy s tě-
mito testy byly kopírovány na klasické i elektro-
nické kopírce a opět vyhodnoceny FPK. Porovná-
me-li průběh FPK obou diaposltivů mezi sebou
(obr. 8), vidíme, že ztráty při kopírování na elek-
tronické kopírce jsou daleko nižší než při kopíro-
vání konvenčním. Rozdíl v kvalitě obrazu vyrovna-
ného a nevyrovnaného je tím větší, čím více se
hustota nevyrovnaného diaposltivu vzdaluje od
spodní přímkové části jeho charakteristické křivky.
Na' obr. 8 je zřejmý rozdíl mezi průběhem FPK
negativu a vyrovna'1ého diapositivu; vylepšení prů-
běhu FPK u diapos1t1vu je přirozeným důsledkem
vykopírování te3tu do partie, kde charakteristická
křivka diaposit1vu má velký gradient. .

Elektronická kopírka svou schopností vyrov-
návat celkový kontrast negativu při ponechání
kontrastů makrostruktury snímku je nesporným
přínosem pro leteckou fotogrammetrii. První zku·

šenosti z praktického vyhodnbcovánívyrovnaných
snímků (produkce r. 1964) plně potvrzují výsledky,
dosažené laboratorními zkouškami kopírky. Vyrov-
nané diapos1t1vy obsahují větší počet informaci a
lépe se vyhodnocují. Jak ukázaly porovnávací
zkoušky nové československé elektronické kopírky
EK 101 s obdobným přístrojem zahraniční výroby
a jak lze usuzovat ze zveřejněných údajů o kopír-
kách světové produkce, snese kopírka EK 101
srovnávání se zahraničními výrobky; proti nim má
výhodu poněkud vyššího stupně rovnání a podstat-
ně menší kopírovací stopy.

[1] K o már e k. VI.: Degradace fotografioké kvality let. sn!mku
vzdušným světlem a soudobé možnosti jej! kompensace. GaKO,
Č. 2/1965, str. 29.

Článek dr. L. Hradllka "Prostorové proHnánI zpět na
dva známé body", otištěný v 7. člsle našeho. časopisu.
nebylo možno dát autorovi ke korektuře. Prosíme pro-
to čtenáře, aby si opravili některé tiskové chyby:
str. 171, levý sl., 3. ř. zdola, mlsto Sl, 52

má být si, s~
str. 171, levý sl., 2. ř. zdola, mlsto qllP, qlZP
má být "'1, ~2
str. 171, pravý sl., 1. ř. zdola, mlsto cot Zl, cot <:2
má být tg Zl, tg Z2

str 172, levý sl., 16. ř. shora, misto s-
má být $2

str. 172, levý sl., 13.--20. ř. zdola, mlsto +
má být :1: (čtyřikrát)
str. 172, levý sl., 10.-13. ř. zdola, místo 80-, 95-, 5-.
má být 80g, 95g, 5g

Tab. 1. na str. 171:
položka č. 8, místo 0,345 "'1 má být 0,435 9'1
položka č. 18, místo 0,555 430- ma být 0,5554305
položka č. 27, místo 115507,13 m má být 115705, 13 Ul

položka č. 28, místo 9 tg2z2 má být h tg2Z2
položka Č. 29, mlsto 1147,37-- m má být 1147,3785 m
položka Č. 30, mlsto 236,59-- má být 236,5985 ni
položka č. 31, místo 2 508;/2 m má být 2508,73 m

ZK ROH fakulty stavebni CVUT
a ZK ROH

Státního nakladatelství technické literatury
pořádají

v sobotu 29. ledna 1966 ve 20.00 hod.
Sjezdový palác PKOJF v Praze

Vstupenky k dostání ve všech předprodejlch
nebo v PKOJF, telefon 724-33.

Všechny vstupenky (1 studentské) obdrž[te v předprodeji
u vrátného fakulty stavební, Praha 2, Trojanova 13

a Dejvice, Zikova 4,
nebo ve Státnlm nakladatelstvl technické literatury,

Spálená 51, Praha 1.
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Vydáním Atlasu československých dějin, které se
uskutečňuje v tomto měsíci, plní Ústřední správa
geodézie a kartografie ve spolupráci s Historickým
ústavem Československé akademie věd své vydava~
vatelské poslání a přispívá k zajištění dalšího roz-
voje kulturního života. Několikaletá spolupráce ši-
rokého kruhu historiků, archeologů, kartografů a
dalších vědeckých a odborných pracovníků usku-
tečnila ojedinělé dílo, které může významně při-
spět k lepšímu poznání československých dějin.
Vydání tohoto atlasu k dvacátému výročí osvobo-
zení Československa je splněním tužeb a snah
několika generací po podrobném kartografickém
zobrazení vývoje českých a slovenských dějin od
nejstarších dob. Atlas je přehlídkou výsledků,
k nimž dospěla československá marxistická histo-
riografie a je dokladem úrovně dosažené česko-
slovenskou kartografB.

Ústřední správa geodézie a kartografie po do-
hodě s Historickým ústavem ČSAV uložila v roce
1960 Kartografickému a reprodukčnímu ústavu
v Praze zpracování atlasu, na jehož vědecké pří-
pravě již po několik let v Historickém ústavu ČSAV
pracovalo oddělení pro historickou geografii. Spo-
lečně vypracovaný tematický plán, maketa kom-
pozice a úvodní projekt atlasu byly schváleny re-
dakční radou atlasu a staly se Kartografickému a
reprodukčnímu ústavu podkladem pro organizaci
tvorby a zpracování atlasu.

Již v samém počátku bylo zřejmé, že zpraco-
vání tak obsáhlého díla nebude snadným úkolem,
protože rozsáhlost látky, její rozmanitost a velký
počet externích spolupracovníkLl bude vyžadovat
obětavou práci všech pracovníků nejen při zpra-
cování historického obsahu, při redakci a sestavo-
vání map, kartografickém a polygrafickém zpra-
cování, ale i při organizaci a řízení veškerých prací.

O rozsáhlosti díla svědčí to, že na více než
400 mapách je kartograficky znázorněn dějinný
vývoj národů na území ČSSR od nejstarších dob až
do roku 1960. Většina map zobrazuje území nynější
ČSSR nebo její části v měřítku 1 : 1 mil. až 1: 5
mil., část map zobrazuje oblast střední Evropy
v nejrůznějším rozsahu, v měřítku 1 : 3 mil. až 1 : 10
mil., menší část map· znázorňuje Evropu s přile-
hlými oblastmi Asie a Afriky v měřítku 1 : 10 mil.
až 1 :.30 mil., mapa světa je v měřítku 1 : 80 mil.,
kromě toho jsou v atlasu mapy krajů, panství, bo-
jišť a plány měst v různém měřítku od 1 : 5 000 až
do 1 : 700000. Volba měřítek jednotlivých map není
náhodná, nýbrž při jejich stanovení se uplatňuje
snaha, aby měřítko mapy odpovídalo historickému
významu jevů v zobrazovaném období, aby shodná
měřítka map byla dodržena při zobrazení stejných
jevů a tím aby byla umožněna maximální srovna-
telnost proměnlivé historické látky.

Podle autorských konceptů, statistických tabu-
lek, seznamů a náčrtů byly v Kartografickém a re~
produkčním ústavu zpracovány sestavitelské origi-
nálý map s nejrozmanitější tematikou, která se na
mapOVých listech atlasu vyskytuje. Takto karto-

graficky zpracovaná tematika byla posouzena re-
cenzenty a redakční radou a po provedení všech
připomínek byla zahájena další etapa výroby. Uspo-
řádání map v mapovém listě, grafická úprava jed-
notlivých map, mapových značek, volba a ladění
barev, bylo provedeno v těsné spolupráci karto-
grafů s výtvarníkem. Věříme, že atlas poskytne
nové a zajímavé pohledy na vývoj historických
událostí, bude důkladnou studijní pomůckou a může
se v některých případech stát i východiskem pro
další bádání a vědecký výzkum. Od dřívějších atla-
sů historických se odlišuje svým komplexním poje-
tím látky, neboť kromě obvyklých map politicko-
vojenských obsahuje atlas mapy s tematikou hos-
podářskou, sociální, demografickou, národnostní a
kulturní. Přehled o bohatosti obsahu a rozmanitosti
tematiky v atlasu zpracované poskytne seznam
názvů mapových listů a názvů jednotlivých map,
kartogramů a grafů na str. 334-~36.
Z tohoto obsahu atlasu je zřejmá snaha histo-

riků chronologicky rozčlenit celé historické období
a tematicky rozdělit tak, aby bylo dosaženo vyvá-
ženého obrazu vývoje českých a slovenských dějin
od nejstarších dob a zároveň aby bylo umožněno
srovnávání stejné tematiky v časově různých histo-
rických obdobích. Z jednotlivých map atlasu je pak
zřejmá snaha kartografů při harmonickém vyvážení
geografických a historických hledisek kartografic-
ky znázornit různá historická období tak, aby bylo
dosaženo srovnatelnosti dějů a jevů vOjensko-poli-
tických, administrativních, hospodářských, sociál-
ňích, demografických, národnostních a kulturních.

Každý čtenář se může sám přesvědčit, do jaké
míry se dlouholeté snažení podařilo, jestliže srovná
mapy se stejnou tematikou z různých období. Pro-
veďme stručnou charakteristiku a srovnání alespoň
některých tematických map; např. hospodářská
mapa 22a - Průmysl a výrobní řemesla roku 1902,
3Da - Průmysl a řemesla roku 1930,. 39a - Prů-
mysl ústředně řízený, místní a družstevní roku
1958. Tyto mapy patří do skupiny map hospodář-
ských, tematika je zpracována na mapách v měř.
1 : 1 mil. Mapy znázorňují rozčlenění průmyslu a
řemesel do 14 odvětví, měrnou jednotkou je počet
pracovníků (1 mm2 = 80 pracovníků], územní jed-
notkou je okres (okresní hejtmanství). Počet pra-
covníků ve všech odvětvích průmyslu v okresu je
znázorněn jedním kruhem (terčem), jehož velikost
je volena v závislosti na kvantitě zobrazovaného
jevu (počet pracovníků], kvalita zobrazovaného
jevu (odvětví průmyslu) je znázorněna různě zbar-
venou výsečí (každé odvětví má svou barvu, shod-
nou na všech třech mapách). Podklady pro zpra-
cování odborné náplně mapy byly získány studiem
statistických dat pro jednotlivá období, srovnáním
a sloučením výsledků do jednotlivých odvětví prů-
myslu (např. hutnictví, strojírenství, zpracování
kovů). Ostatní a nerozlišené obory tvoří patnáctou
skupinu, do níž byla v okresu (okr. hejtmanství)
zařazena ta průmyslová odvětví, jejichž počet pra-
covníků byl nižší než 2,777% z celkového počtu
pracujících v okresu.
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Pouhý pohled na všechny třI mapy položené
vedle sebe svědčí již svou barevnosti kruhových
výsečí o tom, jak postupně rostl počet pracovníkll
v energetice, v promyslu paliv, v hutnictví a stro-
jírenství jednak na úkor ostatních oboro, jed-
nak zvýšením celkového počtu pracujících. Potvr-
zením tohoto dojmu je sloupcový diagram 39f -
Prllmysl v letech 1902 až 1958, z něhož lze pro
zmíněná tři období vyčíst celkový počet pracují-
cích v jednotlivých prllmyslových odvětvích. Sledo-
váním jednotlivých terčů se získá přehled o vý-
voji celkového počtu pracujících v promyslu v jed-
notlivých odvětvích v okresu.

Hospodářská tematika v dřívějších obdobích
je znázorněna na mapách 5a, f, 9a, 12c, d, 14d,
17a odchylným zpllsobem; protože nebylo možno
použít statistických údajll, bylo použito nejrflzněj-
ších pramenů a studií, a jednotlivá hospodářsky
dlllež1tá místa jsou zobrazena značkou příslušné
výroby nebo těžby nerostll; znázorněny jsou též
oblasti pěstování důležitých plodin a tehdejší hos-
podářsky d1l1ežitá dopravní síť. Hospodářská tema-
tika je v atlasu zastpupena řadou dalších map a
kartogramll; o jejich zajímavé charakteristice se
nelze zde zmiňovat pro nedostatek místa.

Tematiku sociální v různých obdobích znázor-
ňují např. mapy 16a, 34d, 42d - Sociální složení
obyvatelstva. Mapy zobrazují rozčlenění obyvatel-
stva do čtyř skupin: dělníci, úředníci, samostatní,
ostatní (tj. ekonomicky neaktivní obyvatelstvo nebo
u nichž je sociální skupina neuvedena), měrnou
jednotkou je počet obyvatel (1 mm2 = 10000
obyv. nebo· v r. 1950 1 mm2 = 750 obyv.), územní
jednotkou je okres (na Slovensku v I. 1857-1910
župa), mapy jsou v měř. 1: 2 mil. Kvantitativní
ukazatel (počet obyvatel) je zobrazen kruhovou
výsečí a kvalitativní ukazatel (sociální skupina)
je zobrazen barevnou stupnicí, která je shodná pro
všechna období; kromě tohoplQcha okresu je vy-
plněna barvou, která znázorňuje % podíl oby-
vatelstva v okrese žijícího v sídlech s více než
2000 obyv. .

Podklady pro zpracování tematické náplně map
byly získány studiem statistických dat ze sčítání
obyvatelstva pro jednotlivá období. Srovnáním
všech tří map lze dobře sledovat vzrůst sociální
skupiny "dělníci" a zmenšování sociální skupiny
"ostatní", zároveň však i vzrůst podílu obyvatelstva
žijícího v sídlech s více než 2 000 obyvateli. Roz-
manitost sociální tematiky v atlasu je velká, což
plně potvrzují názvy jednotlivých map.

Tematiku demografickou v různých obdobích
znázorňují např. mapy 15b, 18b, 26c, d, 34h, 42g -
Hustota zalidnění. Kartogramy, znázorňující vývoj
hustoty l':alidnění v sedmi obdobích od r. 1702 až
do r. 1960, jsou v měř. 1: 3 mil. a 1: 2,5 mi];.,
územní jednotkou je okres (na 15b, 18b kraj a žu-
pa), měrnou jednotkou je počet obyvatel na 1 km2;
tato jednotka je vyznačena barevnou stupnicí o je-
denácti stupních hustoty. Pro lepší možnost srov-
nání byly všechny karto gramy (kromě 15b, 18b)
zpracovány do hranic politických okresll z 30. VI.
1960.Srovnáváním jednotlivých kartogramlllze snad-
no sledovat vzrůst zalidnění v krajích nebo v okre-
sích s rozvíjejícím se průmyslem a v posledním
období pak vzrllst na Slovensku. V Atlasu je ještě
řada dalších kartogramll a graf1l s demografickou
tematikou.

Mapy s tematikou národnostní jsou na listě
č. 36, mapa 36h - Národnostní poměry obyvatel-
stva roku 1930 je zpracována v měřítku 1 : 1,5 mil.
bodovou metodou. Podle statistických čísel ze sčí-
tání obyvatelstva v roce 1930 bylo obyvatelstvo
více než 14 000 obcí na území ČSSR znázorněno
podle národností různě barevnými body, resp. kru-
hy (Češi a Slováci, Němci, Maďaři, Ukrajinci, Polá-
ci a ostatní), a to tak, že počet příslušníků určité
národnosti v obci byl vyznačen barevným bodem
(nebo několika) příslušné velikosti ve stanovené
stupnici (100, 200, 500, 1000, 3000, 5000). Sídla
s počtem více než 5000 obyvatel stejné národnosti
jsou vyznačena kroužky, jeji€hž plocha je přímo
úměrná počtu, přičemž 1 mm2 se rovná 2 250 oby-
vatel; druhé národnosti v městech Praha, Bratisla-
va, Brno, Ostrava jsou znázorněny kruhovou výsečí
a v ostatních místech kruhem v příslušné barvě a
velikosti. U menších obcí jsou národnosti vyzna-
čeny různým počtem teček odpovídající velikosti
a barvy. Mapa názorně vyvrací legendy o kompakt-
ním osídlení našeho pohraničí druhými národ-
nostmi.

Kulturní tematika je rovněž v atlasu bohatě
zastoupena a jen pro bližší seznámení s ní uveďme
si charakteristiku alespoň těch map, které zobra-
zují vývoj školství. Na mapách 28c, 35a, 44a jsou
zobrazeny školy vysoké, střední a odborné, nejsou
zakresleny nižší stupně škol a odborných učilišť;
pro každý stupeň škol, jako kvalitativní ukazatel
je zvolena jiná barva a pro jednotlivý druh školy
je pak zvolena zvláštní značka, v níž pro rozlišení
vyučovacího jazyka je příslušné písmeno. Mapy
jsou v měřítku 1: 1,5 mil. (1: 2 miL), zobrazují
stav našeho školství ve třech obdobích (1910-14,
1929-30, 1959-60), a přesvědčí každého o podstat-
ném rozšíření sítě škol všech stupňll a druhll. Dal-
ší skupinou map s kulturní tematikou, na nichž
'kromě školství se zobrazují ještě další jevy, jako
divadla, muzea, tiskárny, kláštery řádů, rodiště
spisovatelů, hudebních skladatelll, počty .studentů
na universitě, studentské spolky apod. jsou mapy
8j, 13e, 16g, 19j, které přinášejí přehled o kultur-
ním životě od r. 1471 až do r. 1848; mapy jsou
v měř. 1: 2 mil. a jednotlivé objekty a jevy jsou
znázorněny mapovými značkami různých tvarů a
barev.

Na závěr ještě několik statistických údajll
o atlasu. Atlas má 45 mapových listu rozměrů
860X500 mm, na nichž je celkem 431 map, karto-
gramů, diagramů a grafů, které představují 66,5
autorských archů, k tisku map bylo použito 13 ba-
rev a jejich kombinací. Každý mapový list má
vlastní kompozici map, na jednom mapovém listě
je umístěno nejvíce 16, nejméně 4 mapy a v prů-
měru 9 map. Na rubu každého mapového listu je
uveden jeho název, názvy map a jména těch, kteří
se podíleli tvořivou prací na vědeckém obsahu,
kartografické tvorbě a recenzi jednotlivých map,
metodické vysvětlující texty, prameny a literatura
použitá k jednotlivým mapám. Atlas zahajuje před-
mluva, kterou napsali akademik Josef Macek, člen
presidia ČSAV, ředitel Historického ústavu ČSAV
a inž. Jaroslav Prfiša, předseda Ústřední správy

. geodézie a kartografie; ve společném úvodu Histo-
rického ústavu ČSAV a Ústřední správy geodézie
a kartografie je vysvětlen způsob a metoda zpra-
cování vědeckého obsahu jednotlivých témat a
kartografické způsoby a prostředky použité ke zná-
zornění různých jevů historického vývoje. K atlasu
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je připojen histortckogeografický rejstřík, který
obsahuje více než 20 000 názvl1; velmi cenný je
tím, že téměř ke každému názvu jsou uvedena
historická a cizojazyčná znění.

V prl1běhu pěti let se podílelo na autorském
~pracování vědeckého obsahu 192 spolupracovníkŮ
z rl1zných institucí a ústavl1, vědecký obsah karto-
graficky zpracovalo 54 pracovníkl1 Kartografického
a reprodukčního ústavu v Praze, recenzování map
provedlo 199 spolupracovníkl1, na kartografickém
a polygrafickém zpracování se podílelo 146 pracov-
níkl1 ústavu. Redakční rada, která odpovídala za
ideovou, politickou, vědeckou a výtvarnou úroveň

atlasu, byla složena ze 14 odborníkl1 vybraných
z pracovišť ČSAV, SAV, OSGK, vysokých škol a
jiných ústavo..

Předkládáme atlas odborníkl1m i široké veřej-
nosti jako spolehlivého prl1vodce k lepšímu pozná-
ní československých dějin.

Med k o v li, M.: Přlprava tvorby a vydfml Atlasu dějin CSSH.
Sbornlk es. spol. zeměp. č. 1, roč. 1963

pec k a, K.: Organizace praci při vydáváni Národnlho atlasu
CSSR a Atlasu dějin ČSSR. Geodetický a kart{)gralický obzor
čís. 7/1964.

P u r Š. J.: Historický atlas CSSR. Věstnik ČSAV roč. 73 (1964) čls. 1

Vědecká práce
na Atlasu československých dějin

RNDr. Karel Bednái',
Historický ústav ČSAV, Praha

Snaha vyjádřit historické skutečnosti kartografic-
kou zkratkou, a tak je přiblížit širšímu okruhu zá-
jemcl1, je u nás již staršího data. Postupně se vy-
skytlo několik návrhl1 na vydání rozsáhlého histo-
rického atlasu, ale teprve po založení ČSAV
v r. 1952 se počalo o Atlasu reálněji uvažovat. Pre-
sidium ČSAV uložilo v r. 1954 realizaci Atlasu
Historickému ústavu ČSAV. Práce 'na Atlasu byly
již od začátku svěřeny oddělení historické geogra-
fie tohoto ústavu a měly zprvu ráz přípravných
studií a návrh 11.Po odchodu dosavadního vedoucí-
ho oddělení, člena korespondenta ČSAV doc. PhDr.
Frant. Roubíka, DrSc., na odpočinek koncem
r. 1959, bylo vedení oddělení svěřeno PhDr. Jaro-
slavu Puršovi, DrSc., vědeckému pracovníku Histo-
rického ústavu ČSAV. Historický ústav jako hlavní
koordinátor prací v oboru historie se obrátil na
jaře 1960 na ÚSGK s návrhem na spolupráci při
vydání tohoto díla. Vzájemnou dohodou bylo sta-
noveno, že odborný historický !obsah jednotlivých
map Atlasu československých dějin zpracují pra-
coviště Historického ústavu ČSAV, případně jiná
vědecká pracoviště a jednotlivci, pokud svým pra-
covním zaměřením mají k vybraným tématl1m blí-
že, kdežto kartografické a polygrafické zpracová-
ní i vydání díla zajistí Ústřední správa geodézie
a kartografie.

V létě roku 1960 byla jmenována redakční
rada složená ze zástupcl1 vědeckých pracovišť a
institucí a z několika dalších význačných odbor-
níkl1. Kromě Historického ústavu ČSAV byly za-
stoupeny zejména Historický ústav SAV, Geogra-
fický ústav CSAV, Ústav dějin KSČ, Vojenský his-
torický ústav, Katedra čs. dějin filosofické fakulty
Karlovy university, Ústav pro historickou vlasti-
vědu v Olomouci a ÚSGK. Předsedou redakční rady
a hlavním vědeckým redaktorem byl jmenován
PhDr. Jar. Purš, DrSc., vedoucí oddělení historické

geografie Historického ústavu ČSAV, ,tajemníkem
redakční rady pracovník ÚSGK PhDr. Ondřej Rou-
bík, vědeckými redaktory jednotliVých úseků
Atlasu pracovníci oddělení historické geografie
Historického ústavu ČSAV PhDr. J. V. Horák -
pro část sahající do r. 1526, PhDr. Jar. Vaniš -
pro úsek let 1526-1840, RNDr. Karel Bednář -
pro úsek 1848-1918, JUDr., RNDr., dipl. Sc. pal.
Ota Pokorný, CSc. - pro období 1918-1960; slo-
venskou část redakčně řídili PhDr. Frant. Bokes
a PhDr. Theodor Lamoš, CSc. ÚSGK pověřila kar-
tografickým a polygrafickým zpracováním Atlasu
Kartografický a reprodukční ústav v Praze (KRÚ),
jehož hlavním redaktorem je inž. Karel Pecka.
Odpovědným redaktorem Atlasu je prom. historik
Petr Cafourek, technickým redaktorem inž. Fr. Pá-
nek, redaktory kartografického zpracování Marie
Plotová, Josef Strnad a Hndřich Švestka; výtvarně
spolupracovali Jan Musílek a Bedřich Patočka
z VÚGTK.

Vědečtí redaktoři byli sami současně i autory
několika desítek map a grafťl., jak to měli uloženo
pracovním plánem. Rovněž i některá další praco-
viště zařadila práce na mapách pro Atlas do své-
ho plánu (Archeologický ústav ČSAV, Historický
ústav SAV, Státní ústav památkové péče a ochrany
přírody v Praze aj.); s ostatními autory uzavřel
KRÚ autorské, příp. recenzní smlouvy. Jinak bylo
těžiště veškeré vědecké a vědecko-organizační
práce na Atlasu v oddělení historické geografie
(od r. 1963 přejmenované na oddělení historické-
ho atlasu). Předně je třeba uvést, že asi 98 %
všech map a grafl1 je pl1vodních a jen asi 2 % byla
převzata v rámci koordinace z jiných děl ovšem
po uvážené revizi. Koncepce Atlasu a návrhy té-
mat jednotlivých map byly diskutovány v jednotli-
vých odděleních Historického ústavu ČSAV, pro-
jednány vědeckou radou ústavu a rozeslány k po-
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souzení a připomínkám vědeckým pracovištím
a některým zainteresovaným vědeckým pracovní-
kům. Zvláště je třeba zdůraznit účinnou spolu-
práci Historického ústavu SAV, bez jehož pomoci
by nebylo možné zpracovat slovenskou tematiku.

Již při tvorbě koncepce Atlasu bylo jeho na-
vrhovatelům zřejmé, že ani do tohoto velikého
díla nebude lze zpracovat historické mapy v tako-
vém rozsahu a podrobnostech, jak bylo původně
zamýšleno. Výběr byl proto proveden tak, že pro
nejzávažnější témata byla volena větší měřítka
(např. hlavní mapa husitského revolučního hnutí.
mapy feudální držby, přehledné mapy průmyslu),
některá témata bylo třeba znázornit s maximální
úsporností místa (např. vývOj železniční sítě
a vodních cest, vývoj správního členění v 2. pol.
19. stol. aj.) a u některých bylo třeba sáhnout
k určité dobře uvážené generalizaci (např. někte-
ré mapy kulturního obsahu, sociálních poměrů,
mapy s archeologickou tematikou aj.). Zkušenosti
s tvorbou tak obsáhlého díla, jako je Atlas česko-
slovenských dějin, zde dosud nebyly; po této strán-
ce je Atlas unikátním dílem, pro něž jsme ,ve svě-
tové dostupné literatuře nenalezli obdoby.

Autorské a vědecko-organizační práce v oddě-
lení historického atlasu měly několik etap, které
byly sladěny s časovým plánem a výrobnlmi har-
monogramy KRO. Po vypracování, prodiskutování
a schválení plánu bylo přikročeno k vyhotovení
konceptů; řada konceptů map byla již v předcho-
zím období autorsky vypracována vědeckými re-
daktory, na dalších tito průběžně pracovali a ostat-
ní, větší část zpracovávali jednak členové ostat-
ních oddělení Historického ústavu ČSAV i SAV,
dále pracovníci Archeologického ústavu a Státního
ústavu památkové péče a ochrany přírody v Pra-
ze a další ins1ituce. Značnou část konceptů a pod-
kladových materiálů pro mapy vypracovali pak od-
borníci z různých pracovišť, kteří byli vědeckými
reda,ktory vybráni a schváleni redakční radou. Na
Atlasu se takto spoluúčastnilo celkem 192 autorů.
Koordinace jejich čimlOsti byla úkolem vědeckých
redaktorů, a to úkolem velmi obtížným. V praž-
ských ústavech byla jen část autorů; ostatní měli
svá pracoviště v různých místech mimo Prahu,
hlavně na Slovensku. Aby byla zachována co nej-
větší jednotnost zpracování, dostal každý autor
zvláštní instrukční list, podle jehož směrnic se měl
řídit při vypracování konceptu. Avšak pramenné
materiály jsou různého charakteru, některé otáz-
ky byly různými autory vypracovány s různou po-
drobností a kromě toho zde byly v minulosti roz-
díly mezi Čechami na jedné straně, Moravou a'
Slezskem na straně druhé, a kromě toho ještě da-
leko větší rozdíly mezi českými zeměmi a Sloven-
skem, jehož politický, ekonomicko-sociální i kul-
turní vývoj byl rozdílný. Specifičnost témat si vy-
žádala na jedné mapě spolupráce až 10 i více
autorů a ke zdolání koordinačních prací bylo tře-
ba nejen rozsáhlé korespondence, ale ~ častých
cest nejen do Brna, Olomouce a Opavy, ale hlavně
na Slovensko. Pokud to okolnosti umožnily, vědeč-
tí redaktoři svolávali koordinační porady a instruk-
táže autorů k příbuzným tématům, některé mapy
byly diskutovány ve speciálním semináři prof. Šmi-
lauera. I po těchto opatřeních se však stávalo, že
z různých příčin k žádoucímu souladu nedošlo;
zde musel vědecký redaktor takovou mapu doplnit,
přepracovat nebo dokonce znovu vypracovat sám.
Je samozřejmé, že běžné pracovní hodiny ke splně-
ní těchto všech úkolů zdaleka nestačily.

Vypracované koncepty map posuzovali zpra-
vidla dva, podle potřeby i více recenzentů, jež pře-
dem rovněž schvalovala redakční rada a s nimiž
KRO uzavřel příslušné smlouvy (bylo jich celkem
199). Aby se předešlo možným předělávkám map
v případech, že by recenzent měl vážné výhrady
k autorovu návrhu, bylo zavedena předrecenzní ří-
zení, ve kterém byl recenzent ještě před vypraco-
váním konceptu seznámen s autorovým návrhem a
opět jednáním prostřednictvím vědeckého redakto-
ra a projednáním v Oddělení historické geografie
HO ČSAV docíleno souhlasu. V řadě případů byly
odevzdány pouze seznamy lokalit kvantitativně i
kvalitativně. roztříděné, které pracovníci KRU za-
kreslovali pomocí značek do sestavltelských origi-
nálů přímo. Kopie těchto originálů byl~' pak zaslá-
ny autorům, recenzentům i redaktorům k náhledu
a posouzení. Došlé připomínky k mapě zpracoval
příslušný vědecký redaktor a podle možnosti pro-
bral ještě osobně jak s autory, tak i s recenzenty.
Výsledek ke každé mapě byl diskutován v oddělení
Historického atlasu za účasti hlavního vědeckého
redaktora a ostatních pracovníků oddělení a každý
mapový list byl takto připraven k posouzení re-
dakční radě, která rozhodovala o návrzích, námit-
kách a úpravách s konečnou platností. Tento pro-
ces se opakoval s obměnami i při posuzování prv-
ních nátisků jednotlivých listů. Vědečtí redaktoři
byli v průběhu výroby v denním styku s hlavním
vědeckým redaktorem a s pracovníky KRO, hlavně
s odpovědným redaktorem, a podle potřeby i nadá-
le s autory a recenzenty.

Obsah Atlasu je velmi bohatý, práce na něm
byla obtížná i mnohotvárná a všemi podrobnostmi
se nelze zabývat; uvedu jen několik příkladů. Tak
např. ke konstrukci map, znázorňujících nejstarší
období našich dějin a vypracovaných členy Archeo-
logického ústavu ČSAV, bylo použito základní kar-
totéky archeologických nálezů na území ČSSR ob-
sahující desítky tisíc záznamů, které pro. potřeby
Atlasu musely být zpracovány výběrem. - Mapy
husitského revolučního hnutí byly vypraoovány na
základě excerpt, které autor shromažďoval po léta
z naší i cizí historické literatury a mapových pra-
menů. Mapa feudálního vlastnictví půdy v polovině
17. století byla sestrojena na základě studia všech
svazků berní ruly (pro Čechy) a lánských rejstříků
(pro Moravu), hranice držeb zakresleny do podkla-
dů v měř. 1:200000 a po'tom fotografickou cestou
zmenšeny a sestaveny do mapy měř. 1:1000000.
Tato úprava si ovšem vyžádala i značného ús11í
se strany pracovníků KRÚ. - Mapa parního po-
honu v 2. pal. 19. stol. byla původně konstruována
pro měř. 1:1 000 000 metodou kruhových výsečí v 5
časových průřezech pro každou lokalitu, kde byly
v tomto období v provozu parní stroje. K tomu
účelu bylo zpracováno pět podrobných statistik
pomocí lístkové kartotéky. Nakonec bylo třeba
z důvodu úspory místa mapu zmenšit na měřítko
1:1 500 000 a terče s výsečemi přepočtem upravit
na okresní úhrny, aby byla dodržena názornost
zobrazovaného jevu. - Národnostní mapa podle
stavu k r. 1930 byla zhotovena metodou bodových
značek odstupňované velikosti v barvě jednotlivých
národností. Mapa ve velikostI 1:1 500000 obsahuje
na 60 000 těchto značek a prostorové umístění kaž-
dé z nich bylo uváženo také podle velikosti i bar-
vy, a to původně na mapových podkladech v měř.
1:200 ODD,COž si vyžádalo na 1500 hodin pracov-
ního času. Také tyto podklady byly fotograficky
zmenšeny a pak smontovány do tiskového měřítka.
- Zákres několika kartogramů statistického obsa-
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Bednt'iff';K.: Vědecká práce na Atlasu československgch

dějin

hu byl proveden na podkladě výsledkfi propočte-
ných v r. 1961 strojně početní stanicí metodou děr-
ných štítkfi (např. karto gram socializace plidy, pru-
myslu v r. 1930 aj.) Nemalého úsilí si vyžádalo i
sestavení místního několikajazyčného restříku,
k němuž přípravy provedli pracnvníci KRÚ, autor-
sky zpracovali tři vědečtí redaktoři a recenzovali
naši přední jazykoví odborníci.

Jak je vidět z těchto několika příkladfi, mapy
obsažené v Atlasu přinášejí nejen nnvé vědecké po-
znatky, ale dávají i souhrnný názorný pohled na
nové řešení závažných historických problémfi a
nové podněty k dalšímu vědeckému bádání.

Práce na kartografickém zpracování celého
díla by si zasloužily zvláštního rozboru a ocenění,
což snad bude možné učinit na jiném místě. Avšak
snahou všech zúčastněných, zvláště pak pracovTlí-
kfi oddělení historického atlasu v Historickém
ústavu ČSAV, kde bylo těL.išLějaK autorsKé prace,
tak i vědecké redakce, byln, aby v úzké spolupráci
s externími pracovišti i s příslušnými orgány ÚSGK
a KRÚ bylo dosaženo nejvyšší úrovně celého Atlasu
a aby toto dílo vyšlo podle pfivodního plánu v roce
1965, v jubilejním roce osvobození naší republiky.

Závěrem je třeba konstatovat potěšitelnou sku-
tečnost, že se k realizaci tohoto náročného díla
sešli čeští a slovenští historikové, geografové, kar-
tngrafové i pracovníci polygrafie, aby v pruběhu
šesti let úzce spolupracovali a odevzdali naší od-
borné veřejnosti v plánovaném termínu toto roz-
sáhlé dUo.

Med k o v á, M.: Příprava tvorby a vydání Atlasu dějin CSSR
(Sborník Ceskoslovenské společno;ti zeměpisné, roč. 66, 1963,
str. 98-101).

pec k a, K.: Organizace prací při vydáván! Národního atlasu
CSSR a Atlasu dějin CSSR (Geodetický a kartografický obzor
Č. 7/1964, str. 155-158).

P u r Š, J.: Hlstorical Atlas of Czechoslovakia (Journal of tha
Czechoslovak Geographical society, Supplement for the XX-th
International Geographical Congress London 1964, str _ 201 až
207).

P u r Š, J.: Historica! Atlas of czechoslovakia (20th Internatlonal
Geographical congress United Kingdom, Abstract of Papers,
Supplement, EdItor F. E. lan Hamilton, Lonaon 1964, str. 25
až 26).

P u r Š, J.: Historický atlas CSSR (Věstník CSAV, roč. 73, 1964.
str. 172-176).

R o u b í k, F.: K historickému atlasu Republiky československé
(Casopis společnosti přátel starožitnosti, roČ. 60, 1952, str.
57-64).

Úloha vědeckotechnických informací
při řízení a rozvoji i
geodézie a kartografie

inž. František Šilar,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,

Praha

". .. každý organismus se udržuje pohromadě tím,
že má prostředky pro získávání, používání, uchová-
vání a předávání intormací.."

Norbert Wiener, tvůrce kybernetiky

Rychlý rozvoj vědy a techniky projevuje se i v geo-
dézii a kartografii enormním rfistem nových po-
znatkfi a informací, publikovaných v řadě knih,
článkfi, patentfi apod. Tím se hromadí značné
množství znalostí, jehož využití by mohlo zname-
nat znaČ!ný pokrok.

Bez informací se dnes neobejde jak vědecko-
technický rozvoj, tak ani řídící práce vedoucích
hospodářských pracovníkfi. K tomu, aby vědecko-
technické informace mohly být využívány k těmto
účelfim, je potřebí mít v každém oboru vybudo-
vanou informační soustavu na takové úrovni, aby
byla schopna zajišťovat rychlý přísun pokud možno
úplných informací pro všechny pracovníky oboru.

Význam vědeckotechnickvch informaci pro řídící
práci

I v geodézii a kartografii platí, že jednou z pod-
mínek úspěšné výroby je dobrá řídící činnost ve-
doucích hospodářských pracovníkfi. Dnes již ve-
doucí pracovník nemfiže vystačit se znalostmi, kte-
ré získal jen na vysoké škole. Rozvoj vědy a tech-
niky zpfisobuje častější změny v metodách a tech-
nologických postupech, objevují se stále nové pří-
stroje a ekonomické vztahy ve výrobě se stávají
složitějšími. To vše klade zvýšené nároky na ve-
doucího pracovníka, který s tímto rozvojem stále

musí udržovat krok, tj. musí být plynule zásobpván
stále novými informacemi. Pracovníci, kteří tuto
skutečnost podceňují, byť by byli sebe lepšími or-
ganizátory a houževnatými pracovníky, nemohou
pak řídit svěřený úsek dobře. Kvalita řídící čin-
nosti nespočívá totiž jen v osobních odborných,
politických a organizačních schopnostech vedou-
cího pracovníka, ale v tom, jaké a v jaké formě
dostává nebo si sám získává informace potřebné
k řízení. Vedoucí pracovník, který nestuduje, volá
stále po dispozicích shora, nedovede sám dobře roz-
hodovat a veškeré potíže pak svaluje na nadřízený
orgán.

To je však pouze jedna strana problému. Na
druhé straně zase není možné, aby vedoucí pra-
covník přečetl vše, co je napsáno o tom, co se
týká úseku jeho činnosti. To by často celý den nic
jiného nedělal, než četl, a nezbyl by mu čas na
vlastní řídící práci. Proto je nutné, aby část této
činnosti udělali za něho jiní pracovníci. To je pak
jedním z úkolfi soustavy vědeckotechnických a eko-
nomických informací a propagace (VTEIP).

P.omoc vedoucímu pracovníkovi nespočívá pou-
ze v obstarávání příslušných knih nebo časopisfi.
Vhodnou formou je zpracovávání a hodnocení li-
teratury ve formě roz borových nebo srovnávacích
studií k současným nebo výhledovým problémům,
které musí vedoucí řešit. V takové studii je na
základě analýzy materiálfi ze zahraničních a tu-
zemských pramenfi proveden rozbor příslušné pro-

1965/322



Geodetický a kartografický obzor
roě. 11 (53) číslo 12/1985 323

blematiky a v závěrečné syntéze jsou navrženy
některé alternativy buď přímého převzetí zahranič-
ních zkušeností, nebo případného rozpracování a
vyzkoušení ve vlastním výzkumu. Tento rozbor pak
může vedoucímu pracovníku poskytnout dostateč-
ný' podklad k tomu, aby mohl provést potřebné
rozhodnutí.

Jakýkoliv další rozvoj vědy a techniky není možný
bez informací o tom, co již bylo vymyšleno dříve.
Technické tvoření není jen intuitivní záležitostí.
nýbrž tvůrčím procesem, kde je zapotřebí zkuše-
nosti spojovat s teoretickými znalostmi a experi-
mentálním postupem. Jakýkoli výzkum nebo práci
na vynálezu či zlepšovacím návrhu není možno
začít bez hlubokého studia literatury. Nejen, že
toto studium vyloučí zbytečnou duplicitu prací, -ale
umožní' též na základě rozboru předchozích prací
hledat nové souvislosti a řešit problém na vyšší
úrovni.

Proto se těmto otázkám v poslední době vě-
nuje v jednotlivých zemích značná pozornost. Za
zmínku jistě stojí zpráva zvláštního vědeckého po-
radního výboru býv. presidenta USA J. F. Kenne-
dyho, z které citujeme některá doporučení:

1. Technická veřejnost musí uznat, že zpraco-
vání technických informací je hodnotnou a pod-
statnou částí vědy. Zvládneme příval informací na-
konec jen tehdy, budou-li někteří badatelé a tech-
nici ochotni věnovat se důkladně úkolu třídění,
přezkoumání a slučování informací, to znamená
zpracovávat informace kriticky a významově, nejen
mechanicky. Tito badatelé musí vytvářet novou
vML{- a nikoliv jen přeřazovat dokumenty. Jejich
činnost, jako vypracování přehledů, psaní knih,
kritik a kompilací, je právě tak součástí vědy, jako
tradiční výzkum. Vyzýváme technickou veřejnost,
aby takovým jednotlivcům přiznala tu vážnost, kte-
rá odpovídá důležitosti jejich práce, a aby jejich
úsilí štědře odměňovala.

2. Autor-jednotlivec musí přijmout větší odpo-
vědnost za pozdější vyhledávání toho, co bylo uve-
řejněno. Jednotliví badatelé a technici musí se po-
dílet na předávání informací a nesmějí ponechávat
celou odpovědnost dokumentiíturovi z povolání. Vy-
zýváme proto autory technických prací, aby
aj opatřovali tyto práce jadrnými a informativními

tituly,
b J sestavovali obsah svých příspěvků podle hesel

převzatých ze standardních e'1cyklopediž (the-
saurůJ. Společnosti a vydavatelé se vyzývají,
aby opatřžlž takové encyklopedie všude tam, kde
je to možné,

c J sepisovali informativní abstrakta,
dJ zdržovali se zbytečných publikací.

3. Technice zpracování informací musí být vše-
obecně vyučováno.

4. Technická veřejnost musí prozkoumat a vy-
užít nové metody výměny poznatků.

S rozvojem studijní činnosti je potřeba se též
zabývat otázkou, jaký rozsah má pak mít studijní
etapa výzkumného úkolu. Dostane-li výzkumný pra-
covník úkol s novou problematikou, musí většinou
prostudovat velmi rozsáhlou literaturu s poměrně
širokým zaměřením. Teprve po jejím zhodnocení
studuje užší téma, které pak rozpracovává ve vý-
zkuInu. Tímto způsobem se však doba výzkumu vel-
mi protahuje a výzkumná zpráva se v takovém pří~
padě stává rozsáhlým výtahem z literatury a za-

niká v ní vlastní řešení. Je proto potřeba, aby
širší problematikou, především pak perspektivního
charakteru, se zabývali studijní pracovníci, zatímco
výzkumným pracovníkům se tím omezí okruh studia
na poměrně úzké téma.

Informační soustava oboru geodézie a kartografie
a její nedostatky

V ČSSR je soustava VTEIP organizována na podkla-
dě vládního usnesení č. 606 z roku 1959, a to ve
3 stupních. Základním orgánem jsou podnikové
útvary TEl, vyšším stupněm v rámci resortů jsou
oborová střediska (OS VTEIP) a útvary VTEIP na
ústředních úřadech. Celostátně celou soustavu me-
todicky řídí Státní komise pro techniku prostřed-
nictvím Ústavu pro technické a ekonomické infor-
mace.

V oboru geodézie a kartografie je v podstatě
informační soustava již vybudována. Při Výzkum-
ném ústavu g,eodetickém, topografickém a karto-
grafickém v Praze je vytvořeno oborové středisko,
na všech ústavech resortu plní úlohu podnikových
útvarů referenti TEl, geodetická pracoviště m,mo
resort ÚSGK mají styk přímo s oborovým stře-
diskem.

Knihovna oborového střediska má přes 44000
svazků, spolu s knihovnami jednotlivých ústavů
má celá soustava celkem asi 120000 odborných
publikací. Ročně se nakupuje 800 odborných časo-
pisů (255 titulů), z toho 330 zahraničních. V OS
VTEIP se z těchto časopisů provádí dokumentace
odborných článků, a to tak, že u 75 časopisů se
dokumentují všechny články, u 80 časopisů se pro-
vádí pouze výběr. Roční přírůstek činí 5000 až
6000 anotačních záznamů, celkem je v kartotéce
dokumentace uloženo přes 50000 různých zázna-
mů (systematický katalog má 225 000 štítků). Zá-
znamy jsou tříděny, ukládány a vyhledávány podle
Mezinárodního desetinného třídění (MDT), a to
převážně ve třídě 528. Na podkladě těchto doku-
mentačních záznamů se vyhotovují rešerše, pře-
devším k výzkumným úkolům, úkolům technického
rozvoje a na požadavky praxe. Ročně se vypracová-
vá v průměru 50-70 rešerší.

Ruční způsob ukládání a vyhledávání záznamů
je poměrně pracný a pomalý. Navíc použitý způsob
Mezinárodního desetinného třídění není příliš vhod-
ný pro vyhledávání úplných informací. U tohoto
systému se těžko provádějí rešerše úzce vymeze-
ných problémů a ne dosti snadno se doplňují nové
pojmy. Tématiku dokumentu je nutno vyjadřovat
co nejjednodušším způsobem, což pak zužuje výběr
pramenů. I když je možno vyhotovit více kopií do-
kumentačního záznamu, každou založit pod jeden
třídník a zpětně ji vyhledat, nelze vyhledávat tyto
záznamy současně v různých kombinacíCh. A v tom
je právě hlavní potíž tohoto systému. Při rešerších
značná část důležitých pramenů zůstává nenaleze-
na, protože jsou nadepsány v jiné souvislosti, a tím
též uloženy v jiné třídě. Odborníci, kteří trvale
sledují úzce vymezené obory, tento problém ne-
znají. Většinou si vedou osobní kartotéky, mají
většinu pramenů prostudovaných, a tak hledají
potřebné informace i v těch publikacích, které
mají zcela odlišný název, případně se orientují
pomocí jim známých autorů. Bibliografická doku-
.mentace však tímto způsobem postupovat nemůže,
může se mu však přiblížit, použije-li vhodného
systému třídění a ukládání informací.

Propagace, která úzce souvisí s vědeckotech-
nickými informacemi, není v oboru geodézie a
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kartografie rozvíjena dosud na potřeb.é úrovni.
Převážně je zaměřena pouze na publikai..ní činnost.
Výsledky dokumentačního zpracování' odborných
publikací jsou uveřejňovány čtrnáctidenně ve zpra-
vodaji "Literární hlídka", který vydává VÚGTK
o nákladu asi 160 výtisků a je rozesílán na všech-
na pracoviště v ČSSR, kde se provádějí geodetic-
ké a kartografické práce. Vybrané seznamy v počtu
asi 50-60 jsou měsíčně zveřejňovány jako příloha
časopisu Geodetický a kartografický obzor.

Co se týče odborného tisku, vedle časopisu
Studia geophysica et geodaetica, který obsahuje
Jen zčásti vědecké články z geodézie, zůstává dnes
Geodetický a kartografický obzor jediným odbor-
ným časopisem v ČSSR. Dřívější vydávání ročních
publikací "Geodetický a kartografický sborník" a
"Edice VÚGTK" bylo vzhledem k malému počtu
odběratelů zastavenO. Toto opatření je jistě v sou-
ladu s vytyčovanou zásadou, aby byly co nejméně
zveřejňovány rozsáhlé publikace. Ale mělo by se
však zvážit, je-li to správné ve všech případech.
Některé výzkumné neb studijní zprávy, disertační
práce apod. by měly být k dispozici ve více výtis-
cích, aby je mohl mít stále při ruce větší okruh
čtenářů. Jde hlavně o témata, která se dotýkají
širší !problematiky prací masového charakteru.
Proto by měly být hledány možnosti, jak zajistit
rozmnožování výzkumných a studijních prací v ma-
lém nákladu, jednoduchou reprodukční cestou a
minimálními finančními náklady.

Vlastní propagace nových metod, přístrojů,
vynálezů a zlepšovacích návrhů ovlivňuje podstat-
ně zavádění vědeckotechnického rozvoje do praxe.
A jsou-li centrálně zaváděny nové postupy, měla
by být centrálně též prováděna i propagace. Zatím
si propagaci provádějí většinou jednotlivé ústavy
s větším nebo menším úspěchem samy. Výjimku
tvoří ÚGK Brno, který tuto činnost provádí inicia-
tivně též na úrovni celostátní.

Nedostatečně je též zajištěna patentní činnost
\T oboru. Tím, že resort ÚSGK nemá svého patent-
niho referenta, dochází velmi často k tomu, že
přihlášky vynálezů, podávané buď pracovníky vý-
zkumného ústavu nebo pracovníky z praxe, mají
často formální nedostatky a též někdy nedosta-
tečně chrání myšlenky vynálezců. Na druhé straně
I>ak patentní literatura není dostatečně sledována,
a tak dochází ke zbytečným" duplicitám, a tím
i k neefektivní tvůrčí práci. .

Zajištění přísunu informací až na jednotlivá
pracoviště provádějí na jednotlivých ústavech re-
ferenti TEl většinou s kolektivem dobrovolných
pracovníků z řad Čs. vědeckotechnické společnosti.
Tito' referenti plní úlohu podnikových útvarů TEL
Převážně však věnují většinu času vedení knihov-
ny, obstarávání a propagaci různých informačních
materiálů. Aby však mohli též provádět studium
a výběr potřebných informací k jednotlivým pro-
blémům ústavů, na to jim již většinou lIlezbude čas,
nebo na to nemají dostatečnou kvalifikaci. Obsa-
zovat na ústavech ještě tyto útvary dalšími, vyso-
koškolsky kvalifikovanými pracovníky, by jistě ne-
bylo hospodárné. Je proto potřeba vyjít ze stavu,
který je na ústavech a využít předeVším útvarl1
technického rozvoje. Tyto útvary se od původního_
zaměření na řešení úkolů 'provozního výzkumu vě-
nují v poslední době převážně problémům zavá-
dění nové techniky a technologií do výroby. To
znamená, že jejich činnost se dělí na část studijní,
realizační, propagační a v menším rozsahu prová-
dějí provozní výzkum, tj. vlastní experiment. Je
tedy jejich činnost převážně informační ,a v tomto
smyslu by měla být i nadále rozvíjena.

Některé možnosti zvýšení úrovně
informační soustavy

Především je nutno řešit otázku vhodnosti Mezi-
národního desetinného třídění, zda ještě má být
dále užíváno a případně i dále rozvíjeno. Jistě by
nebylo správné tento systém vyloučit, když jeho
vytvoření bylo věnováno mezinárodně tolik ener-
gie a času. Především by se mělo využít jeho
předností, jako mezinárodní jednotnosti, vazby na
ostatní obory a vhodnosti pro rychlé orientační
vyhledávání pramenů. Proto by mělo být nadále
používáno pro třídění v knihovnách, v dokumen-
taci a pak hlavně pro hrubé třídění záznamů.
V dokumentaci je však nutno jej doplnit ještě
jiným vhodným systémem.

Dosavadní způsob dokumentačního zpracování
spočívá v tom, že každému dokumentu se věnuje
jeden lístek, na němž se dokument popíše více či
méně podrobně a v jehož záhlaví se zapíší čísly
třídníky, které charakterizují obsah dokumentu.
Tento způsob je však možno obrátit a postupovat
tak, že každému tématu se přidělí jeden lístek,
na němž se vyznačí čísla dokumentů, které pojed-
návají o daném tématu. Nejde tedy již vlastně
o třídění, nýbrž o tzv. heslo vání. Při zpracovávání
dokumentačního záznamu se určí hesla, o nichž
pojednává daný dokument a číslem dokumentu se
označí všechny tématické štítky nadepsané těmito
hesly. Systémů, založených na takovém heslování,
je vY'pracováno několik druhů. Pro hesla se po-
užívá různých termínů, jako např. klíčová slova,
deskriptory, unitermy atd., které se od sebe jen
velmi nepatrně liší.

Heslové systémy třídění se označuji v literatu-
ře jako "coordinate indexing", tj. k o o l' d i n o v a-
n é h e s lov á n í. Postup dokumentování u těch-
to systémů probíhá tím z,působem, že se po, pro-
studování dokumentu vyhotoví abstrakt tak, aby
obsahoval co nejvíce klíčových slov, která cha-
rakterizují a vystihují jeho obsah. Dokumentační
záznam dostane přírůstkové číslo a podle něj je
založen do kartotéky. Pro každé klíčové číslo se
vyhotoví samostatný heslový lístek, na který se
postupně vyznačují přírůstková čísla dokumentů,
obsahující uvedené klíčové číslo. Rozsah heslové
lístkovnice je tedy dán počtem použitých klíčo-
vých slov. Při rešerši se postupuje tak, že se re-
šeršní dotaz rozloží na klíčová slova a vyhledají
se k nim příslušné heslové lístky. Jejich porovná-
ním se zjistí, která pořadová čísla se vyskytují
současně na všech těchto lístcích. Ty pak ozna-
čují dokumenty, které se zabývají hledanou téma-
tikou.

Tento systém umožňuje provádět vícerozmě-
rové třídění a lze jím najít úplné informace
i k velmi úzce vymezeným problémům. Při tom lze
jej různými způsoby mechanizovat, zatímco systém
MDT prakticky mechanizovat nelze, nebo jen s ob-
tížemi. Nejjednodušší způsob mechanizace před-
stavují tzv. p l' Ů h led o v é š tít k y. Jsou to
štítky, na kterých jsou předtištěny čtverečky s ve-
psanými pořadovými čísly. Pro každé klíčové slovu
se použije jednoho průhledového štítku a pořa-
dová čísla dokumentů se na něm označí proděro-
váním příslušného čísla. Výběr dokumentů při re-·
šerši se provádí tak, že se štítky položí na sebe,
a průhledem proti světlu je vidět,která čísla jsou
vyděrována ve všech vybraných štítcích., TeJ1to.
systém je vhodný pro takové dokumentace. které
pracují s počtem záznamů 5 000-10 000..Má řadUt
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předností, je velice operativní a nepotřebuje ná-
kladných zařízení. Jeho nedostatek spočívá v tom,
že vyhledané dokumentační záznamy je nutno pro
rešerši opsat ručně na stroji. Odpomoci tomu lze
jedině tím, že se opisování záznamu nahradí je-
jich ofotografováním.

Vyšší stupeň mechanizace dokumentace před-
stavují děrnoštítkové stroje a samočinné počítače.
Je možno jich použít bud pro stejný SYSLemjako
pruhledových štítků, kdy se jimi mechanizuje pou-
ze vyhledávání záznamu, nebo přímo ke komplex-
nímu třídění, vyhledání a vypsání příslušných
informací. Při druhém způsobu se musí celý zá-
znam vyděrovat na mechanický nosič informací,
uložit do paměti a po vyhledání pomocí klíčových
slov se vypíše celý automaticky do výsledné re-
šerše. Jako nosiče informací lze použít jak děrný
štítek, tak děrnou nebo magnetickou pásku. Za
paměť slouží bud děrný štítek, nebo některá z pa-
mětí počítače. Tyto způsoby jsou v současné době
experimentálně ověřovány jak v zahraničí, tak
i na různých pracovištích v ČSSR.

Vraťme se však ještě ke klíčovým slovům.
Tato slova mohou být tvořena volně nebo s urči-
tým záměrem. Při jejich uspořádání jde pak buď
o volně tvořený slovník nebo o slovník řízený.
~ízený slovník, který býVá označován jako the-
saurus, má řadu předností a většinou autoru je
doporučován jako nezbytný předpoklad pro zave-
dení některého systému heslo vání. Aby takový
thesaurus dobře plnil svou funkci, musí být tvořen
podle určitých hesel. Především to musí být slov-
ník výkladový, tj. každé heslo musí být doplněno
definicí. Dále musí být opatřen těmito vztahy:
synonyma a. z<pětné odkazy, nadřazené a podřa-
zené pojmy (hiearchie) a asociace. Duležitost těch-
to vztahu je možno ukázat na příkladech. Bez
synonym by se. totiž při hledání informací o kom-
penzátorových nivelačních přístrojích nenašly in-
formace o nivelačních přístrojích s automatickou
horizontací, při hledání informací o číselné tachy-
metrU informace o nitkové tachymetrii atd.; bez
hiearchických vztahu by se při hledání informací
o určení bodu bodového pole nenašly informace
o určování polygonlQvých bodu apod.

~ízený slovník nemá jen význam pro třídění
informací. Používají-li ho dusledně i autoři odbor-
ných článku, zjednoduší se a sjednotí odborná
terminologie. Při vzájemné vazbě thesauru ruz-
ných státu zjednoduší se výměna informací, pře-
kladu apod. Proto budování tohoto slovníku je
nutno věnovat zvláštní pozornost. Česká odborná
terminologie má v tomto směru již dobrý předstih
ve Výkladovém geodetickém a kartografickém
slovníku K. Kučery (Praha 1964), který bude moci
být pro tyto účely upraven a postupně doplňován.
Slovenská verze by mohla vycházet ze slovníku
"Zememeračská terminológia" (Bratislava 1958).

Pro dobrou činnost informační soustavy ne-
stačí však pouze zmechanizovat dokumentační
zpracování informací, ale je třeba zavést mecha-
nizaci i do vlastního přísunu informací. Prakticky
to znamená přistoupit k duslednému používání
mikrofílmové techniky především pro kopírování
unikátních nebo velmi žádaných informačních ma-
teriálu, při kopírování zahraničních časopisu s cí-
lem vyloučení krátkých výpůjčních lhťl.t, a na do-
časnou dobu též při vyhotovování rešerší přímo
z dokumentačních záznamů. Dále je potřebí zavést
jednoduchou kopírovací techniku, která umožní
vyhotovování kopií v jednom nebo několika výtis-
cích hned na počkání. K tomu účelu dobře po-

slouží termokopírovací nebo xerografické přístro-
je. Zájemce muže pak při návštěvě knihovny místo
velkého vypisování hned obdržet kopie přísluš-
ných stránek, které ho zajímají.

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce na úseku vědeckotech-
nických informací je prospěšná ze dvou hledi-
sek: jednak umožňuje na základě výměny získat
rychle a běžně nerOZŠiřované materiály, jednak je
možno vzájemnou kooperací rozdělit si různé úse-
ky informační činnosti, především pak dokumento-
vání informací.

Proto v rámci Mezinárodní geodetické asocia-
ciace (AlG) byla vytvořena Mezinárodní geodetic-
ká bibliografie (lGB). Její základ byl položen na
XII. generálním zasedání A1G v Helsinkách v roce
1960 a podrobnosti byly projednány na poradě
expertťl. v Delftu v roce 1961. Základem orga~
nizace 1GB je sít regionálních a národmch Slre-
disek. Vydavatelským orgánem je Zentralstelle fiir
1nternationale Dokumentation der Geodasie (ZIDG)
v Drážďanech, kam se sbíhají všechny geodetické
informace, které tam posílají Jednotlivá národní
střediska přes regionální střediska ve formě ano-
tačních záznamfi. ZIDG vydává informační zázna-
my z vyšší a nižší geodézie, fo,togrammetrie a
částečně i kartografie, a to jednak na lístcích
formátu A 6, jednak jako časopis Bibliographia
geodaetica (BG), oboje v němčině, ruštině, anglič-
tině a francouzštině. Měsíčně vychází 300-400
záznamů. Jde o vybrané informace, které svým
významem přesahují hranice jednoho státu.

Na konferenci, která se pod záštitou A1G ko-
nala v srpnu 1965 ve Finsku, bylo navrženo, aby
soustava 1GB se stala vedle A1G též informační
soustavou i pro Mezinárodní federaci zeměměřičů
(F1G), Mezinárodní fotogrammetrickou společnost
(lSP) a Mezinárodní kartografickou asociaci (lCA).
Tím by předávání veškerých informací z geo-
dézie, fotogrammetrie a kartografie bylo prová-
děno jedinou organizační soustavou. Návrh byl
příznivě přijat zástupci jednotlivých organizací a
je pravděpodobné, že bude v brzké době reali-
zován.

ČSSR se v zastoupení OS VTE1P napojila na
lGB v říjnu 1964 a předává ZlGD měsíčně anotač-
ní záznamy vybraných článků z Geodetického a
kartografického obzoru v ruštině. Za to dostává
úplnou řadu lístků a navíc kupuje ještě jednu řadu
lístků a časopis BG. Tato spolupráce pomáhá zvy-
šovat počet získaných informací především ze
vzdálených zemí, nepomáhá však vlastní doku-
mentační práci v OS VTE1P, protože jde o infor-
mace výběrové.

Proto jsou vyvíjeny snahy po tom, aby vedle
této spolupráce, kterou můžeme označit jako verti-
kální, došlo ke spolupráci jednotlivých národních
středisek, která se zabývají stejnou problematikou,
přímo mezi sebou, což je možno označit jako ho-
rizontální spolupráci. Zatímco vertikální spoluprá-
ce má přispět k opatřování velmi těžko přístup-
ných informací, mělo by u horizontální spolupráce
dojít především k úplné výměně všech informač-
ních materiálů a ke vzájemné kooperaci při do-
kumentování informací. Jsou vyvíjeny snahy budo-
vat horizontální spolupráci především mezi socia-
listickými zeměmi a případně i mezi státy střední
Evropy. Uvažuje se, že by v této spolupráci byly
vypracovány jednotlivé národní thesaury a přešlo
se i na stejné systémy třídění a ukládání infor-
mací. ~._.~~....iIi.O'i'
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V mezinárodní spolupráci není možno opome-
nout Referativnyj žurnal, vydávaný měsíčně v Mo-
skvě, který též obsahuje jednu řadu věnovanou
geodézii. Obsahuje referáty o článcích z časopisů
a knih z celého světa a podává tak informace
o světové geodetické literatuře. Jeho nedostatek
spočívá v tom, že nevychází na lístcích, čímž ke
zpětnému vyhledávání informací je možno použít
jen souhrnných ročních ukazatelů, a v tom, že
informace jsou zveřejňovány s dosti velkým zpož-
děním. V tomto směru jsou v poslední době hle-
dána zlepšení. ČSSR se od t. r. podílí na spolupráci
tím, že referáty o článcích z Geodetického a kar-
tografického obzoru jsou zpracovávány v OS VTEIP
a posílány do Moskvy již v době vyjití tohoto
časopisu.

Ukázali jsme si, jak velký význam mají vědecko-
technické informace iak pro řídící práci vedoucích
hospodářských pracovníků, tak i pr:o vlastní vě-
deckotechnický rozvoj. A jako se věnuje péče vý-
zkumu, musí být stejně věnována pozornost i or-
ganizaci informační soustavy. I když v ČSSR
v oboru geodézie a kartografie v porovnání s ostat-

ními státy je tato soustava vybudována na poměr-
ně dobré úrovni, je potřeba usilovat o její zkvalit-
nění tím směrem, aby podávala co nejúplnější
informace, a to co nejrychleji. K tomu může přispět
jak zdokonalení systému třídění, ukládání infor-
mací a zavádění mechanizace, tak i rozvíjení mezi-
národní spolupráce.
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inž. Milan Klimel,
Ústav geodézie a kartografie, Brno

Mezi zeměměřickými pracovníky panuje všeobecně ná-
zor, že mezinárodní veletrh V Brně je záležitostí jen
strojařů. V následujícím přehledu některých expozic se
pokusíme dokázat, že tomu tak není - naopak, že vele-
trh je pro každého školou nové techniky. Přístroje a
zařízení jemné mechaniky, optiky, výpočetní a repro-
dukční techniky jsou již tradičně soustředěny do pavi-
lónů C, H a Z. Mimoto některé firmy tohoto oboru mají
své stánky umístěny na v,olné ploše, sousedící s uvede-
nými pavilóny.

V pavilónu C dominovala v tomto roce výpočetní
technika. Jen stěží lze posoudit, který z vystavovaných
počítačů má nejlepší parametry. Fa ELLlOTT-AUTOMA-
TlON Ltd [Borehamwood - Velká Británie] uvedla po-
čítač NCR Elliott 4100, který svým vstupem na děrnou
pásku (1000 znaků za sec.] či na BOsloupcové děrné
štítky (400 štítků za min.) může provést libovolné vý-
počty. Stejně univerzální u tohoto počítače je i výstup:
děrná páska či děrný štítek s řádkovou tiskárnou, pra-
cující rychlostí 300-1000 řádků za minutu. Mimo tento
počítač byla předváděna celá řada pomocných zařízerlí
pro děrnoštítkovou a děrnopáskovou techniku, vše v pre-
cizním provedení. .

Neméně zajímavým počítačem byl i Gamma 10 ve
stánku firmy COMPAGNIE DES MACHINES BULL (Paříž-
Francie). Tato firma již tradičně předvádí své výkonné
počítač'e v praktických aplikacích na ekonomické vý-
počty - tentokrát na automatizaci skladového účetnic-
tví a plánované, doplňování skladů, optimalizaci prostři-
rování (pro kartonážní výrobu, při stavbě lodí, ve vál·
co-vnách apod.) a především pro výplatu zaměstnanců
průmyslového podniku. Zajímavostí předváděného počí-
tače jsou dva vstupy a tři výstupy pro děrné štítky
a řádková tiskárna o výkonu 300 řádek za min. REMING-
TON RAND (zastoupen rakouskou firmou WEIGL) uvedl
soubor děrnoštítkových strojfi 1001, 1004 a 1005. Střední
samočinný počítač SEA 3900 pro zpracování hromad-

ných dat v administrativě vystavovala SOCIÉTÉ D'ELEC-
TRONIQUE ET D'AUTOMATlSME [Gourbevoie - Francie].

Našim odborníkům dobře známá firma ZUBE A. G.
(Bad Hersfeld-NSR) reprezentovala řadu svých počítačů
stavebnicovým typem tranzistorového Z 25, zapojeného
do linky s automatickým koordinátorem Z 64 o rozmě-
rech stolu 120 X 140 cm. Série ukázkových geodetických
úloh dala dobrý obraz o- široké použitelnosti této tech-
niky, je-li zapojena do odpovídající linky. V ukázkách
vedle polohopisné složky mapy bylo předváděno i vrstev-
nicové zobrazení terénu, které povstalo číselně ze sítě
výškových bodů.

Poněkud mimo hlavní zájem návštěvníků byl spojený
stánek firem FACIT a THOMPSON-HOUSTON (Stock-
holm - Švédsko, Paříž - Francie), která má svůj výrobní

1965/326



Geodetický. a kartografický obzor
roč. 11 (53) číslo 12/1985 327

program zaměřen na techniku děrné pásky: mezi expo-
náty byl rychlosnimač PE 1000 a rychloděrovač PE 1500,
přfstroje pro přenos informaci telefonni linkou THG
1060 a 1120, kódový převaděč THG 4010, reproduktor
děrné pásky PE 1300 a dalšf.

Obr. lb: Přlčné prolily komunikace, zobrazené
na Graphomatu.

K zahraničnim firmám je nutno připojit i domáciho
výrobce n. p. ARITMA (Praha) zastoupeného ve stánku
PZO KoVo sérií děrnoštítkových strojů; k novinkám
patřil abecedně číselný popisovač Aritma 700, sloužíd
k popisování děrných štítků až do 25 libovolně vole-
ných řádků, o výkonu až 7200 průchodů za hodinu.
Dalši novinkou byl rychlosnímač děrné pásky FS 1500,
přizpůsobený pro čtení 5, 6, 7 a 8stopé p,ásky rychlostí
1500 znaků za sec. Snímání údajů je fotoelektrické.
Rychlosnímač děrné pásky ARITMA-5-8 FS 1500 je pod-
statnou částí příslušenství malého samočinného počHa-
če MSP-2, který v rotundě pavilónu A vystavoval vý-
ZKUMNÝÚSTAV MATEMATICKÝCHSTRoJO [Praha). Jde
o dekadický jednoadresový univerzální počítač, pracu-
jlcí se slovy o délce 12 dekád v pevné desetinné čárce.
Operační doba pro sčítání je 140 ,sec. Jeho předností
je důsledná stavebnicovost, dovolující vytvářet soustavy
podle potřeb uživatele. Možnost připojení 10 vstupů i
výstupů; tento počet lze rozšířit až na 100. V základní
sestavě je MSP 2 vhodný pro vědeckotechnické výpočty,
po doplnění i pro výpo,čty ekonomické. Možnost připo-
jení velkého počtu vstupů i výstupů dává předpoklady
pro aplikace v oblasti říz,ení. Operační kód p'očítače je
sestaven s ohledem na potřeby automatického progra-
mování. Konstrukčně je řešen polovodičovou technikou
,na tištěných spojích a nevyžaduje klimatizované pro-
'středí. Základní sestava je vhodná především pro tech-
nické výpočty a obsahuje tato zařízení:

základní jednotka s ovládacím panelem a ferrito-
vou pamětí o kapacitě 5 000 až 10 000 slov s vybavo-
vací dobou 15 4 sec,
2 rychlosnímače děrné pásky,
2 děrovače děrné pásky [60 znaků za sec.],
1 elektrický psací stroj [tisk 10 znaků za sec.],
1 číslicová rychlotiskárna RT 2 [270 číslic za sec.],
1 pracoviště děrné pásky, umožňující pořizování a
reprodukci děrné pásky, resp. tisk vyděrovaných
údajů.

Rozměry počítače: 1 skříň 400 X 60 X 120 cm, 2 skříně
130 X 60 X 120 cm. Příkon asi 2 kW. Bude jistě zajímavé
sledovat další vývoj tohoto počítače a jeho možnosti
pro provádění technických výp'o·čtů v geodézii.

PZO BORoMASCHIENEN [NDR] svoji letošní účast
věnoval především organizačním strojům optimatic a
účtovacím automatům Ascota. Z kalkulačních strojů stol-
ního typu byl vystaven jen typ uvedený již lani.

Místem schůzek pro technické kádry našeho zamě-
ření byl stánek již vzpomenuté firmy WEIGL [Vídeň-
Rakousko], zastupující také oblast mikrofilmové tech-
niky. Předváděna zde byla v chodu kompletní linka
MICRoBoX, kterou tvoří přístroj MBo pro snímání mi-
krofilmových negativi'l 35 r,esp. 70 mm z originálů do
max. formátu AO, zařízení To5 pro monolázňové zpra-
cování těchto negativů. pomůcky Caps-Kalvar pro děrno-
štítkovou úpravu mikrofilmů a kopírování diapozitivních

duplikátů mikrofilmových děrných šHtků [tzv. Printed
Processer, Card Printer a Card Developer], konečně
přistroj Caps-Jeffree pro vyhotovení ozalidových zvětše-
nin až do formátu A 3. Již při prvním předvedeni se
nabizela myšlenka na široké uplatněni podobné linky
v odděleních technických dokumentací, kde by se mohly
skartovat tuny polnich náčrtů, skiz, seznamů souřadnic,
topografH, starých tisků, zápisniků apod. dokumentů,
náročných na skladovací prostor. Současně by se dal
omezit čas pro jejich často obtížné, vyhledávání. S vý-
jimkou konečného článku této linky, který se ve srov-
náni se zařízeními pro xerografické kopírování zdá po-
někud těžkopádný, šlo o ukázku dokonalé techniky,
sloužíci k zkrácení nevýrobních etap. Zaiímavý 'byl
údaj, že podobné zařízení se u stavební OTganizace
amortizovalo za 6 měsíců. Stálo by jistě za to, zjistit si
prak,tické zkušenosti u vídeňského geodetického ústavu,
kde část popsané linky je již realizována.

Z širokého výběru elektronických přístrojů si za-
sloužil jistě pozornost i vyučovací stroj [Universal Bran-
sching Tutor 2806 A, 2806 B) firmy DAWE INSTRUMENTS
Ltd. (Londýn-Velká Británie], který představuje sku-
tečně univerzální stroj tohoto typu: počet otázek od 120
do 480, výběr 4-6 odpovědí, možnost psaných odpo-
vědí na pruh papíru, možnost připojeni diaprojektoru
apod. Vyučovací stroje by rozhodně mohly sehrát vý-
znamnou roli při zvyšování technické úrovně našich
dislokovaných pracovišť a stojí za pozornost pracovniků
technického rozvoje.

V př'edchozím přehledu nebyly uvedeny geodetické
měřické stroje. Je to celkem pochopitelné. protože v tom-
to pavilónu jen firma VEB ZEISS-Jena vystavovala svůj
standardní program ve složení: Theo O~O,020, 030; KONI
007 a 025; BRT 006;. V expozici MASPRJBoRINToRGU
[SSSR) byly vedle jiných optických zařiz,ení a fotogra-
fických přistrojů vystaveny theodolity T 2 a oTS, a dál-
koměr DVG s vnitřní základnou (vlastně dvouzákladnou)
o dosahu 2 až 300 metrů.

Galerie pavilónu H byla vlastně pokračováním pře-
hlídky výpočetní techniky, tentokrát jejích mechanizač-
ních prostř'edků. Zlatý hřeb této skupiny byl bez nad·
sázky ve stánku firmy RUBINCo (ZllrichŠvýcarsko),
uvádějící výpočetní techniku americké firmy FRIDEN.
Byl to stolní elektronický kalkulační stroj typ 130. Ten-
to tranzistorový stroj je zajímavý tím, že nemá žádné
pohyblivé části a údaje všech 4 registrů přístroje se
čtou na obrazovce. Předností je naprosto nehlučný chod
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a jen zlomky vteřin trvající výpočetní doby. Automatické
nastavování desetinné čárky ve výsledku velmi usnad-
ňuje práci počtáře. Ovšem cena 2 600 da.larů není také
nejmenší. Přístroj bude dovezen do ČSSR v několika
kusech. Mimo uvedený typ 130 nebyly bez zajímavosti
i další exponáty, zvláště počítač Friden 6010 s magne-
tickou diskova.u pamětí 6018, elektrický psací stroj Jus-
towriter 'S automatickým urovnáváním pravého okraje
a přenos informací systémem elektrických psacích stro-
jů, napojených na běžnou telefonní linku.

Celou širokou sérii stolních sečítacích účtovacích
strojů nejrůznějších modifikací vystavovala firma ADDO
(Malmo - Švédsko), která v současné době produkuje přes
70 modelů [3]. K uváděným přednostem strojů ADDO
mimo skutečně nejširší možný výběr patří jednotné
umístění základních ovládacích kláves, takže operátor
může přecházet bez nesnází z jednoho typu na druhý.
Navíc desetiklávesové pole umožňuje obsluhu naslepo.

Obr. 3: Kalkulačnf stroj PK 5. s automat. dělenfm
n. p. NISA.

V téže část! pavilónubyI zastoupen i náš n. p. NISA
(Proseč nad Nisou) novými typy stolních kalkulačních

,strojů PK 5 s automatickým dělením a zvláště AR 5
s automatickým dělením i násobením. který by mohl
být dobrou pomůckou pro naše pracoviště. S výrobou
·ověřovací série se počítá již v roce 1966, předpokládaná
cena je 1 200 Kčs a 1450 Kčs. Podstatný rozdíl mezi
současně vyráběnými modely PR 1 a AK1 PTO'tiPK 5 a
AK5 je zejména v nové konstrukci vozíku, který :z.ajiš-
ťuje jeho trvanlivost, spa.lehlivost výmazu a lehčí chod
stroje. Vlastní nulování není již dvousměrnou kličkou,
ale dvěma pákami. Nový kryt stroje vyhovuje lépe este-
tickým hlediskům a snižuje hlučnost stroje.

Pavilón H ovšem patřil především reprodukčním a
polygrafic'kým zařízením. Domácí n. p. ADAST [Dobruš-
kal mj. předváděl nátiskO'vý lis Zetacont NS-B, který je
postupně :z.aváděn do všech našich ústavů. Potěšitelná
byla informace, že ozubená kola navalovacího a vlhčí-
cího :z.ařízení jsou již zase z tradičních materiálů', proto-
že polyamidová se neosvědčila.

Mnoho kartografů a reprodukčních techniků se
·ovšem zastavovalo u mapových ukázek až osmibarevných
map, tištěných na vícebarevných ofsetových strojích
·Ghampion, předváděných firmou COLORMETAL[Ziirich-
Švýcarsko). Tyto moderní jedno, dvou- či čtyřbarevné
ofsetové stroje zaručují perfektní ostrost tisku a přesné
krytí i při vysokých rychlostech. Jsou stavěny pro maxi·
mální formát tiskového archu 68 X 99,5 cm.

Stánek obchodní organizace BRODERHENN [Vídeň-
'Rakousko) byl naplněn nejrozmanitějším vybavením re-
produkčních a polygrafických pracovišť. Z hlediska
kartografické reprodukce zaujaly nové typy xenonových
lamp pro re'produkční přístroje a kopírování [výrobek
firmy W. STAUB - Neu Osenburg), dokonale vyřešený
kopírovací stůl a především celkem jednoduché zařízeni
pro fotosazbu "Sta,rlettograf TS 61" [výrobek firmy
FILM-KLISCHEE Miinchen). V principu jde o zvětšovací
přístroj, upravený pro promítání a exponování nápisu

a krátkých textů z upravených filmových diapozitivu
s úplnou abecedou a číselnou řadou daného typu. K na-
stavování pismen v řádku [rovném či libovolně zakři-
veném) je upraven promítací stolek, umožňující správ-
nou volbu mezer u písmen, zVětšených na velikost
v rozsahu 2-100 mm. Další zajímavostí je expozice na
předem osvětlenou podložku, na které nakopírované pís-
meno hned vystoupi a umožní správné přiřazení dalšího.
Temná komora není podmínkou. Cena se pohybuje mezi
650-800 dolary, v závislosti na počtu a typu předloho-
vých diapozitivů.

V těsném sousedství byl další stolní fotosázecí stroj
Monotype, který vedle ostatních neméně zajímavých
zařízení pro automatizovanou fotosazbu vystavovala fir-
ma MONOTYPE [Londýn-Velká Británie). Také toto zaří-
zení nepatří již k veletržním novinkám a bylo v odbor-
ných časopisech popsáno [1]. Stánek firmy DUPLECO
[Miláno-Itálie) byl obležen zájemci o rychlé kopie do
formátu A 3 na dUusní papíry. Uváděné typy přístrojů
nep8'třily k novinkám - byly vystalla.vány rovněž na
několika veletrzích. Cena kopírovacího přístroje formá-
tu A 3 se pohybuje kolem 300 dolarů.

FLS 100

Techn. uspořádání 4 stupňový dvojčinný
vysílač

Výstupní výkon 100 W

Kmitočet signálu 1,45 kHz ± 5Hz

Impulsní dotyk 1 : 1 až 1 : 4

Regulace výkonu plynulá

Výstupní impedance pro 0,5 - 1000 n
galvanické připojení v II stupních

Síťové napětí 220 V, 50 Hz

Transistorové osazení 5 ks AC 122
4 ks AC 124
2 ks 2N3055 (křemík)

-
Použité diody 2 ks OA 182

Usměrňovač 2 ks BZY 18
2 ks BZY 19
1 ksCB 30 C 500

---
Váha. 10 kg

Rozměry 320 X 210 X 130mm
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Že lze ovšem usnadnit i drobnější práce, dokazovaly
<exponáty Lindett a Lindator firmy LINDACO(StoC'kholm/
Švédsko], umožňu j!cí snadné snášení a urovnání růz-
ných vícestránkových elaborátů (psaných strojem nebo
rozmnožovaných] rychlosti 1Z listů za vteřinu.

V největším pavilónu brněnského výstaviště, v pavi-
lónu Z, byl tentokrát jen jediný stánek, který stál za
odbornou prohlídku - fa FEINTECHNIK (Oberkochen-
NSR] se svou řadou nivelačních strojů typů Ni Z a Ni 4,
vedle theodolitu Th 3 in natura a Th 4 v katalogu. Firma
se pilně pi'ipravuje na svoji účast na výstavě při příle-
žítosti pražského symposia 1966.

Při prohlídce volných ploch se mnoho spolupracovní-
ků jistě zastavilo u stánku firmy SEBA (Dr. H. Jann und
Dynatronic GmbH- Bamoorg, Straubing - NSR], která při-
šla na veletrh s novými typy hleda.ček podzemních ve-
dení o výkonu 100 a 1000 W (typy FLS 100 a 1000]. Dob-

Obr.B: Vysílač soupravy pro hledání podzemních vedení
o výkonu 100 W firmy SEBA-DYNATRONIC.

ré technické vybavení a odolnost konstrukce pro práci
v různých podmínkách jsou trvalými znaky výrobků
této značky. Tabulku výrobků této firmy [Z] bude nyní
možno l10zšířit o dalsí část.

Sousedící konkurenční ·stánek firmy SEWERIN CGi.!-
tersloh-NSR] se specializuje ve stejném oboru na ply-
nově a vodovodní hospodářství, pro které staví a nabízí
skutečně široký sortiment hledaček podzemních vedení
a průzkumných souprav k zjišťování poruch. Mimo tyto
výrobky firma nabízí a také provádí vlastními prostřed-
ky la silami zjišťování ,a zaměřování průběhu vedení,
resp. jejich pO'ruch. Obě uved'enéfirmy měly ZZ. srpna
v rámci technického prngramu ČSVTS svě přednášky,
které byly v mnohých ohledech pro odborníky velmi
zajímavé. Škoda, že návštěvnost těchto akcí neodpovl-
dala jejich významu.

Z pavil6nu na volnou plochu se tentokrát přestěho-
vala i fa STORNO (Copenhagen-Švédsko], která před-
vedla standardní program pojítek. vystavovaný již po
několik let. JejIch přitažlivost se ovšem snížila iistě
dostupnějšími pojítky domácí výroby n. p. TESLA (Par-
dubice] typ VXW 010, s kterými pracovníci úGK Brno
provedli v době veletrhu zkoušku v těžkém terénu řeky
]ihlaV'ky na zakázce DalešIce. V hlučném prostředí říč-

I
PICCOLO PICCOLO·SUPER

I
ELOPATEX-SPECIAL

RSG 8 T RSG 10 T RSG9aT

Výstupní výkon 0,5 W 2W 8-10 W
.._-_.,-~- ---~'--_ .._--- _._~------_.-

Kmitočet signálu 1,1 kHz 1,1 kHz a 10 kHz 1,1 kHz a 10 kHz
- -------

Impulsní dotyk trvalý tón nebo impulsy trvalý tón nebo impulsy trvalý tón nebo impulsy
-- -

Regulace výkonu plynulá v 10 stupních plynulá v 10 stupních plynulá v 10 stupních
---

Výstupní impedance pro 2-1250 n v 5 stupních 1-3000 n v 8 stupních 5-1000 n v 7 stupních
galv. připojení

Napájení bateriemi 2x4,5 V 6 nebo 12 V 6 nebo 12 V

Kontrola nabíjení měř. přístrojem měř. přístrojem měř. přístrojem
-----~._ .._------ .._--_.~-- --~ -~-------- ---'-'--- --
Osazení 2x 0072, 4xAOY 23, 6 X 0076, 3 X 0026,

2 X 00 74 2 X AOY33, 4 diody AA U5 2 X OA5
-~--~~~---_._~-
Siťové napětí 220 V (120 V), 50 Hz 220 V (120 V), 50 Hz UO-240 V, 50 Hz

.-- .._-_ ..•_-~-

Provozní doba 4 hod. při trvalém tónu
8 hod. při impulsech

-_.-._~-----""--_ ..-

Váha 2,55 kg 3,9 kg 12 kg

Rozměry 2IOXIOOx220mm 240x 140x 180 mm 155 X 300 X 225 mm
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Obr. 7a: Vysílat: soupravy pro hledání podzemních
vedení o výkonu 10 W firmy SEWERlN.

ního toku se sp,ojení plně osvědčilo při namáhavém za·
vádění dělníků-Iaťařů v jeho kamenitých březích pn
převýšení až 80 m a pojítka si rázem získala řadu pří-
vrženců. Maximální spojení do~až'ené na trigonometrické
straně o délce 3,3 km a v řadě dalších příp,a,dů, kde
nebyla přímá viditelnost, bylo jen potvrzením někdejších
snah o zavedení těchto pomůcek do geodetické p'raxe.

Letošní veletrh byl tedy dobrým zdrojem nových
informací o stavu techniky v těch oborech, které se
k práci geodetů a kartografů váží přímo nebo v příbuz-
ných oborech. V každém případě byl veletrh, spolu
s návštěvou burzy technických zlepšení, inspirujícim
podnětem pro všechny, kdo to myslí vážně s novou
technikou.
Literatura:
[1J K I i m e Š, M.: Fotosáz'8CI prlstroj MONOTYPE, Jemná mecha-

nika a optika, roč. IX, Č. 7, 1934
[2l K rum p han z I, A.: Nové prístroje pro vyhledáváni, Geo-

detický a kartografický obzor, roč, 11, Č. 7, 1965
[3] Ř i h a, ), - ] a hod a, B,: Addo, Mcchanizace, automatizace

administrativy, roč. V, Č. 9, 1965

Lit e r a t ú'r a
k článku P. Marčáka: Skúmanie lokálnych výškových zmien

(str. 309-313),
[1] DraH. P. 1.: Geodezičeskije metody izmcrenija deformacij

osnovanij i sooruženij, lYloskva, 1965.2978.
[2] Hermanowski A.: Badanie prawdzivych bledów przesunieó

,vyznaczonych metoda niewlacji precyzyjnej, ora,z zaprojekto-
wanie i zbadanie metódy wyrównania uwzgledniajacej ruchy
punktów na,vianza-nia, Geodezja i Kartografia, 19fi2. Č. 3 -4,
s. 211-241; 1963, č. 1, s. 3-36; 1963, Ó. 2, s. 105-139.

[3] Lazzarini, T.: Geodezyjne porniary odksztalceú, \Varszawa
19.';2.116s.

[4] Lazzarini, T.: Geodezyjnc pomiary odksztalcen i ich zasto-
sowanie v budownictwie, vVarszawa, 1961.455s.

[5l Marčák, P.: Skúmanie stability pevných výškových bodov
pri nivelačných meraniach zvislých posunov stavieb, Staveb-
nicky časopis SAV, 1961 č. 3, s. 182-190.

[6] Marčák, P.; Geodetické metódy merania posunov stavieb =
ln; Meranie posunov stavieb geodetickými metódami, Sborník
zo sympózia v Smoleúiciach, Bratislava, 1962, s. 15-33.

XI. kongres Mezinárodní federace
zeměmě'ičů (FIG)

XI. kongres Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG J se
konal ve dnech 25. května až 3. června 1965 v Římě.
Zúčastniln se ho asi 800 delegátů z 30 zemí. Českoslo-
venská socialistické republika, která je ve FIG repre-
zentována Komisí pro geodézii a kartografii při Ústřed-
ní radě Československé vědeckotechnické společnosti,
byla na kongresu zastoupena šestičlennou delegací.
Kong>res byl slavnostně zahájen v historických míst-
nostech římského Kapitolu za přítomnosti starosty města
Říma a zástupce italské vlády. Vlastní jednání, tj. za-
sedání Stálého výboru a Valného shromáždění i práce
devíti technických komisí, probíhalo v místnostech Kon-
gresového paláce v Římě, kde byly též instalovány ná-
rodní výstavy a výstavy firem, vyrábějících geodetické
a fotogramm8'trické přístroje. Jednán! kongresu se ko-
nalo pod heslem "Pokrok moderní techniky do služeb
zeměměřičů".

Jednání Valného shromáždění a Stálého výboru FIG
bylo věnováno řadě organizačních otázek a opatřen!
pro další činnost FIG. Stálý výbor vyslechl zprávu
zvláštní poroty, která byla pověřena vyhodnocením mezi-
národní soutěže o nejlepší vědecké pojednání mladých
zeměměřičů. Porota z řady podaných prací vyzvedla
jako ne'jhoctnotnější příspěvek zaslaný Čs. vědeckotech-
nickou společností, komisí pro geodézii a ké.rtografil.
Autoru této práce, nazvané "Prostory spolehlivosti Hel-
merto'vy transformace", inž. L u b orní r u Ku b á č k o-
v I, CSc. (pracovníku SAV v Bratislavě) byla udělena
jednomyslně p'rvní cena v této mezinárodní soutěži.
Přitom byla zdůrazněna její vysoká teoretická hodnota,
která znamená jednak původní rozvedení Helmertovy
tenrie, jednak konkrétní pTi:_ktické uplatnění při hod-
nocení výsledků měření. Kongresová cena je především
velkým morálním zhodnocením a povzbuzením pro další
práci našich mladých geodetů a kartografů.

Stálý výbor přijal za člena FIG organizace země-
měměřičů z Austrálie a Indie. O členství dále požádala
vědeckotechnícká společnost NDR, dále organizace ze-
měměřičů v Kongu a Řecku.

Příští zasedání Stálého výboru se bude konat ve
dnech 7.-15. září 1966 v Bělehradě.

Jednání technických komisí
1. komise - právní postavení a titulU zeměmel'lcu

V komisi bylo jednáno o problémech odměňování a
uznání diplomů zeměměřičů v různých státech.

2. komise - výchova a v,Quka zeměměřičů

Úkolem komise bylo sestavit přehled o vzdělání země-
měřičů v různých zemích. Vzhledem k tomu, že studium
zeměměřictví je v různých státech rozdílné, bylo dopo-
ručeno doplnit dosavadní informace o nejnovější údaje
a usp'ořádót zvláštní zasedání komise v roce 1966. Dále
bylo jednáno o výměně praktikantů v geodézii. Komise
doporučila rozšířit vzájemnou výměnu studentů a mla-
dých zeměměřičů mezi jednotliVými zeměměřickými or-
ganizacemi prostřednictvím IASTE (Mezinárodní orga-
nizace pro výměnu studentů a techniků).

3. komise - bibliografie, vlcejazllčnQ slovník
Komise doporučila všem členským organizacím pokra-
čovat ve shromažďování geodetické dokumentace ó.

bibliografie podle rezoluce X. kongresu FlG. Při jednání
komise bylo diskutováno o vydání vícejazyčného slov-
níku (druhé doplněné a upravené vydání). Bylo usne·
seno, že FIG požádá Ústav pro užitou geodézii ve Frank-
furtu n. M., aby se ujal organizace druhého vydání
slovníku. Komise také uvítala iniciativu některých člen-
ských zemí (mezi nimi i ČSSR) v přípravě národních
variant výkladového slovníku a doporučila vyvinout po-
dobné úsilí i v jiných zemích.

4. komise - katastr a scelování pozemků
Komise projednala využití katastru jako základu pro
evidenci majetkoprávních vztahů a podala přehlled
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o součaS'l1ém stavukatastru, o jeho vztahu k pozemkové
knize a o způsobu označovAní vlastnických hranic v řa-
dě zApadoevropských kapitalistických stAtů. DAle byla
předložena zpráva Mezlná'l'Odního úřadu pro katastr a
pozemkovQIU správu (OICRF), který je nrgAnem FIG.
ZprAva obsahuje přehled majetkoprávních vztajlů
k obytným budovAm ve 20 zemích světa. Po delší disku-
si komise pověřila itE.lského delegáta prof. Sorbiho, aby
se dAle zabýval problematikou zřízení a vývoje katastru
v rozvoj'ových zemích a aby o výsledcích této studie
podal zprávu přištímu kongresu FIG.

5. komise - geodetické přístroje a metodu
K tématice komIse 5 byl předložen největší počet národ-
ních zprárv (13) i zvláštních nebo osobních referátů
(21). Hlavním tématem všech přednesených i předlože-
ných zpráv byly otázky mecnaniZlace a automE.tizace
geodetických, fotogrammetrických i kartografiokých pra-
cí. Kromě toho některé osobní. referáty podaly informa-
ce o nasazení moderní techniky při provádění rozsáhlej-
~ích provozních geodetických prací. Metnší počet refe-
rátů se zabýval také otAzkami teocie chyb měřický'ch
přístrojů E. metod. V rámci jednání komise podali zA-
1ltupci některých firem stručné informace o nových
geodetických přístrojích, které byly instalovány a někdy
též prakticky předvádtmy na výstavách těchto firem.
Hlavní závěry jednání komise 5 je možno shrnout do
těchto bodů:
1. Použití samočinných počitačů pro ~odetické vÝ'Počty

doznalo takového TQlzšíření,že se tato technika stala
v současné době v některých zemích rozhodujícím
činitelem automé.tizace geodetiokých prací.

2. V poslední době se v mnoha zemích značně rozšířilo
·též uplamění elektronických dAlkoměrů v geodetlc.ké
praxi, a to v bohatém rejstříku geodetických prací,
od budovAní geodetických zAkladů, přes zaměřován!
bodového pole pro mapování až po inženýrskou geo-
dézil.

3. V uplynulé době dále významně pokročila automati-
zace zobrr.rovacích, sestavltelských, kartografických I
reprodukčních prací i automatizace výpo,čtu ploch.
Místo prostředků pro automatizaci jednotlivýchpra-
covních úkonů vznikají nyní komplexní automatické
systémy, které automatizují velkou část procesu zho-
tovení mapy (např. Oxfordský systém).

4. Výrazně vzrostlo použití fotogrammetrle jako rozho-
dující mapovací metody nejen pro topografické ma-
pování, ale i pro technické mapy velkých měřítek a
katastrální účely.

5. Došlo k dalšímu zdokonalení klasických geodetických
přístrojů a k vytvoření nových konstrukcí (gyro-
theodolity, gyroskopické nástavce, kódové theodolity
a tachymetry, elektrooptické á. rádiové dálkoměry).
V závěru jednání komise byla přijata rezoluce, do-

poručující další výzkumné, vývojové a konstrukční prá-
ce v obO'ru mechanizace a automatizace v geodézii a
vyzývající geodetické služby k dalšímu zpřesnění trigo-
n3metrických sítí.

6. komise - inženýrská geodézie
Podkladem jednání této komise bylo 9 národních zpráv
a 17 zvláštních nebo osobních referAtů. Tématll(d těchto
referAtůzahmovala velmi četné aplikace geodetických
a fOtOgIammetrlckých metod při řešení složitých pro-
blémů, spojených s výstavbou, kontrolou a údržbou nej-
různějších inženýrských děl. Z předlo.žených materlAlů
vyplývají dvě společné vývojové tendence, které se pro-
jevují v současné inženýrské geodézii:
1. Kombinace fotogrammetrlckých metod s elektronic-

kým zpracovAním údajů a automatickým zobrazovA-
ním pro účely plánování, projektování, vytyčování a
výpočtu kubatur, při stavbě povrchových, podzem-
ních I nadzemních objektů, zejména komunikačních.

2. Neustálé zvyšování požadavků na přesnost měřických
prací při vytyčování, rozmísťování a kontrole prorvozu
velkých strojních zařízení (až 10-6).
Obecnější tematikou se zabýval referát J. Korena

z Maďarska, který pojednává o postavení Inženýrské
geodézie v rAmci tvůrčí inženýrské činnosti a podAvá-
návrh desetinného třídění pro tento obor. Na vyzvání

předsedy 6. komise československá delegace přednesla
referAt, pojednávající o růzr.ých formách vzdělání od-
borníků pro obor inženýrské geodézie v ČSSR, který vy-
volal příznivý ohlas v dalším jednAní komise. S porozu-
měním a uznánim bylo rovněž ~Ieny komise přijato
promímutí čs. barevného filmu z oboru Inženýrské geo-
dézie "Zavolejte je včas". V rámci komise 6 pracovala.
také studijní skupina, vedená prof. M. Ja,nkoIVičemz Ju-
goslávie, která se zabývala otázkami aplikace geodézie
při projektování, výstavbě a využití hydroenergetlckých
zařízení. Jednání komise 6 bylo podnětné a mělo cha-
rakter živé výmény zkušeností mezi odborníky z růz-
ných oblastí inženýrské geodézie.

Jednáni komisi 7, 8 a 9
Komise 7,.8 a 9 věnovaly pozornost legislativním, tech-
nickým a ekonomickým stránkám výstavby měst. Proble-
matika výstavby a zejmén3. obnovy velkých městských
prostorů je stAle aktuálnější v řadě stAtů, zejména při
rychlém růstu měst, rozvoji dopravy a dopravních pr<r,o
středků, pro potřeby řešit zdokonalené nákupní mož-
nosti él jiné služby a zejména pro naléhavou potřebu
přestavby starých městských čtvrtí. Ve většině zúčastně-
ných státil není výstavba a obnova měst řízena a plá-
novAna na úrovni regionAlní d celostátní.

Všechny tyto otAzky přinášejí nové problémy pro
geodézli a kartografil. Na požádání 8. komise byl před-
nesen čs. delegací úvod k diskusi o plánovAní výstavby
měst, v němž. byl analyzován též význam odpovědného
(hlavního) geodeta v ČSSR ve smyslu Směrnic ÚSGK
pro geodetické práce v investiční výstavbě z 21. pro-
since 1964. V průběhu jednání byl získán přehled o této
problematice v jednotlivých stAtech a projednána ze-
jména otázka, jakou úlohu v'e výstavbě a obnově měst
má zeměměřič. Tento vývoj ukazuje na nové potřeby
využl'U zeměměřičů nejenom pm poskytování včasných
a kvalitních mapových podkladů, geodetických údajů a
údajů o půdě, ale též pro koordinaci řady činností,
bezprostředně spojených s výstavbou a obnovou měst.
Tato aplikace geodézie a kartografie pro řešení proble-
matiky využití půdy ve městech se v současné době
provádí pouze v několika málo zemích (např. ve Velké
Británii a Švédsku J.
Výstava XI. kongresu FIG

V rámci XI. kongresu FIG byla uspořAdána v Kongreso-
vém paláci technická výstava, na níž se podíleli přede-
vším výrobCI geodetických, fofogrammetrlckých- a kar-
tografických přístrojů, ale také různé geodetické insti-
tuce, které předváděly výsledky svých provozních prací.
Z řad výrobců byly zastoupeny tyto firmy: Aga ze Švéd-
ska, Attenberger z NSR, Askania ze záp. Berlína, Fennel
z NSR, Hllger and Watts z Anglie, Kern ze Švýcarska,
Klimsch z NSR, Salmoiraglll z Itálie, Tellurometr z Ang,
lie, Wild ze Švýcarska, VEB Carl Zeiss Jena z NDR, Zuse
z NSR aj. Z provozních geodetických Institucí uspořá-
daly větší výstavu tyto podniky: Italský fotogrammetric-
ký závod EIRA, italský Vojenský zeměpisný ústav a
italská GeologickA služba. Ze státních geodetických slu-
žeb byly na výstavě zastoupeny: NSR, Anglie, Finsko,
itálie, Švédsko a Švýcarsko. Československá expozice,
třebaže byla Ústavem geodézle a kartografle v Brně
velmi vkusně a' účelně připravena i včas odeslána, ne-
byla na kongresu Instalována proto, že výstavní mate-
riály došly do Říma pozdě a jejich předAní bylo zne-
možněno stávkou římských celníků.

V oboru geodetických přístrojů vystavovaly jednot-
livé firmy zpravidla svůj kompletní výrobní program,
obsahující většinou již delší dobu známé a běžně užíva-
né přístroje. Z konstrukčních novinek zasluhují zvláštní
pozornosti zejména tyto přístroje: Firma Aga předvedla
nový typ elektrooptického dálkoměru Geodlmetr NASM-6
s malým přenosným benzinoelektrickým agregátem. No-
vinkou expozice firmy Askélnla byl velký univerzální
vteřinový theodollt s fotografickou registrací a elektric-
kým okem.

Jedním z nejpoutavějších exponátů byla vrtací sta-
bilizační souprava fy. Attenberger se stablllzačníml zna-
ky z umělé hmoty. Pomocí této soupravy, jejíž činnost
byla prakticky předvedena v terénu, se stablllzační
2maky zavrtávaji přímo do půdy během několika minut.
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Souprava je lehká, obsluhuji JI 2 praCOVnICIa je do-
plněna elektronickým hledačem ztracených stabilizač-
ních znaků.

Na výstavě fy. Fennel byl novinkou gyrosko'Pický
nástavec k theodolitu TK-4 a kódový theodolit FLT.
Další automatizační 2Jařízení pře-dvedla fa. Ke,rn v podo-
bě kódového tachymetru. Podnik Metrimpex vystavoval
kromě 2Jnámých geodetických přístrojů fy. MDM kolekci
gyrotheodolitů různé přesnosti: Gi-B1 [15"], Gi-C1 [30"),
Gi-Dl [1') a rádiový dálkoměr GET-B1.

Italské zastupitelství fy. Tellurometr předvádělo n&
své expozici nový typ tellurometru MRA-3, pracující na
3cm vlnách. Zástupce uvedené firmy R. Bi!! upozornil
v diskusi na to, že v současné době probíhají velmi
úspěšné polní ověřovací zkoušky nejnovějšího typu tel-
lurometru MRA-4, pracujícího na Bmm vlnách.

Mezi novinkami fy. Wild je nutno jmenovat rádlový
dálkoměr DIstomat DI5C, gyroskopický nástavec k theo-
dolitu GAK-1 a provažova::í zc.řízení ZNL.

Firma VEB Carl Zeiss Jena předváděla dvě kon-
strukční novinky: elektrooptický dálkoměr EDS a vteři-
nový univerzální astronomický theO'dolit Theo 003. Ex-
pozice fy. Zuse obsahovala automatický koordinátograt
Z64.

V oboru fotogrammetrických strojů byly zastoupeny
především italské podniky Galileo a DMI, anglické fir-
my Hilger a Wates, firmy WUd a Zeiss Jena. Nejpozo-
ruhodnějším a nejmodernějším stl'Ojem vůbec byl ana-
lytický vyhodnocovací stroj "Nistri" model AP/C [firma
DMI). Má tři samostatné části: počet'!lí a registrační za-
řízení, stereokomparátor a koordinátograf a může být
použit I jako profilograf. Jednoduchá obsluha při zajiš-
tění maximální přesnosti dovoluje použití strnje při
aerotriangulaci, při mapování velkých a středních mě-
řítek a 'při různých speciálních pracích. Schopnosti
stroje, jeho mode'rní konstrukce i estetieký vzhled, ho
řadí mezi nejlepší fotogrammetrické vyhodno'covací stro-
je. Firma Galileo předváděla některé své vyhodnocovací
stroje nížších řádů a univerzální stroj I. řádu Stereo-
simplex III d, ke kte-rému byl připojen je'ště jeden men-
ší pracovní stůl pro současné vyhodnocování profilů.
Ten1:o stroj má mechanickou projekci a je obdobné kon-
strukce jako předcházející typy vyhodnocovacích strojů
této firmy. Anglická firma Hilger a Watts předváděla
některé typy jednoduchých stereosk'opů se zaří'zB'llím
pro měření paralax.

Na výstavě byly dále z oborukartografie vystaveny
plastické mapy, doplněné stínovaným terénem. Italský
Vojenský zeměpisný ústav [Instituto geografico milita-
re) vystavoval zajímavé výlis,ky pl'3stických map z poly-
styrénu, na kterém byl nalepen tisk topografické mapy.
Soubor geologických map v měř. 1:200000, 1:50 000 aj.
byl dobře zpracován z hlediska polygraf'ického, barevně
však např. proti čs. mapám byl méně výrazný. Firma
Klimsch & Co. vystavovala známé fotoreprodukční pří-
stroje, dále byly předváděny fotosázecí stroje Monoty-
pe, ukázky speciálních druhů kartografických papírů
Syntosil ,aj.

Závěr

XI. kongres FIG podal přehled o současném stavu země-
měřické výrobní techniky a technologie. V tom směru
splnil i základní heslo "Pokrok moderní techniky do
služeb zeměměřiče". Navíc však jednání ukázalo na
vzrůstající potřebu geodetických a kartografických pra-
cí v průmyslu a ve výstavbě, kde se zeměměřič uplatňu-
je mnohem výrazněji než kdykoliv předtím.

Jednání technických komisí výrazně dokumentovalo
dvě pokrokové vývojové tendence, které se v poslední
době v této organizaci projevují:
1. Zvýšení podílu vědeckovýzkumných a technických

otázek na celkové problematice FIG,
2. Přijímání rezolucí na závěr jednání komisí, které

hodnotí do'sažený stav technického rozvoje a dalších
projednávaných otázek a vytyčují směr pro další
období.
Tuto tendenci v činnosti FIG je možno podporovat

stále rostoucí odbornou aktivitou čs. geodetů a karto-
grafů, neboť vede k dalšímu zvýšení odborné úrovně
této mezinárodní organizace.

UZNESENIA
X. jubilejnejného sjazdu československých!
geografov v Prešove, konaného v dňoch
2. ai 5. septembra 1965

Vp dnech 2. - 5. zál'l 1965 st! konal v Frešově x. tubi-
letní s;ezd Českoslovt!nské společnosti zeměpisné. Pro
informaci čte náM našeho časopisu uveře;ňu;eme usne-
sení při;até na tomto s;ezdu.

X. jubilejný sjazd konaný z príležitosti 20. výročia oslo-
bodenia na!;!':] vlasti sa vyznačoval zvýšením aktivity
československých geografov a ukáz'31 zvýšenýzáuJem
geografov o otázky, kto'ré sa dotýkajú hospodárskeho
a kultúrneho života občanov ČSSR. Celý rad ref2rátov
v jednotlivých sekciách naznačil nové smery a cesty
využiti a geogI\afie v praktickom živote.

Referáty zaoberajúce sa problematikou východného
Slovenska riešili špecifické otázky so zameraním na
potreby tohto kraja. Naproti tomu v sekcii, ktorá sa
venovala otáz'k,am geografickej regionalizácie CSSR,
upriamila sa pozornosť na riešenie významnej úlohy
geografickej regionalizácle územia ČSSR, ktorá má prak-
tický dosah. Sekcia školskej geo,grafie analyzovála sú-
časný stav vyučovania zemepisu na všetkých typoch
škol. Konkrétne poukázala na spoločenský význam ze-
mepisu na školách, ktorý v súčasnej dobe, keď má
podať žiakom základné informácie o prostredí, v ktorom
žijú a ktoré pre zabezpečovanie svojich hmotných a
kultúrnych potrieb využívajú, nemá také postavenie, aké
mu prislúcha.

Diskusie k predneseným referátom o malých oblas-
tiach naznačili smery práce do ďalšieho obdobia. Za-
hraniční hostia oboznámili našich účastníkov sjazdu
s pokl'Okom geografických vieď v ich štátoch.

Vychádzajúc z plodnej diskusie, predložila návrhová
komisia zložená zo zástupcov jednotlivých sekcií úř.ast-
níkom X. sjazdu tieto uznesenia:

1. Doporučuje sa, aby geografické pracoviská ČSAV
a SAV v úplnej spolupráci s univerzitnými praco-
viskami a s ČSSZ uspori,adali v priehehu dvoch ~
troch rokov vedeckú konferenciu o metódach a sta-
vep,rác na regionalizácti ČSSR.

2. Doporučuje sa geografickým pracoviskám na Slo-
vensku pripraviť a v spolupráci s ÚSGK vydať geo-
grafický atl'3s Slove-l1ska 'pre potreby kultúrneho
života na Slovensku. Prednesené referáty a mapy
ukázali, že kolektív slovenských geografov je schop-
ný riešiť túto úlohu.

3. V záujme presnejšieho vyjadrovaniaa porozumenla
sa má sa na geografických pracoviskách tSAV,
SAV a vysokých škol venova ť zvýšená pozornosť
otázkam geografickej terminológie.

4. Geografom, pracujúcim na výskume východného Slo-
venska, sa doporučuje, aby pre malú encyklopédiu
SpI\3covali geomorfológiu východného Slovenska,

1965/332



Geod~ti6kt .li kal'togrsfickf· obzai'
rDi!. 11 (53) čfslo 12/1965 333

5. Účastníci X. jubilejného sjazdu navrhujú, aby ve-
decké kolégium pre geol6g1u - geografiu pri ČSAV
sa zaoberalo otázkou organizácie a zjednotenla me-
t6d výskumu er6z1e pOdy na území ČSSR a otázkou
ochrany plldy pred er6ziou.

R. Požiada sa ministerstvo školstva a kultúry, aby ešte
p'red prestavbou našich škól I. aI I. cyklu urohilo
revizi u učebného plánu a zaradilo vyučovanie do
9. ročnika v počte dvoch hodin, protože prl doteraj-
šom počte hodIn a obmedzenI zemepisu na 6. - 8.
'l'OčnI,k nedosahuje naša mlád,ež potrehné vzdelanje
a nie je uspokojivo pripravená ani pre život, ani
pre ď<aišie štúdium. ProtesbujeILI3 proti súčasnetj
úprave učebného plánu III. ročnlka SVŠ, podla kto-
rej je zemepis v oboch vetvách miesto. navrhova-
ných dvoch hodIn zastúpený iba jednou vyučovacou
hodinou týždenne. Obsah a význam zemepisného
vzdelania a náročnosť jeho vyučovaclch postupov
si vyžaduje, aby sa mu veno.vali vo všetkých ročni-
koch týmenne najmenej dve 'vyučo1vacie hodiny.

7. Ziadame, aby saučebný plán pri prlprave prestavby
škály bezpodmienečne riešil za účasti pracovnlkov
vysokých škol a učitelov vllbec. Aby sa vyučovanie
zemepisu posilnilo a zaradilo podobne ako v ško.-
lách ostatných kultúrnych a zvlášť socialistických
krajIn od 5. - 9. postupného ročnlka a na stred-
ných školách do všetkých ročnlkov. V súvislosti
s týmto žiadame, aby sa zaviedol do sústavy učiva
okrem' regionálneho zemepisu v potrebnom rozsahu
aj všeobecný fyzický a hospodársky zemepis, pre-
tože bez tohto učiva naša mládež nenadobúda uce-
lené z·emepisné vzdelanie. Žiadame, aby sa včas
predkladali lI'šetky návrhy učebných plánov na ši-
rokú diskusiu, aby sa výsledky diskusiI tešpektovali
a aby sa verejnosť s nimi oboznamovala.

8. Zladame, aby sa ministerstvo školstva a kultúry a
jeho. podriadené zložky zaoberali stavom vyučovania
zemepisu na školách, aby sa v KPÚ zriadUi <aobsa-
diU miesta metodlkuv zemepisu najschopnejšlmi' ze-
mepiscamí. V krátkej dobe tretba zahltiť intenzifikáciu
vyučovania zemepisu, dokončiť tvorbu a vydanie vy-
hovujúcich učebnIc, zahájit ediciu zemepisnej litera-
túry ·3 zemerpisnéllO mesačnIka ,pre mládež a Tých-
lejšie pokračo'vať v tvorbe aedlcii geografiokej a me-
todickej literatúry pre učitelova moderných vyučo-
vaclch pom6cok. NakoIko súčasný mapový fond ne-
vyhovuje, žiaďame, aby sa urýchlene vydal nový škol-
ský zemepisný aUas a úplný systém nástenných máp
podla výsledku výskumu JSŠKP.

9. Ziadame, aby sa podporovali výskumné práce z me-
todiky vyučovania zemepisu.

10. Vzhladom na zmeny, ktoré sa vždy na celom svete
odohrávajú, a na potreby modernizácie vyučovania
zemepisu, žiadame zaviesť postgraduálne štúdium pre
učitelov I. a II. cyklu. Povaha predmetu si žiada
zaviesť toto štúdium v cykloch.
Splnenie týchto požiadaviek je predpokladom reali-

zácie uznesenia ÚV KSČ z okt6bra 1964 o potrebe skva-
litniť vyučov.anie a ,zvýšiť jeho účinnost tiei na úseku
zemepisu.
11. Žiadame, aby MŠK v spolupráci s katedrami geogra-

fie na vysokých školách, ČS5Z a ich odbočkami,
VPÚ a KPÚ pripravilo a zvolalo v r. 1966 krajské
konferencie o modernizácii vyučovania zemepisu,
aby pripravilo a zvolalo v roku 1967 alebo 1968 ce-
štátnu konferenciu o modernizácii vyučovania zeme-
pisu s prípadnou medzinárodnou účasťo.u.

12. S'jazd ukladá hlavnému výboru ČSSZ:
aj sta'fať '5a o zvýšeni.e záujmu členov CSSZ a po

predných predst<avitelov čs. geografickej vedy
o problémy školského zemepisu;

bJ zaradiť na plénum nasledujúceho sjazdu referát
o problematike vyučovania zemepisu na našich
školách;

c) podať členstvu zprávu o výsledkoch plnenia jed-
notlivých bodov tohto uznesenia.

13. Komplexný geografioký výskum oblasti GSSR je do-
ležitou úlohou českých a slovenských geografov Ipre
dalšiu etapu výskumu. Regionálnageografia v ČSSR
všeobecne zaostáva svojím obsahom, met6dou i úrov-
ňou. X. jubilejný sjazd v Prešove umbil v organi-

zácii tejto práce zásadný pokrok zavedením špeetál.
nej sekcie podla vzoru XX. medzinárodného geogra-
fického kongresu v Londýne 1964. V Československu.
sa majú spracovať v ďalších rokoch oblasti v kom-
plexnom poňatí, čím sa prispeje k rozvoju te6riflc
regionálnej geografie. Na zaistenie tohto cie!a sa
žiada:
a) Na budúcom XI. sjazde ustanoviť samostatnú sek-o

ciu pre oblasti ČSSR. Prípravná komisia sjazdu
do tejto sekcie nech zaradí iba tie referáty, kto-
ré majú kompl'8xný charakter. Do regionálnogeo-
grafickej sekcie na XI. sjazde každá pobočka
ČSSZ nech zabezpečí referát o práci, ktorú jej
členovia vykonali vmedzisjazdovom obdobI v ob-
lasti teórie komplexnej regionálnej geografie a
v praktickom spracovanI zvoleného územnéhq
celku.

b] Navrhuje sa, aby 5bornlk ČSSZ venoval proQI~o
matike maiých oblastí zvýšenú pozornosť tým,
že jedno zo svojich čísiel v roku 1966 zameria
na tieto otázky.

c] Doporučuje sa od prlpadu k pripadu, keď sa vy-
tvo.ria priaznivé podmienky, zakladat pri ČSSZ
alebo SS pracovné skupiny geOjgrafov, ktorí sa
budú venovať rozvíjaniu užšej geografickej pro-
blematiky.

Sjazd československých geografov žiada, aby sa upo-
zornili riadiace štátne orgány, že z hradi..ska presnej
a !ahkej evidencie a zIskavania informácií treba
venovať pozornosť základným evidenčným jednot-
kám (katastromJ. Upozorňuje sa na ťažkosti v evic
dencii, vyplývajúce zo zmien hranIc. V mestách
treba vymedziť evidenčné jednotky pre sledovanie
ich vývoj<aa skúmania jeho tentClencie.
Doporučuje sa, aby odbočky usmernili ďalšiu prácu
tak, že sa prejde od snáh spracúvania návodov
geografie malých oblastí ku konkrétnym komplex~
ným terénnym prácam formou kolektívov. Najschodc
nejšia je cesta malých pracovných kolektívov orga,
nizovaných vo forme letných seminárov.

Za inž. Antonrnem Sokolem
Jeden z pre'ktických triangulátorťi, inž. Antonín Sokol,
býv. vedoucí technické kontroiy v Geodetickém a topo-
grafickém ústavu USGK, zemřel dne 14. listopadu 1965.

Inž. Sokol se narodil v Chodově 'li Domažlic. Vyso-
kou školu technickou v Praze., odbor zeměměřický; ukon-
čil v roce 1912 (10. února) státní zkouškou.

Svou praktickou činnost započal v technické kance·
láři prof. inž. dr. Jaroslava Pantoflíčka od podzimu roku
1911 až· do poloviny ledna 1915, kdy nastoupil vojenskou
službu. Po demobilizaci přišel do Škodových závodů a na
jaře v roce 1920 byl přijat ke katastrální službě a při-
dělen na Slovensko do Trnavy. Na Slovensku spolupra-
coval na delimitačních pracích na hranicích českoslo-
vensko-polských a později jako observátor při budování
trigonometrické sítě I. řádu na Moravě a Slovensku.
Triangulaci zůstal po celý č,as své služby věren, a to
v různých funkcich.

Svými odbornými zkušenostmi získal si v minister-
stvu financí, jako vedouci oddělení budování jednotné
trigonometrické sítě i v technické kontrole GTÚ u svých
spolupracovnlkťl. dťivěry, neboť byl upřímným vedoucim
a dobrým vychovatelem.

Zesnulého vzpomlnáme jako příkladného inženýra
pro jeho šlechetné vl·astnosti, poctivou práci, ryzí cha-
rakter, př~mé a otevřené jednání. Čest jeho památce!

lnž. ,. Pudr

Ústřední správa geodézie a kartografie
Komise pro geodézii a kartografU CSVTS
usp'Ořádají ve dnech 29. srpna až 3. zái'I 1966 v Praze

MEZINÁRODNI FOTOGRAMMETRICKE SYMPOSIUM
Symposium se koná se soruhl,as,em výboru MezinárodnI
fo-to-grammetrické společnosti, o jejímž X. kongresu ko-
naném ve dnech 7. ·až 19. září 1964 v Lisabonu byli čte ..
náfi informováni ve 4. čísle Geodetického a kartogra-_
fic!kého obzoru, roč. 1965.
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Atlas československých dějin
Dodatkem k i51ánkum o Atlasu čs. dli/ln uveře;ňu;eme
obsah ;ednotllvých mapových listu:

1 Doba sběračii a lovců. První usedlí obyvatelé

a - vývoj osldlení na našem územl od nejstarších dob až do
přichodu Slovanů; b - Osídleni územl CSSR ve starším a
střednlm paleolitu (300000 až 70000 let př. n. 1.); c - osldle-
ni územl ČSSR v mladším paleoHtu (70000 až 12 000 let př.
n. 1.), a mezolitu (11 000 až 6000 let př. n. 1.); d - Paleo-
Jitická sl:lEště pod Pavlovskými vrchy (asi 25000 let př. n. 1.);
e - Evropa v dobách ledových (600 000 až 10000 let př. n. 1.]
- paleolit a mezolit; f - Osldlenl území ČSSR v neolitu
(5000 až 2200 let př. n. I.J; g - Evropa ve staršlm neolitu
[5000 až 3000 let př. n. 1.); h - Osldlení územl ČSSR v eneo-
litu [2200 až 1700 let př. n. L); i - Evropa v eneolitu (2200
až 1700 let př. n. I.J

2 Doba bronzová a železná. Raně historické národy

a - Osldlení územl ČSSR ve staršl a střednl době bronzové
(1700 dŽ 1300 let př. n. I.J; b - Osídlení územl ČSSR v mladšl
době bronzové a na počátku doby železné (halštatské), (1300
až 400 let př. n. 1.); c - Evropa v době bronzové a halštat-
ské (1700 až 400 let př. n. 1.); d - Osídlení území bSSR v době
laténské (Keltové a jiné národy ve IV. až I. stol. př. n. I.J;
e - Evropa v době keltských výbojů (VI. až II. stol. př.
n. 1.); f - Osldleni územi ČSSR v době římské (konec I. stol.
př. n. I. až IV. stnl.): g _ Osídlení území ČSSR v dohě stě·
hováni národů v v. až VI. století; h - IHmská řiše a stěho·
vání národů (V. stol. př. n. I. až V. stnl. n. 1.); í - Keltská
svatyně u Libenic (300 až 270 let př. n. 1.); j - Keltské
oppidum u Hrazan (I. stol. př. n. 1.); k - Řlmský tábor Ke-
lemantia (LeányvárJ, (II. až IV. století]: I Středni Evr,opa
podle Klaudia Ptolemaia (po roce 141); m - Střední Evropa
pod.le Peutingerovy mdpy

a - Slované do VIII. století; b - Etnické poměry ve středni
Evropě do počátku X. stolell; c - Osidleni územi ČSSR v ob-
dobi velkomoravském v IX. stoleti; :I - Evropa v IX. stoleti;
~ - Velká Morava v IX. století; f - Cyrilometodějská mise
a jeji ohlasy; g - Pravěké osidleni na územi dnešní Prahy;
h _. VÝ~lnné hradiště Stará Kouřim od IX. do X. století; i -
Rovinné hradJště Mikulčice od VII. do počátku X. stoleti;
i - Bazilika v MikulČ1clch; I, - Ostrožné hradiště Staré Zám-
ky u Lišně od VII. stoletl do počátku XI. stoleti; I - Nitra
a okoli v IX. stoleti

4 Politické poměry za raného a vrcholného feudalismu
a - politické poměry v X. až XII. stoleti: b - Politické po-
měry v letech 1197 až 1419; c - Slovensko za vlády oligarchů
na počátku XIV. stoleti-; d - Styky našich zemi s cizinou 0:1
druhé pOloviny X. stoleti do počátku XV. stoleti; e - Původ
cizinců studujíclch na pražské universitě do roku 1419; f -
Polltirký přehled střednl Evropy v druhé polovině X. století;
g - Politický přehled střední Evropy v letech 999 až 1055;
h - Palitický přehled středni Evropy v letech 1055 až 1197;
i - Politický přehled střední Evropy v letech 1197 'až 1?78; i -
Politirký přehled střední Evropy v letech 1278 až 1306; k -
Politický přehled středni Evropy v leterh 1306 'až 1346; I -
politický přehled střední EVropy v letech 1346 až 1378;
m - politický přehled střednl Evropy v letech 1376 až 1419;
n - Církevní rozděl8ni středni Evropy počátkem XV. století.

5 Hospodářské a kulturní poměry za raného a vrchol-
ného feudalismu
a - Hospodářské poměry od X. do počátku XIII. stoleti; b -
Kulturni poměry od X. do počátku XIII. stoleti (předrománský
a rcmánský sloh); c - Praha do roku 1230; d - Pražský
hra1 do roku 1230: e - Plány významných románských sta·
veL; f - Hospodářské poměry od XIII. do poloviny XV. stoleti;
g - Kulturnl poměry od XIII. .toleti do poloviny XV. stoleti
[gotika); h - Plány významných gotických staveb; í - Pra7--
ský hrad do roku 1420; j - praha do roku 1500

8 Husitské revoluční hnutí - část I.
a - Třidni boje a sociálni hnuti v Evropě v době předhusit-
ské; b - Místa významná pro husltstvi; c - Bitva u Sudoměře
25. III. 1420; d - Boje o Prahu roku 1420; e - Obléháni Karl-
štejl'a cd 22. V. do 4. XI. 1422; f - Bitva u Malešova 7. VI.
J.424; g - Bitva u Úst! n. Lab. 16. VI. 1426; h - Bitva u Li-
pan 30. V. 1434; i - Husitské revolučnl hnuti od července
1419 10 bře'l'" 1422 (obdobi převahy chudmy]; i - Husitské
revolučni hnuti od dubna 1422 do prosince 1427; k - Husitské
revoluční Jmuti od roku 14~6 do května 1434 (do záři 1437J;
I - politický přehled středni Evropy v leterh 1419 až 1437

7 Husitské revoluční hnutí - část II. Politické poměry
do roku 1526
e - statky konfiskované Pražany po roce 1419; b - Půdorys
měsla Tábora; c - Vztah obyvatelstva Tábora k okolnim
městům a vesniclm; d - Majetek král. města Loun do pozem-
kové revize v letech 1453 až 1454; e - Hnuti bratřiků v le-
tech 1439 až 1467 a )iskrovo panstvi v letech 1440 až 1461;
f - Mezinárodni ohlas husitstvi; g - pozemková držba v se-
vern1ch Čechách před husítským revolučnim hnutlm; h - po-
zemková držba v severnlch Čechách po husitském revolučnim

hnuti; i - Politické poměry v letech 1437 až 1526: j - Polí-
ticl,ý přehle:l středni jo;vropy v letech 1438 až 1457; k - polí-
tický přehled střednl Evropy v leterh 1456 až 1471; I - Po-
tický přehled středni Evropy v letech 1471 až 1490; m - Po-
litický přehled střednl Evropy v letech 1490 až 1526

a - Počátky habsburského soustáti od roku 1526; b - Kon-
fiskace městských a šlechtických statku po protihabsburském
odboji v letech 1546 až 1547; c - Konfiskace statků měst
pražských po protihabsburském odboji roku 1547; d - Vesnice
královskóho města Domažlic v letech 1547-1848; e - proti-
habsburské povstáni Štěpána Bočkaie v letech 1604 až 1605.
Vpád Pasovskýrh roku 1611; f - Výtvarné uměnl pozdně go-
tické a renesančllI V letech 1471 až 1620; g - Pražský hrad
v letech 1471 až 1620; h - Typické renesanční stavby; I -
Významné cesty Čechů a Slováků do roku 1620; I - Kulturni
poměry v letech 1471 až 1620

a '- Hosp-odářské poměry v 1ruhé polovině XVI. stoleti; b -
Zhospodárnění Zlatého potoka v XVI. století; c - Zahraniční
obchod s českým textilem a slovenskou mědi v XVI. století:
d - Banskobyslrirký měďařský podnik v po ovině XVI. století;
e - Feudálni vla&tnictvl půdy na Slovensku roku 1598; f
osidlenl makovického panstvl do začátku XVII. stoletl; g -
Prot1feudálnl boje v letech 1437 až 1620

10 Feudální panství v XVI. století. Tficetiletá válka -
část I.
a - jlhočeská država Rožmberků; b - Třeboňská rybniční
soustava; c - Panství pardubické (část pernštejnské državy)
roku J.560; d - Panství Červený Kameň roku 1543; e - Třlcet!-
letá válka: i - Koalice států za třicetileté války v letech
1616 až 1620; g - Koalire států za třicetileté' války v letech
1625 až 1629; h - Koal1ce států za třicetlleté války v letech
1635 až 1648; i - Růst Osmanské řiše v jihovýchodni Evropě
10 roku 1683

11 Třicetiletá válka - část II.
a - Česká válka - Vpád clsařských vojsk do Čech v záři
roku 11116a obrana českého stavovského povstáni; b - Česká
válka - Česká ,ofenzíva na Moravu a dv-ojl postup na Videň
roku 1619; c -- Česká válka - Vpád vojsk cisařských a Ligy
do Čech v létě a na podzim roku 1620; d - Bitva na Bilé
hoře 6. listopadu 1620; e - povstáni Gabriela Bethlena; f -
Vpády j. j. Krnovského roku 1621 a Dánťi v letech 1626 a 1627
do Slezska, na Moravu a na Slovensko; g - Válečná tažení
v českých zemlch v letech 1631 až 1646; h - Protihabsburská
povstánl na Slovensku [l'iikiily, Rákóczij koncem XVII. a za-
čátkem XVIII. stoleti; i - Konfiskace v českých zemfch v le·
tech 1620 až 1646. Vév01stvi Albrechta z Valdštejna; j - českt
stát a Slovensko v letech 1635 až 1742

12 Hospodářské poměry v době pobělohorské
a - Feudálnl vlastnictvi půdy a patrimoniální správa v čes-
kých zemích v letech 1650 až 1670; b - panstvi Litomyšl a
oko li po třioetileté válce (část državy Trautmannsdorfů~; c -
Hospodářské poměry v českých zemich ve druhé polovině
XVII. stoletl; d - Hosp-odářské poměry na Slovensku na pře-
lomu XVII. a XVIII. století; e - Cemerská železářská oblast
v XVI. až XVII. století (panství Muráii a Štítnik)

13 Nevolnická povstání. Kulturní poměry v době po-
bělohorské
a- Protlfcudálnl boje v letech 1620 až 1679; b - Nevolnická
povstáni v če&kýrh zemlch roku 1680; c - Výtvarné umění
v letech 1620 až 1660; d - Poběl-ohorská emigrace a češti ces-
tovatelé v XVII. stoleti; e - Kulturni poměry v letech 1620
až 1680

14 Politické a hospodářské poměry v XVIII. století
a - Habsburská monarchie v XVII. a XVIII. stoletl; b - Čes-
ký stát a Slovensko v letech 1742 až 1781. Slezské války v le-
tech 1740 až 1763: c - Bitva u Kolina 16. VI. 1757; d - Hos-
podářské pcměry v letech 1780/1790; e - Banskoštiavnický důl-
ní revír; ! - Zlatonosné doly u jilovéhO roku 1705: g - Za-
hraniční obchod našich zemí koncem XVIII. stoletl v Evropě;
h - Zahraniční obchod našich zemi koncem XVIII. stoletl ve
středni Evropě; i - Stěhováni Slováků na Dolni zemi v XVIII.
st'Oletl; j - Navráceni splšských milst roku 1772

15 Feudální vlastnictví a demografické poměry v XVIII.
století
a - Feudůlní vlastnirtvl půdy a patrimoniálni správa kon-
cem XVIII. stoleti; b - Hustota obyvatelstva počátkem XVIII.
stoletl; c - počty bernlch osedlých a 'bernlch lánů V českých
zernlcl'. v letech 1653 až 1748; d - Řemeslná a průmyslová vý-
roba v (:echách v letech 1766 a 1846

18 Nevolnická povstání. Kulturní poměry v XVIII. století
a -- PI'Dtifeudální bOJe v letech 1631 až 1761; b - Nevolnické
povstání na jai;e roku 1775; c - Výtvarné uměni v letech 1681
až 1761; d - pražský hrad v letech 1661 až 1781; e - Plán
typirké barOkové stavby; f - Česká hudebni emigrace od
XVIII. do pol. XIX. století; g - Kulturni poměry v letech
1661 až 1781.
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17 Politické a hospodářské poměry před rokem 1848.
vývoj sídlišť za feudalismu
a - Hospodářské poměry před r{lkem 1848; b - Ceské země
a Slovunsko v letech 1781 až 1848 - Napoloonské války; c -
Bitva u Slavk(;va 2. XlI. 1805; d - Habsburská monarchie v le-
tech 1797 až 1848; e - Praha do poloviny XIX. století; f -
Litoljlěřice do poloviny XIX. století; g - Josefov do poloviny
XIX. století; h - České Budějovice do poloviny XIX. stoletl;
i - Kutná Hora do poloviny XIX. století; j - Olomouc do
poloviny XIX. století; k - Brno :10 poloviny XIX. století; I -
Opava do poloviny XIX. sto let!; m - Bralislava do poloviny
XIX. století; n - Košice do poloviny XIX. století; o - Ka-
tastr města~ka Bernartic u Tábora v období pozdního feuda·
lismu [XVII. až počátek XIX. století); p - Domkářská kolo-
nízace ve vsi Lounkách v druhé poiovlně XVIII. a na počátku
XIX. stoleti - Rozdělení obecních pastvin kolem roku 1800

18 Sociální poměry před rokem 1848
a - Flmd"'.lní vla.,tnictví pOdy, patrimoniální a církevní sprá-
va roku 1848; b - VzrÍlst zalidnění v českých zemkh v letech
1763 až 1847 " na Slovensku v letech 1777 až 1846; c - Ná-
hrada za zrušené feudální povinnosti na největších panstvích
v českých zemích po roce 1848; d - Lidová hnut! v letech
1781 až 1848; e - Řemeslná a prOmyslová výroba v Čechách
v polovinč XIX. st{llet!

19 Doprava do roku 1848. Kulturní poměry v době ná-
rodního obrození
a - vývoj poštovních spojO v letech 1526 až 1850; b - Do-
pravlll spo;eni se souse:lními zeměmi roku 1827; c - Iso-
chrony jezdecké dopravy v Cechách roku 1697; d - poštovní
síť a dosažitelnost stank v Cechách v letech 1720 a 1779;
e - poštovní spoje a osobní doprava kolem roku 1800; f -
VeřoJná doprava roku 1827; g - Poštovní síť (včetně osob ni
dopravy) ruku 1840; h - Praha od XVI. stolet! do roku 1848;
i - Výtvarné umění v době obrozenské [klasicismus a histo-
rické slohy J; j - Kulturní poměry ČechO a slovákO v době
obrozellské v letech 1781 až 1848

20 Revoluce roku 1848. Demokratické a národní hnutí
ve druhé polovině XIX. století
a - Revoluce v letech 1848 až 1849; b - Revoluce v Evropě
v letech 1848 hŽ 1849; c - Pražské červnové povstání roku
1848; d - Válečné operace v českých zemích roku 1866; e -
Bitva u Hradce Králové 3. VII. 1866; f - Správní členění v le-
tech 1849 až 1881; g - Územní vývoj habsburské monarchie
v letech 1648 až 1918; h - Tábory lidu v českých zemích
v letech 1868 až 1871 - Rolnické hnut! na Slovensku ve druhé
polovině XIX. stoletl - Memorandum a Matica slovenská,
i -- Tábory 1I:lu v Praze a okolí v letech 1868 až 1871; j -
Očast lidu na táborech v letech 1868 až 1871

21 Zemědělství do roku 1918. Průmysl v letech 1848 až
1913 - část I.
a - Zemědělská výroba roku 1900; b - Zemědělské výzkum-
nictví. plemenářství a šlechtitelství do roku 1918 - Přirozené
zemiJdělskě oblasti: c - Rozdělení pozemkové držby na konci
XIX. stolet!; d - Rozdělení pozemkové držby na konci XIX.
stol~tl; e ~ Vyvoj stavtl zemědělského zvířectva v letech
1857 až 1910; f - Spojení zemědělských závodů s jinými zdroji
obživy v českých zemích. r. 1902; g - Zemědělské závody
po:lle vlastní a připachtované pudy roku 1902; h - Pivovary
v letech 1841 až 1913; i - výroba piva a počet pivovarO
v Čechách v letech 1841 až 1918; j - Cukrovary do roku 1913;
k - Lihovary v letech 18·11 až 1913

22 Průmysl v letech 1848 až 1913 - část II.
a- PrOmysl a výrobní řemesla [v českých zemích roku 1902.
na Slovensku roku 1900); b - Průmysl a výcobní řemesla
v Rakousku-Uhersku roku 1902 (1900); c - pracovnici výrob-
ních odvětví v Předlítavsku podle velikosti závodů roku 1902;
d - pečet kartelO v Rakousku-Uhersku v letech 1855 až 1918;
e - Akciuvý kapitál roku 1373; f - Akciové společnosti v le-
tech 1873, 1890 a 1913; g - DMní majetek na Mostecku
roku 1880

a - Tc,žba uhlí v letech 1842 až 1913; b - samostatné elek-
trárny založené v letech 1887 až 1918; c - Dřevozpracující
a papíren;;ký průmysl v letech 1841 až 1918; d - Těžba uhlí
v letech 1342 až 1910.1 e - Instalované výkony samostatných
elektráren na území GSSR v letech 1889 až 1918; f - Hutnícký
a strojírenský průmysl v letech 1850 až 1916; g - Chemický
průmysl v letech 1848 až 1913; h - Sklářský prOmysl v letech
1850 až 1913; i - Průmysl podle Obchodních a živnostenských
komor (v českých zemích k roku 1880, na Slovensku k roku
1885); j - Průmysl bavlny, lnu, konopí a ;'uty v letech 1848
až 1913 [přádelny, tkalcovny, barvírny, tiskárny a bělidla);
k - Průmysl vlnv a hedvábí v letech 1848 až 1913 [přádelny,
tkalcovny, barvírny a tiskárny hedvábí}; 1 - Oděvní prOmysl
v letech 1848 až 1913

24 Parní pohon v letech 1834 až 1902. vývoj dopravy do
roku 1960
a - Motorická síla v prOmyslu českých zemí roku 1902 [v ks];
b - Parní pohon v českých zemích v letech 1834 až 1876, na
Slovensku v letech 1834 až 1863; c -"- vývoj parního pohonu
v průmyslu českých zemí v letech 1834 až 1902 a stav ostat-

ních :lruht, pohonu v roce 1902 (v ks); d - vývoj železničnl
sítš a vodních cest do roku 1930; e - vývoj hlavních silnic
do roku 1865; f - Hlavní železniční spoje Rakousko-Uherska
v [('ce 1914; g - Osobní doprava roku 1850; h - Isochrony
osobní dopI'avy pro Prahu, Brno a Bratislavu (stav k 31. pro-
sinci 1~50); i - vývoj železniční sítě na území ČSSR do
I'oku 1960

25 D1flnické hnutí v lctech 1848 až 1918. Vztahy Čechů
a Slováků do roku 1918

a -- Dělnické spolky a stávkové boje proletariátu v letech
184& až 1806; b - Dělnické spolky a stávkové boje proletariátu
v letech 1367 až 1878; c - Dělnické spolky a stávkové boje
proletariátu v I~tech 1879 až 1890; d - Stávkové boje prole-
tariátu v letech 1891 až 1902; e - Stávkové boje proletariátu
v letech 1903 až 1914; f - Ohlasy ruské revoluce z roku
1905; g - vývoj dělnických slávek v letech 1848 až 1918;
h - Vztany ČechO a SlovákO v letech 1848 až 1918

26 Demografické, sociální a zdravotní poměry v letech
1848 až 1918

a - Sociální složení obyvatel st va v letech 1857 až 1910; b _
Bilance stěhováni na Slovensku v letech 1901 až 1910; c -
Hustota zalidnění roku 1869; d - Hustota zalidnění roku
1910; e - vývoj obyvatelstva českých zemí v letech 1780 až
1910; f - přirozená měna obyvatelstva českých zemí v letech
1848 až 1918; g - Rfrst obyv~telstva v letech 1869 až 1910;
h - Sociální složení obyvatelstva v letech 1857 až 1910; i -
Chudinství v letech 1848 až 1918; j - Zdravotnické IOžkové
ústavy v Intech 1848 až 1918; k - Počet lůžek v nemocnicích
a počet lékařO v českých zemích v letech 1881 až 1907; I -
Infekční nemoci v Čechách v letech 1895 až 1910; m - Úmrt-
nost na infekční nemoci a TBC v Čechách v letech 1889 až 1910

a - Obyvatelstvo roku 1880; b - Obyvatelstv{l větších měst
v letech 1850 až 1910; c - památky lidové architektury; d -
Výtvarné l'mění v letech 1848 až 1918; e - Praha v letech
1877 až 1919; f - Kutná Hora v letech 1877 až 1913; g -
Plzeň v letech 1879 až 1912; h - Brno v letech 1876 až 1916;
i - Ostrava v letech 1876 až 1913; j - Bratislava v letech
1870 až 1914; k - Košice v letech 1875 až 1918

a - Školství v polovinč XIX. století; b - Kulturní instituce
v polovině XIX. sto let!; c - Skolství před první světovou
válkou; d - Archívy a knihovny v letech 1850 až 1913' e -
Archívy a knihovny v Praze a okolí před první sVětovo~ vál-
kou; f - Muzpa a galerie ořed první světovou válkou; g -
DIva jla v letech 1848 až 1918; h - Divadla v Praze v letech
1848 až 1918; I - Ochotnická divadla v letech 1848 až 1918'
j - Noviny a časopisy v letech 1848 až 1918; k - Noviny á
časopisy před první světovou válkou; I - celkový přehled no-
vin a čas~pisů v letech 1848 až 1918; m - Čeští a slovenští
cestcvatelé od konce XVII. století do konce XIX. sto let!.

a - První světová válka; b - Projevy odporu proti válce
od července 1914 do října 1917; c - Vznik nových státO p(}
rozpadu R'Ikousko-Uherska a po mírových smlouvách; d - Slo-
venská republika rad roku 1919; e - Ohlasy Velké říjnové
socialistické revoluce do října 1918; f - Správní členění Čes·
koslovenska koncem roku 1920; g - Správní členění Českoslo-
venska počátkem roku 1938.

a -- Průmysl a výrobní řemesla roku 1930; b - Obchodní a
7.ivncstenské komery a finanční správa roku 1930; c - Tu-
ze,nské akciové společnosti v letech 1922, 1930 a 1937; d -
Těžba uhll v letech 1918 až 1945; e _. Počet kartelů v ČSR
v letech 1934 až 1937; f - Dť\lní majetek v okolí Mostu ko-
lem roku 1925.

31 Průmysl v letech 1918 až 1938 - část II. Doprava
v letech 1918 až 1938
a - Těžba uhll v letech 1918 a7. 1938; b - Hutnický a stro-
jírensk'Í průmysl v letech 1920 a7. 1938; c - Samostatné
elektrárny roku 1936; d - Chemický prOmysl v letech 1919'
až 1938; e - Te<tilní průmysl v letech 1918 až 1938; f -
Sklářský prOm)'sI v letech 1918 až 1938; g - Autobusové lin-
ky a železniční síť počátkem roku 1919; h - Autobusové linky
a železnIční síť do roku 1937; i - !sochrony' -osobní želez-
niční dopravy roku 1930; j - Čs. letecké linky v letech 1923
až 1939; k - Instalované výkony elektráren v letech 1918 až
1945; I - výroba elektřiny v letech 1918 až 1945.

32 Průmysl v letech 1918 až 1938 - část III. Zeměděl-
ství a lesnictví
a - Zemědělská výroba roku 1930; b - Pozemková reforma
za předmnichovskiJ republiky; c - cukrovary v letech 1919
až 1937; d - Lihovary v letech 1919 až 1937; e - Pivovary
v letech 1919 až 1937: f - Zemědělské výzkumnictví, pleme-
nářství. a šlechtitelství v letech 1918 až 1938. Zemědělské vý-
robní oblasti: g - Mechanizace zemědělství roku 1930; h -
Velikostní třídy pozemkové držby v letech 1921 až 1930' I _
Hektarové výnosy plodin v letéch 1920 až 1938; j - 'Lesní
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hospodářství roku 1918. Dřevozpracující a papírensk~ průmysl
roku 1938; k -- Těžba dřeva v letech 1919 až 1944' I - Les-
ní majetek v letech 1918 až 1938. '

a - Revoluční boje lldu v letech 1918 až 1920 a prosincová
generální stávka roku 1920; b - Hnutí na obranu a uznání
Sovětského Ruska v letech 1919 až 1920; c - Boje pracují-
cích v letech 1921 až 1929; d - Stávky a výluky v letech
1921 až 1924; e - Bo;, pr'Jti zhoršení so~iá;,.,iho pojištění od
října 1927 až do 1ubna 1928; f - Boje praeujícich v době
velké hospodářské krize v letech 1930 až 1933; g - Velká
mostecká stá'lka od 23. lIl. do 20. IV. 1932; h - Boje lidu
na obranu republiky proti fašismu v letech 1934 až 1938;
i - Boje lidu na obranu ČSR roku 1918.

34 Demografické a sociální poměry. Areály velkých měst
v letech 1918 až 1938

a ._. Růst obyvatelstva v letech 1911 až 1930; b - sociální
složení obyvatelstva v Praze v letech 1921 a )0'0; c - Sociál-
ní složení obyvatelstva v Bratislavě v letech 19n a 1930; d -
Sociálni složení obyvatelstva v letech 1921 a 1930; e - Věko-
vé složení obyvatelstva v letech 1921 a 1930; f - vystěhova-
lectví z ČSR v letech 1922 až 1937; g - So~iální složení oby.
vatelstva v lotech 1921 a 1930; h - Hustota zalidnění roku
1930; i - Praha v letech 1919 až ] 945; j - plzeň v letech
1912 až 1945; k- Brno v letech 1916 až 1945; 1 - Gottwal-
dov v letech 1913 až 1943; m - Ostrava v letech 1913 až
1942; n - Bratislava v' letech 1914 až 1940; o - Košice v le-
tech 1918 až 1940.

a - Vysoké, středni a odborné školy ve školním roce 1929-
-1930; h - Divadla a kina v letech 1928 až 1937; c - Divadel-
ní budovy v českých zemích v letech 1918 až 1945; 1. - Mu-
zea a galerie v 1;3te~h 1919 až 1945; e - Archívy a knihovny
v letech 1920 až 1938; f - Zdravotnické lúžkové ústavy roku
1934; g po{;et obyvatel na jednoho lékaře v letech 1900
až 1937; h - Úmrtnost na přenosné nemoci v letech 1920 až
1937.

a- Národnastní vývOj na území ČSSR do počátku XX. století;
h - Nár:ldnostní poměry Rakousk:l-Uherska roku 1910; é -
Volby roku 1907 do městSkých okresu; d - Volby roku 1907
do venkovských okresů; e - V"iby do uherského sněmu na
Slovensku v letech 1901, 1905, 1906 a 1910; f - Parlamentní
volby roku 1925; g - parlamentní volby roku 1935; h - .. Ná-
rodnostní poměry ebyvatelstva roku 1930.

a - Mnichov"ký diktát a jeho následky; b - Správní čle-
nění za okupace; c - Československo pod okupačním terorem,
d - Odpor proti okupantům; e - VýbOje fašistickýcb států
v Evropě a v severní Africe od roku 1938 do listopadu 1942;
f - Porážka íašistickf'ch států v Evropě a v severní Afric@
od listopadu 1942 do května 1945.

38 Osvobození Československa
a - Sl:lvenské národní povstání; b - Otok Rudé armády na
~omo~ SlovenskénlU národnimu p:lvstání; c - OsvobozenI
Ceskoslovenska v letech 1944 až 1945; d - Porážka fašistic-
kých státi; ve střední Evropě [od srpna 1944 do května 1945);
e - Pražské povstání 5. až 9. května 1945.

a - Průmysl ústředně řízený. n;tísmí a' družstevní roku 1958
b - Průmyslevé závody nově vybudované v letech 1945 a~
1948; c - Průmyslové závody nově vybudované v letech 1949
až 1954; d - Průmyslové závOdy nově vybudované v letech
1955 až 1960; e - Těžba uhli v letech 1945 až 1950; f - prů'
mysl v letech 1902 až 1958.

40 Průmysl v letech 1945 až 1960 - část II.
a - Těžba uhlí v let8ch 1945 až 1960; b - Hutnický astro·
jírenský průmysl roku 1960; c - samostatné elektrárny roku
1960; d - Chemický průmysl roku 1960; e - Textilní a oděv-
ní průmysl roku 1950; I - Sklářský průmysl v roce 1960;
g - Autohusová doprava roku 1949; h - Autobusová doprava
roku 1959; i - Čs. l~tecké linky v letech 1945 až 1960; j -
Isochruny osobní železniční dopravy roku 1960; k - Instalo-
vané Výkony elektr5ren v letech 1945 až 1960; I ~ Výroba
elektřiny v letech 1945 až 1960.

41 Průmysl v letech 1945 a! 1960 - část III. Zemědělstvf
a lesnictvi
a - Zemědělská výroba roku 1950; b - Lidově 1emokratická
pozemková reforma v letech 1945 až 1951; c - stavy dobytka
v letech 1950 a 1961; d - Zemědělské výzkumnictví, pleme-
nářství a šlechtitelství do roku 1960 - Zemědělské výrobní
typy; e - Potravinářský 'průmysl roku 1960 (I.); f - Potra-
vinářský průmysl roku 1960 [II. J; g - Hektarové výnosy plo·
din v letech 1945 až 1960; h - Mechanizace zemědělství roku
1950; i - Lesní hospodářství, dřevozpracu.jící a papírenský
průmysl v letech 1945 a 1960; I - Podíl lesní půdy na celko-
vé výměře c.krl!sU k 31. XII. 1960; k - Lesní majetek v letech
1945 a ]960;; i - Těžba dřeva v letech 1945 až 1960.

42 Socializace výrobních prostředků. Třídní struktura
v letech 1945 až 196D

a- ZnJrodnění prilhlyslu; b - Rozsah znárodněnI V průmyslo-
vých o1větvích podie počtu pracovníků k 1. březnu 1947; c -
Stav socializace zemědělství roku 1959; d - Sociální složení
obvvatolstva roku 1950; e - Sociálni složení obyvatelstva ro-
ku' 1950 a 1901; i .- Růst obyvatelst va v letech 1931 až 1950;
g .- Hustota zalidnění roku 1960; h - Věkové složení oby-
vatelstva v letech 1950 a 1960; i - Sociální složeni obY\'3'el·
stva V Praze roku 1950 a 1961; j - Sociální složení obyv"tel-
stva v Bratislavě roku 1950 a 1900.

43 Zdravotnictví a sociálni zabezpečení. Ateály velkých
měst v letech 1945 až 1960
a - So<:iální zabezpečeni v letech 1919 až 1960; b - Vzrůst
ústavni sociální péče v letech 1955 až 1950; c - Zdravotnické
lůžlwvé ústavy roku 1950; d - Onemocnění některými pře-
11usnýrni nemocemi v letech 1937 až 1960; e - Počet obyvatel
na ;'8d"oh:l lékaře v letech 1937 až 1960; f - Úmrtnost na
inlekční a parazitární nemoci v letech 1937 až 1960; b - Počet
lůžek zdravotni,'kých zařízení v letech 1921 až 1960; h - Pra-
ha v letech ] 945 až 1960; i - Plzeň v letech 1945 až 1960;
] - Brno v letech 1945 až 1960; k - Ostrava v letech 1942
až 1960; I - Gottwaldov v letech 1943 až 1960; m - Bratislava
v letech 194U až 1960; n - Košice v letech 1940 až 1960.

44 Kulturní poměry v letech 1945 až 1960
a - Vysok!i, střední všeobecně vzdělávací a odborné školy
ve školním roce 1959/1960; b - Nej1ůle2itějši kulturní památ-
ky; c - NE.jdilležitější památky v Praze; d - Divadla a kina
v letech 1946 až 1960; e - počet divadelních pře1staVl'ni
v lete~h 1948 až 1960; t - Divadla a l'.ávštěvnlci divadel v le·
tech 1946 óŽ 1960; g- Archívy a knihovny v letech 1945 až
1960; h - Muzea a galerie roku 1960; i - Počet svazků knill
a výpůjček v lidcvých knihovnách v letech 1948 až 1.60; i --
studUJící na vysokých a odborných školách v letech 1950151
až 1960l61,

45 Československo a Evropa po druhé světové válce
a - Správní členění Československa k 27. listopadu 1945;
b - Správní členéní Československa k 1. únoru 1949; c -
Českosl:lvenská socialistická republika roku 1960; d - Evropa
r('ku 1960.

Prof. dr. inž.Alwill Buchholtz pětaosmdesátníkem

Dne 4. listopadu 1. r. dožil se 85 let dr. in7,. Alwill Buch-
holtz, profesor geodézie a fotogrammetrie na Technické
universitě v Drázďanech. Narodil se V Malup v Lotyšsku.
Na polytechnickém institutu V Rize vystudoval stavebnI
inženýrství. Jako stavebnI inženýr se ponejvíce. věnoval
geodézii. V roce 1930 se stal profesorem geodézie a
fotogrammetrie na technické fakultě lotyšské univer-
sity. Vedle své činnosti profesorské působil jako ředitel
geodetického ústavu. Svými pracemi na poli Íotogram-
metrie je znám i V cizině.

Po druhé světové válCe přišel do NDR do Drážďan,
kde byl povolán v roce 1947 na Technickou universitu.
Ve stáří 66 let ujal se llkolu nového vybudování geode-
tického institutu na této škole. Jako vysokoškolský pro-
fesor působil činně až do roku 1961, kdy začátkem let-
ního semestru odešel do výslužby ve svých 81 letech.

Jeho přátelství s našimi zeměměřiči se datuje od'
doby, kdy se seznámil na prvních mezinárodních foto-
grammetrických kongresech s prof. J. Petříkem. Výsled-
ky těchto styků se projevily i na poli odborně literár-
ním. V Zeměměřickém Věstníku byly otištěny od prof.
Buchholtze již v roce 1925 dvě práce: Zeměměřické stu-
dium v Lotyšsku a Aerofotogrammetrická revize map
a plánů. V roce 1928 pak referát: I. valný sjezd Severní
sekce MezinG.rodni společnosti fotogrammetrické v Rize.
Další tři práce' Buchholtzovy přinesl bývalý Sborník Ma-
sarykovy akademie práce:. v roce 1927 Sur la mécanisa-
tion de la technique de la mensuration, v roce 1929 Sur
la compensation des triangulations aériennes a v roce
1932 Etude sur la polygonation aérienne. Tyto články
jsou malou část! jeho bohaté publikační činnosti, čítají-
cí přes 70 publikací a článků psaných v jazyce ruském,
francouzském, německém a lotyšském.

Ocenění jeho vynikající činnosti u nás je dokumen-
továno nejlépe tím, že býv. MAP jmenovala v roce 1926
prof. Alwilla Buchholtze svým zahraničním členem.

Svých pětaosmdesátin se prof. Alwill Buchholtz do-
žívá v plné tělesné i duševní svěžesti. Českoslovenští
zeměměřiči mu posílají do přátelské NDR k tomuto
životnímu jubileu své upřímné pozdravy' a vzpomInajI
jeho záslužného celoživotnIho díla na poli fotogram-
metrie. In~. Jaroslav Pud r
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Au,tomatické
dat; ,zpracovan I

Pro fotogrammetrické práce se stereoplanigrafem
a stereometrografem znamená, automatické zpra-
cování dat vyscký ekonomický přínos.
Coordimetr z Jeny registruje strojové souřadnice,
vypočítává prvky relativní a absolutní orientace,
transformuje modelové souřadnice afinní transfor-
mací a provádí výpočet ploch. Registrace měi'icích
a početních výsledků následuje volitelně v čisto-
pise na psacím stroji a záznamem na děrném pásku.
Coordimetr je standardně dodáván s osmi rClznými
registračními a výpočtovými programy.

Dotazy řiďte na:
VEB Carl Zeiss JENA, zastoupení pro ČSSR,
PRAHA 6 - BUBENEČ, Dr. Z. WINTRA 10.

VES Carl Zeiss JENA
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